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Sammanfattning 
Projektet kommer från en idé att optimera de idag tillgängliga sängförvaringsmöblerna och 
utfördes på egen hand utan samarbetande företag. Syftet med arbetet var att ta fram ett 
konceptförslag på en sängmöbel som skulle tillfredsställa en rad krav vilka grundades i en 
förstudie av marknaden, målgruppen och eventuella producenter. Målet var att konceptet skulle 
vara flexibelt gällande vilken madrassbredd som används och samtidigt kombinera maximerad 
förvaring i samband med sängen. Projektet begränsades till att anpassas efter ramsängar och 
målgruppen unga vuxna 20 – 30 år. 

Förstudien utfördes i form av en State of the art där konkurreande produkter och outvecklade 
segment av marknaden undersöktes, målgruppens livssituation fastställdes och ett antal krav och 
antaganden om producerande företag gjordes. 

Med förstudien som grund startades ett förabete där en kravspecifikation togs fram samt en 
funktionsanalys genomfördes. Utifrån dessa fortskred arbetet med analogier och olika 
idégenereringsmetoder fram till det att ett slutkoncept utvecklades. 

Konceptet har dimensionerats med avsikt att möta de erforderliga krav som ställs på produkten 
utifrån funktion, utseende och hållfasthet, även produktionskedjan för vardera del har tagits i 
åtanke i utformningsprocessen. Under utvecklingen och utformningen av produkten utgicks det 
ständigt ifrån resultaten av förstudien och förarbetet. Vid utvecklingen framkom många förslag 
på vidare utveckling av konceptet vilka därför presenteras. Till sist presenteras en diskussion 
som behandlar projektets gång och utfall. 

Resultatet blev konceptet BedBlock – en sängmöbel bestående av fyra block som placeras under 
vardera hörn av sängen och är således inte beroende av sängens bredd. Blocken ersätter sängens 
ben och höjer sängen så att förvaringsrymden där inunder ökas.  

Varje block består av två sidostycken, en front och en platta på vilken sängen vilar. Det tar upp 
en golvyta på en knapp fjärdedels kvadratmeter och innehåller en förvaringsvolym motsvarande 



 

0,49 x 0,41 x 0,4 kubikmeter. Blockens väggar har en tjocklek på 40 mm för att inge en känsla 
av robusthet. 

För att uppnå så låg vikt som möjligt är blocken tillverkade av ett sandwichmaterial med en 
kärna av honeycombstruktur av kraftpapper, omgärdat av förstärkande MDF-skivor och ett 
ytskikt av tåligt melaminbelagt laminat. Detta gör att varje block väger dryga 10 kg.  
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Abstract 
The project comes from an idea to optimize the currently available bed storage furniture and was 
executed without cooperation with any company. The goal of this project was to develop a 
concept proposal on a bed integrated furniture that will satisfy a number of requirements which 
were established in a pilot study of the market, target group and potential producers. The 
objective was that the concept would combine maximized storage associated with the bed while 
being flexible with respect to the mattress width used. The concept was limited to appliance on 
spring beds with frame and the target group of young adults who are between 20 - 30 years old. 

The pilot study was conducted in the form of a State of the art where competing products and 
undeveloped segments of the market were examined, the target group's situation in life was set 
and a number of requirements and assumptions about producing companies was made. 

With the feasibility study as a platform a preparatory work initiated, where a specification of 
requirements was developed and a functional analysis was conducted. Based on these 
frameworks the work proceeded with analogies and various ideation methods until the final 
concept was developed. 

The concept has been dimensioned with the intent to meet the necessary requirements for the 
product based on function, appearance and strength, even the production chain for each part has 
been taken in mind in the design process. During the development and design of the product the 
results from the feasibility study and the preparatory work were constantly taken in account. 
During the development many suggestions for further development of the concept manifested, 
which therefore are presented. Lastly a discussion is presented that treats the course of the 
project and the outcomes. 

The result was the concept BedBlock - a bed furniture consisting of four blocks that are placed 
under each corner of the mattress and is thusly not dependent on the bed's width. The blocks 
replace the bed legs and elevates the bed so that the storage space underneath is increased. 



 

Each block consists of two side panels, a front and a board plate on which the bed rests. It takes 
up a floor space of a scarce fourths square meter and contains a storage volume equivalent to 
0.49 x 0.41 x 0.4 cubic meters. The walls of the blocks have a thickness of 40 mm in order to 
instil a sense of robustness. 

In order to achieve as low a weight as possible, the blocks are made of a sandwich material with 
a core of honeycomb structured craft paper surrounded by reinforcing MDF panels and a top 
layer of durable melamine coated laminate. This leaves each block weighing just over 10 kg. The 
construction is well dimensioned and can withstand the established strength requirements by far. 

 
 

 



 



 

Förord 
 

Den här rapporten är en del av resultatet av ett kandidatexamensarbete i teknisk design som 
genomförts av Matilda Landström och Julia Geborek Lundberg vid Kungliga Tekniska 
Högskolan. Projektet är en del av civilingenjörsutbildningen Design och Produktframtagning. 

Projektmedlemmarna vill rikta ett stort tack till våra handledare Stefan Ståhlgren, Conrad 
Luttropp och Jon Rismoen som varit pricksäkra handledare och visat vägen genom projektets 
gång.  

Vidare ska det riktas ett tack till Anders Eliasson vid institutionen för materialdesign som var fett 
skön och bidrog med synvinklar på material- och tillverkningsfronten. Ett stort tack även till 
Johan Alfthan, PhD, på Innventia AB som sköt till synpunkter angående material och 
hållfasthetsaspekter.  

Projektmedlemmarnas mammor får inte glömmas i detta sammanhang, då dessa ord skrivs är det 
morsdag och de har överseende med att projektmedlemmarna inte kan spendera dagen med dem.  
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Nomenklatur 

Ramsäng En säng med inbyggd trästomme undertill. Synonymt med 
resårbotten. 

State of the art En marknadsanalys 

Stordriftsfördelar Minskning av styckkostnad som resultat av stor 
produktionsvolym 

Analogi Grekiska ordet för överensstämmelse, liknelse 

CAD Computer Aided Design. Ett digitalt baserad datorprogram 
för design och skapande av tekniska ritningar och 
konstruktioner. 

KeyShot Datorprogram för rendering och animering 

Adode Photoshop Fotoredigeringsprogram 

Percentil Ett sätt att sätta mått på fördelningar inom godtycklig 
grupp. 
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1 Inledning 
Detta projekt ämnar utveckla en sängmöbel vilken optimerar förvaringsmöjligheterna i samband 
med sovplats. Denna rapport ämnar beskriva denna utvecklingsprocess och nedan beskrivs 
utgångspunkterna vid projektets start.  

1.1 Bakgrund  
Generellt byter svenskarna bostad elva gånger i livet. Några av de viktigaste funktionerna i ett 
hem är sovplats samt utrymme att förvara. Dessa nödvändigheter är bestående oavsett var och 
hur boendesituationen ser ut. Att kombinera dessa två faktorer är en rimlig lösning för många, 
exempelvis i form av sängstommar med inbyggda skåp eller fristående lådor under sängen. 

Det finns ett stort utbud av sängstommar för specifika madrassbredder, där det dock ska tilläggas 
att utbudet för bredderna 90, 105 och 120 cm är ytterst begränsat. Däremot finns ingen 
förvaringslösning i samband med säng, som kombinerar och maximerad förvaring, kvalitet, 
överkomligt pris och mobilitet, oberoende av madrassens bredd. 

1.2 Syfte och mål  
Ett koncept av en förvaringsmöbel kompatibel med en ramsäng oberoende av bredd ska tas fram. 
Möbeln ska maximera förvaringsutrymmet i samband med sängen utan att ta upp extra yta i 
rummet. Syftet är att tillfredsställa behoven hos en målgrupp med ombytlig livssituation, i den 
mån att de byter bostad och sysselsättning mer än resterande befolkning, som vill ha en 
anpassningsbar sängmöbel med integrerad förvaring. Vidare ska produktens design och funktion 
kunna skräddarsys efter varje användares unika krav och behov. 

1.3 Utförande 
Modeller, konstruktionsförslag och ritningar har framställt med hjälp av CAD och 
fotorenderingar har utförts i KeyShot och Adobe Photoshop. Alla figurer i rapporten är skapade 
för projektet om inte annat anges. 

1.4 Avgränsningar 
Utvecklingen pågår mellan januari och maj 2014 och arbetstiden motsvarar 10 veckors 
heltidsarbete utfört av två personer.  

Detta projekt fokuserar på utvecklandet av ett väl förankrat koncept snarare än en färdig produkt. 
I och med detta berörs ämnen så som produktion, finansiering och dylikt endast ytligt. 
Antaganden gällande producerande företag har gjorts trots att något sådant ej är inblandat i 
projektet.  

Målgrupp 
Användare av dessa madrassbredder är ofta ensamsovande personer vilket inkluderar en stor del 
av befolkningen. Projektet begränsas därmed till att fokuserar på de som kan definieras som unga 
vuxna. Det vill säga de som nyligen flyttat ifrån sitt barndomshem men ännu ej bildat familj. 
Dessa personer tenderar generellt att finnas i åldrarna 20 – 30 år, vilket också visar sig vara den 
period i livet vi flyttar flest gånger.  
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2 Förstudie 
Vid utveckling av ett nytt koncept i en redan väletablerad marknad krävs en gedigen förstudie. 
Att endast ana ett glapp i marknaden, passande kunder och producenter räcker inte för att 
utveckla ett fungerande koncept. Fördjupande kunskaper om hur marknaden ser ut, vem kunden 
är och vilka eventuella producenter som finns är grunden för ett lyckats resultat. 

2.1 State of the art 
En State of the art ger en vidare insikt kring vilka befintliga produkter som finns. State of the 
art:en fokuserade främst på de befintliga produkter som löser ett eller flera av de mål som 
projektet ska uppnå. Då utbudet av sängstommar är stort undersöktes tre sorters sängstommar 
som löste tre olika problem – integrerad förvaring, breddning och multifunktionella sängmöbler.  

Av undersökningen kunde konkluderas att det på marknaden finns ett antal sängstommar och 
dylikt som löser något av de uppställda målen, dock ingen kombination av dessa. Hela State of 
the art:en återfinns i Bilaga 1. 

2.2 Kunden  
Kunden är en ung vuxen i åldern 20 till 30 år eller de som flyttat ifrån barndomshemmet men ej 
slagit sig till ro permanent. Denna åldersgrupp motsvarar ca 20 % av Sveriges befolkning. 
Studier, längre utlandsvistelser, osäker anställning samt frekvent byte av bostad återfinns oftare i 
denna period av livet än i andra. Detta innebär en mångsidig och ombytlig kundgrupp där behov 
och krav på produkter inte bara varierar mellan kunderna utan också hos en och samma kund 
under produktens livslängd.  

Livssituation 
Under denna livsperiod flyttar den genomsnittlige flest gånger i livet [1], sammantaget flyttar 
svensken i genomsnitt 11 gånger under sin livstid.  

Av unga vuxna i åldrarna 18 upp till 30 år som flyttat från föräldrarna bor cirkus 45 % i 
hyresrätt, 20 % i bostadsrätt och 11 % i studentlägenhet [2]. Alltså bor över hälften av 
målgruppen i bostäder de själva ej äger, inte räknat de som hyr illegalt. Den genomsnittliga 
svensken bor på 42 kvadratmeter vilket därmed kan antas vara fallet även för denna åldersgrupp. 

Kundgruppen har en genomsnittligt disponibel inkomst på ca 16 600 kronor i månaden, vilket är 
7 % mindre än genomsnittssvensken och 30 % mindre än den åldersgrupp (55 – 64 år) som tjänar 
mest [3]. 44 % av åldersgruppen studerar på högskola varav hälften förlitar sig på studiemedel 
[4]. 

Åldersgruppen motsvarar 20 % av befolkningen men står för 30 % av de som är helt eller delvis 
beroende av kollektivtrafiken [5]. Detta kan förklaras med att endast 4 av 10 hushåll i 
åldersgruppen har bil [6]. 

Önskemål och krav utifrån livssituation 
En målgrupp med inkomst under genomsnittet men flyttfrekvens över densamma ger krav på en 
produkt med lågt pris och relativt hög kvalitet. En mobil och tålig möbel som lätt kan anpassas 
efter nya miljöer och förutsättningar är därmed önskvärt. Mobilitet är även önskvärd i samband 
med införskaffande av produkten då kundgruppens huvudsakliga transportmedel är 
kollektivtrafik. Den höga andelen som bor i hyrd bostad, i kombination med flyttfrekvensen, gör 
det önskvärt att möbeln ej ska infästas i vägg eller dylikt då detta medför åtgärd vid utflytt. 

Kundundersökning och Personas 
För att vidare förstå kunden utformades ett antal Personas grundade på kommentarer från 
individer i den tilltänkta kundgruppen samt införskaffad fakta redovisad i detta kapitel. Ett 20 – 
tal personer tillfrågades om och isåfall vad de förvarar i samband sängen, se frågor och svar i 
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bilaga 2.  Sammanlagt skapades sedan fyra Personas utifrån de mottagna svaren i 
undersökningen vilka kan beskådas i bilaga 3.  

2.3 Producenten 
Denna produktutvecklingsprocess har ej genomförts i samband med ett etablerat företag eller 
producent, därför har en företagsprofil satts upp. Detta för att underlätta framtagningen då 
antaganden kan göras om producentens tillgångar och produktionsmöjligheter. Kravprofilen i sin 
helhet går att beskåda i bilaga 4. 

Antaganden 
Företaget antags vara en etablerad möbelproducent med befintlig produktion och försäljning. 
Tillgång till eller möjlighet att införskaffa nödvändig maskinpark för produktion bör finnas. 
Företaget skall kunna producera sådana volymer att stordriftsfördelar erhålls. Detta för att 
bibehålla ett så lågt pris som möjligt i förhållande till kvalitet.  

Krav 
Ett antal krav på företaget har också formulerats. Dessa har tagits fram för att säkerställa att 
företaget som minst agerar i enlighet med befintliga regelverk och normer gällande 
arbetsförhållanden och miljö. Utöver detta ska företaget ha ett allmänt miljöperspektiv i 
produktionskedjan, ej använda sig av miljöfarliga material samt hålla energiförbrukningen nere. 
Företaget bör ställa liknande krav på sina leverantörer.  
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3 Förarbete 
Med förundersökningen som grund kunde förarbetet börja. Till förarbetet hör de moment som 
leder upp till det slutgiltiga konceptet. I detta skede i utvecklingen formulerades och genererades 
krav, idéer och konceptförslag samt värdeord som skulle genomsyra hela projektet. 

3.1 Värdeord och Moodboard 

 
Figur 1 Värdeorden enkel, mobil och flexibel och hur de skapar en treenighet.  
För att få en genomgående anda under projektets gång togs det fram tre värdeord: flexibel, enkel 
och mobil, se figur 1. Orden ämnas genomsyra projektet och oavsett vilket område som 
behandlats har dessa värdeord tagits i beaktning. Dessa ord valdes då de väl speglar behoven 
målgruppen kan tänkas ha. Användaren vill att produkter ska vara intuitiva, lätthanterliga och 
flexibla. Orden ska ses som en treenighet och inte separata mål i sig själva då det endast är dessa 
tre tillsammans som representerar projektets värde. 

3.2 Kravformulering  
För att vidare konkretisera de resultat som erhölls under förundersökningen formulerades ett 
antal krav och önskemål på produkten. Dessa blev grunden till en kravspecifikation som finns i 
bilaga 5. Denna specifikation beskriver vad produkten skall uppnå i form av konkreta, mätbara 
krav samt önskemål och användes som riktlinje under hela projektets gång. Specifikationen 
utformades i enlighet med standarder presenterade i The Mechanical Design Process [7].  

Förbjudna områden 
Vid utvecklingen av kraven och önskemålen formulerades även de områden som anses 
förbjudna, det vill säga de områden som produkten ej bör inkräkta på. Gällande förvaring i 
samband med sängen bestämdes det att produkten inte bör addera mer än 1 m2 utöver sängens 
upptagna golvyta då detta skulle motverka syftet med produkten.  

Även området direkt ovanför sängens yta bestämdes till en förbjuden zon i form av ett rätblock 
med sängens längd och bredd som bas samt höjden motsvarande sitthöjden för en manlig person 
i 95:e percentilen, vilken är 1 m [8]. Detta för att användaren ska kunna placera sig och 
eventuellt sitta i sängen utan problem. Rätblocket demonstreras i figur 2 där det röda motsvarar 
den förbjudna zonen. 



5 

 

 
Figur 2 Den förbjudna rymden ovanför sängen markerat i rött. 

3.3 Funktionsanalys  
För att vidare förstå produkten samt dess funktioner utarbetades en funktionsanalys grundad på 
kravspecifikationen. I denna analys framgår vad som bör vara produktens huvudsyfte och vilken 
funktion detta motsvarar. I detta fall är huvudsyftet med produkten att erbjuda mer förvaring i 
samband med sängen. I och med detta uppkommer diverse bifunktioner som uttrycks med ett 
verb och ett substantiv. Resultatet finns att beskåda i bilaga 6. 

3.4 Analogier 
Då de olika kraven och funktionerna var formulerade användes analogier för att hitta andra 
produkter eller koncept som tillhandhåller liknande funktioner. Att arbeta med analogier för att 
generera koncept är en vedertagen metod i produktframtagningsprocessen [7]. Analogierna som 
genomfördes berörde byggfunktion, vad som förvaras samt hur detta sker och justerbarhet. Dessa 
återfinns i bilaga 7.  

3.5 Idégenerering 
Under projektets gång gjordes ett flertal idégenereringar med syfte att finna och utvärdera nya 
konceptförslag. Resultaten av dessa kan delas in i två konceptgenereringar. 

Konceptgenerering I 
Tre grenar – fågel, fisk eller mittemellan – togs fram där utgångspunkten var att utvärdera vilken 
rymd konceptet skulle uppta. De tre grenarna – fågel, fisk eller mittemellan – motsvarar taket 
över, utrymmet i höjd med sängen samt under den. Olika förslag på lösningar inom de tre 
områdena skissades och diskuterades, exempel återfinns figur 3.  

 
Figur 3 Konceptskisser med lösningar i grenarna mittemellan t.v. och fisk t.h. i form av en 

skärmvägg med hål i vilka användaren kan fästa det hen anser nödvändigt samt en 
sängstomme med integrerad förvaring. 
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För att utröna vilket koncept som passade kraven och önskemålen bäst utformades en 
beslutsmatris, se tabell 1. En beslutsmatris är ett verktyg som används för att underlätta vid 
evaluering av olika koncept [7] och ger en överblick kring vilket konceptalternativ som uppfyller 
funktionerna bäst genom ett poängsystem.  

Alternativen är listade på den första raden och de relevanta kriterierna fyller den första 
kolumnen. Varje alternativ tilldelas en poäng på en skala, i detta fall 1 till 5, beroende på 
alternativets uppfattade värde under varje kriterium. Poängen summeras för att se vilket 
alternativ som har störst fördelar eller vad som kräver mer uppmärksamhet.  

Tabell 1 Den beslutsmatris i vilken koncepten viktades för att utse ett att gå vidare med. 

Beslutsmatris  
Vikt: Varje egenskap ges en 
vikt 1-5 beroende på hur 
viktig den är för produktens 
helhet.  
Betyg: Var koncept ges ett 
betyg 1-5 beroende hur väl 
det uppfyller egenskapen.  
Total viktad poäng: 
Egenskapens vikt och 
konceptets betyg 
multipliceras och ger en 
total viktad poäng som visar 
hur väl koncepten uppfyller 
egenskaperna.  
Procent av maxpoäng: De 
totala poängen jämförs med 
max poängmöjligheten och 
ger en procentsats där 
100% innebär högsta betyg 
(5) på alla egenskaper. 

Egenskap Vikt Fågel Fisk Mitt 
Förvaring 5 4 5 2 
Justerbar bredd 2       
Intuitiv hantering 2 4 4 4 
Lättmonterad 5 4 3 2 
Ergonomisk användning 4 3 3 4 
Maxlast 300 kg 5 1 2 1 
Max vikt per del 15 kg 4 2 3 3 
Säker användning 5 3 3 3 
Ingen vägg/golv/takfästning 3 2 5 2 
Möjlighet att byta bredd 3 1 4 1 
Total viktad poäng 190 97 124 85 
Procent av maxpoäng (190) % 51 65 45 

Utifrån beslutsmatrisens resultat och diskussion kring dessa beslutades att fortskrida med 
koncept fisk. En lösning som nyttjar utrymmet under sängen är gynnsam av olika anledningar. 
Till exempel är den lätt att utforma utan fordran på infästning i någon yta. En fågellösning skulle 
troligtvis kräva infästning i väggen, taket och/eller sängen för att inte innebära en säkerhetsrisk. 
För att arbeta runt infästningar skulle konceptet antagligen bli så stort att det skulle kompromissa 
mobiliteten.  

En möbel under sängen behöver inte vara så uppseendeväckande vilket för många kan vara att 
föredra. Vidare kan det vara rimligt att möta kunden på en nivå av igenkänning – det finns en 
vana vid att förvara tillhörigheter under sängen och således kan ett, till vissa delar, liknande 
koncept bidra med en känsla av igenkänning och således trygghet.  

Konceptgenerering II 
När spektrumet av möjliga lösningsförslag skalades ner till spåret under sängen fortsatte 
konceptgenereringen och olika alternativ diskuterades. Huvudfokus lades på kombinationen av 
förvarings- och breddningsaspekterna och två huvudkoncept lades fram.  

Det första konceptet centrerades kring breddningen och fokuserade på vad de olika 
madrassbredderna har gemensamt – nämligen hörnen samt den trästomme som håller sängen 
samman. Liknelser drogs till sängben men här skulle benen istället bestå av klossar med dold 
förvaring. Illustration av konceptet finns i figur 4 nedan. 
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Figur 4 Konceptförslag där madrassens ben byts ut mot klossar med integrerad förvaring. 

Dess funktion beror ej av madrassens bredd och kan placeras var som i rummet. 
Det andra konceptet utgjordes av lister i vilka skivor av önskad bredd fästs. Även här fungerar 
fyra av listerna som hörn medan resterande lister kan kombineras av användaren efter dennes 
förvaringsbehov. På så vis kan ett utrymme anpassat för skidor skapas likväl som ett antal 
småfack ifall detta istället önskas och så vidare.  

Då de två koncepten jämfördes och båda ansågs ha vissa brister. Klosskonceptets 
förvaringsmöjligheter ansågs begränsade. Visserligen tillåts användaren använda resterande 
utrymme under sängen men området var fortfarande lika svåråtkomligt, om inte mer, i jämförelse 
med ett par sängben.  

Listkonceptets ansågs visserligen ge användaren oändliga möjligheter till en helt personaliserad 
förvaringslösning men svårigheterna låg också i dess komplexitet. Möjligheterna att förverkliga 
detta koncept sågs som begränsade då alla dessa olika alternativa konstruktioner måste gås 
igenom i utvecklingsprocessen för att säkerställa en funktionell produkt.  

I slutändan tilltalade klosskonceptets enkelhet då det erbjöd fler möjligheter än begränsningar, 
tillskillnad från listkonceptet. Problemen kring klossarnas begränsade förvaringsfunktion ansågs 
mer överkomliga och lättare att kringgå än de kring listkonceptets komplexitet.  
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4 BedBlock 
Klosskonceptet vidareutvecklades och fick namnet BedBlock, som kan översättas till Sängblock 
på svenska, vilket speglar både dess form och funktion. BedBlock består av fyra block på vilka 
sängen vilar. Bedblock ersätter därmed sängbenens funktion på så sätt att ett block placeras i var 
hörn av sängen. Konstruktionen består av en kubisk del som placeras under sängen samt två 
vinkelräta sidor som går upp längst med madrassens sidor för att hålla sängen på plats. Detta 
illustreras i en tidig digital modell av BedBlock i figur 5. 

 
Figur 5 En tidig variant av grundkonstruktionen till BedBlock i två olika perspektiv. 

4.1 Funktion 
BedBlocks olika funktioner gör att koncpetet uppfyller de krav som ställts. Genom att ej vara 
solida innehåller de förvaring likväl som de konstruerats för att höja sängen varvid ytterligare 
utrymme ges. Blocken ställs på golvet och kräver därmed ingen infästning i vägg eller golv. 
Genom de materialval som presenteras i kapitel 4.5 Material hålls vikten nere samt en tålig yta 
fås vilket gör möbeln lättförflyttad. De olika kombinationerna av grundkonstruktionen gör det 
möjligt för användaren att anpassa efter eget behov.  

Förvaring 
Ett block innehåller förvaring då konstruktionen ej är solid och i hålrummet finns 
förvaringsutrymme. Hålrummet har en yta på 400 x 410 mm samt en höjd på 400 mm vilket gör 
att en stor variation på kartonger, lådor och andra förvaringskärl kan placeras här. Utöver detta så 
låter blocken sängen vila på 44 cm höjd, vilket är 24 cm över normen för sängben som är 20 cm. 
Detta gör att utrymmet under sängen fördubblas utan att försvåra uppstigningen i sängen. Hur 
utrymmet skall disponeras är sedan upp till användaren. Den högre höjden gör också att städning 
under sängen förenklas. Blocken har ingen botten vilket gör att användaren kan skjuta in och ta 
ut föremål förvarade djupare in än själva blocket utan problem, se figur 6 nedan.  
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Figur 6 Sidovy på två öppna block i sängens huvudända placerade på sådant sätt att 

föremål kan skjutas in i blockens hålrum till djupet av sängens bredd. 

Breddning 
Då blocken placeras i sängens hörn beror sammansättningen inte av bredd på sängen och kan 
därmed användas till alla ramsängar som utgör en enhet. Då blocken är 45 cm breda går 
klossarna i huvud- och fotändan av sängen ihop för madrasser med bredden 90 cm, därmed kan 
de ej kombineras med madrasser smalare än 90 cm. I och med den vinkelräta vägg som håller 
madrassen på plats kan BedBlock ej användas till dubbelsängar bestående av två ramsängar.  

4.2 Variationer 
Det är valmöjligheten av fronter som gör att BedBlock går att skräddarsy till användarens unika 
behov och situation. Kunden skall själv kunna välja de fyra BedBlock vars utseende och 
funktioner önskas av henom. De olika variationerna, se figur 7, finns även i spegelvänd variant 
och bygger alla på samma grundkonstruktion med två bärande sidostycken. För att förenkla 
hanteringen av de olika varianterna speglar namnen deras funktion.  

 
Figur 7 De olika varianterna av BedBlock. F.v. Hylla med dörr, Öppen, Hylla, Öppet 

hörn. 
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Öppen 

 
Figur 8 BedBlock i variant Öppen sedd ur två perspektiv. 
Detta är grundkonstruktionen för alla blocken och är också den enklaste med två stängda samt 
två öppna sidor, se figur 8. Denna variant möjliggör för användaren att skjuta in föremål djupare 
än blockets eget djup. Om två spegelvända öppna block placeras i sängens huvud- respektive 
fotända kan användaren kan förvara ägodelar som är upp till hela sängens längd (2 m) långa, 
exempelvis skidor. 

Hyllplan 

 
Figur 9 BedBlock variant Hyllplan sedd ur två perspektiv. 
Denna variant är öppen med ett hyllplan på 20 cm höjd för att tillåta förvaring av mindre 
föremål. Illustration av blocket återfinns i figur 9. Detta block passar bra till den användare som 
önskar en avlastningsyta för dator, böcker eller annat. Exempelvis kan detta block ersätta 
sängbordet och på så vis skapa extra utrymme i rummet. Hyllplanet är 2 cm tjockt och ligger 4 
cm in i blocket för att möjliggöra konstruktion med dörr.  

Dörr 
För den användare som söker dold förvaring erbjuds varianterna Öppen och Hylla även med 
Dörr. Denna variant erbjuder en mer privat förvaringsmöjlighet vilket kan önskas i samband med 
säng. Dörren försänkt i skåpet och i blockets övriga design vilket ger ett enhetligt utseende då 
den är stängd. Varianten Dörr synes i figur 10 nedan. 
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Figur 10 Till vänster visas hur den stängda dörren smälter väl in med resterande front. Till 

höger visas den dolda förvaringen i form av ett hyllplan. 

Öppet hörn 
Den sista varianten erbjuder ett block som är öppet mot de två vinkelräta yttre sidorna med ett 
hyllplan. Denna variant utvecklades för att möjliggöra ett bättre helhetsuttryck då ett av sängens 
hörn ej är placerat mot en vägg, scenariot beskrivs i figur 11. 

 
Figur 11 Exempel på situation för vilken Öppet hörn utformats. 
 

4.3 Design 
Konceptet BedBlock är anpassad efter en målgrupp med relativt begränsad ekonomi, trots en 
sådan faktor har gemene man behov av en hemmiljö som hen trivs med. Därför var ett av målen 
att skapa en möbel med en design som kan tilltala många. I och med detta valdes en enkel form 
med en yta som kan varieras efter användares smak. För att visualisera vilken känsla BedBlock 
borde förmedla skapades ett känsloplank, se bilaga 8. 
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Form  
BedBlock består funktionsmässigt av två delar: den övre delen som sängen vilar på och ser till 
att sängramen inte glider runt på ytan, samt den undre, kubiska delen som fungerar som 
förvaringsutrymme. Symmetrin bidrar till en känsla av flexibilitet och enkelhet. Användaren ska 
känna att hen kan bygga ihop sina sängblock som hen behagar, det finns inget rätt och fel. 
Variation i form och färg illustreras i figur 12.  

 
Figur 12 Form- och färgvariationer av de olika BedBlocken. 
Alla sidor på BedBlock har en tjocklek på 4 cm. Detta för att framkalla en känsla av stabilitet hos 
användaren vilket är nödvändigt då både användaren och hens säng skall bäras upp av blocken.  
Då konstruktionen är dimensionerad med goda marginaler när det kommer till stabilitet och 
hållfasthet är det designen och utformningens uppdrag att inge en uppfattning hos användaren 
som speglar detta.  

Finish 
Utöver formen är ytans utseende den stora faktorn till hur möbeln uppfattas. Då ytan är ett 
laminat kan mängder av olika design på exteriören erhållas – både färg och mönster.  Till en 
början i produktion kommer ett antal utvalda finishar vara tillgängliga, se figur 13.  

Figur 13 De olika laminaten som erbjuds. F.v. Körsbär, ek, björk, svartbets, orkidé och 
Stockholmsvitt. 
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4.4 Komponenter 

 
Figur 14 Ingående komponenter i grundkonceptet Öppen. Övre raden f.v. golvskydd, 

platta, hög vägg. Nedre raden f.v. kloss, skruv M6x60 mm, skruv M6x20mm, låg vägg, 
front. 

I grundkonceptet Öppen ingår fyra huvudkomponenter: fronten, hög sida, låg sida och plattan, 
dessa utgör stommen i konstruktionen. Utöver dessa tillkommer en kloss som håller ramsängen 
på plats samt två golvskydd vilka, förutom att skydda golvet, skapar friktion mellan blocket och 
golvet för att på så sätt tillföra stabilitet. För att hålla ihop konstruktionen ingår även sju 
vinkeljärn samt 14 M6-skruv med längd 20 cm och 2 Mg-skruv med längd 60 mm. Alla 
komponenter presenteras i figur 14. Detaljerade skisser av alla ingående egentillverkade 
komponenter återfinns i bilaga 9. Tekniska specifikationer för BedBlock hittas i tabell 2 nedan. 

Tabell 2 Specifikationer för ett BedBlock Öppen 

Mått (b x d x h) Golvyta Förvaringsrymd (b x d x h) Sänghöjd Vikt 

490 x 490 x 590 mm 0,25 m2 410 x 490 x 400 mm 440 mm 10 kg 
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Huvudkomponenter 

 
Figur 15 Huvudkomponenterna f.v. låg vägg, platta, front och hög vägg. 
Blockens stomme består av en låg och en hög sida, en front och plattan, se figur 15. Plattan 
placeras i skåror på fronten och den höga sidan samt ovanpå den låga för att skapa stabilitet. 
Sidostyckena och fronten är urskurna på ett sådant sätt att stöd finns i både vertikal- samt 
horisontalled i form av förstärkt MDF i hörnen, mer om detta finns i kapitel 4.7 Dimensionering. 

Stabiliserande komponenter 

 
Figur 16 De stabiliserande komponenterna golvskydd och kloss. 
För att hålla madrassen på plats i sidled implementeras en kloss, se figur 16, på plattans plana 
ovansida. Klossen har form av en triangel med något rundade hörn för att inte skada ramsängen. 
Klossen placeras 10 cm in från de inre sidoväggarna då denna placering ger utrymme för de 
vanligaste ramsängarna. Klossen fäst i tre hål plattan med hjälp av, vid montering redan fastsatta, 
träplugg på klossens undersida.  

Golvskydden, se figur 16, placeras på de två väggarnas undersidor och skapar på så sätt ett skikt 
mellan blocket och golvet för att skydda båda. Skydden tillverkas i gummi och är således 
böjbara. De fäst i två hål på undersidorna av vartdera väggstycket med hjälp av två 
gummipluggar på skyddets ovansida.  
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Fästande komponenter 

 
Figur 17 Vinkeljärn som sammanfogar sidostyckena med fronten samt plattan med det 

höga sidostycket. 
Vinkeljärnen, se figur 17 fästs i fronten samt den höga sidan med plugg och lim under 
tillverkningsprocessen för att förenkla montering för användaren. Resterande del av vinkeljärnet 
fästs med hjälp av 14 stycken M6x20 mm skruv. Två M6x60 mm skruv fäster plattan i 
sidostycket. Skruvarna är standardskruv inköpt från leverantör.  

Montering 
Trots att BedBlock enligt kravspecifikationen ska vara en intuitiv produkt har en 
monteringsanvisning skapats för att förenkla monteringen för användaren. Denna anvisning 
återfinns i Bilaga 10. 

4.5 Material 
För att ge en robust känsla utan att på så sätt få en hög vikt används ett skivmaterial av 
sandwichkonstruktion med bikakekärna av kraftpapper, så kallad honeycombkärna med 
stödjande paneler av MDF och ett ytskikt av melaminbehandlat laminat, se figur 18. Golvskydd 
av gummi samt detaljer av stål kompletterar skivan.  

Genomgående har material med lågt pris premierats så länge de uppfyllt de krav och önskemål 
som satts angående miljöpåverkan och kvalitet.  

 
Figur 18 Skivmaterialet med honeycombstruktur, MDF-skiva och ytskikt av 

melaminbehandlat laminat. 

Medium Density Fiberboard, MDF 
MDF är en slags träfiberskiva som från början utvecklades enbart för möbler, se figur 19. MDF 
har låg vikt och hög styrka relativt sina utomordentliga bearbetningsegenskaper. Den kan fräsas, 
svarvas och bearbetas som massivt trä.  Vidare har MDF bättre tolerans för fukt än vanliga 
spånskivor [9]. MDF ett väldigt honomgent material och lämpar sig således för produkter ur 
vilka man vill skära ut profiler direkt i skivans yta.  Till skillnad från många spånskivor så är 
MDF slätt på båda sidorna. Av dessa anledningar är MDF ett material lämpat för användning 
inom möbelindustrin.  
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Figur 19 MDF-skivor med olika tjocklek. 
Hela produktionskedjan för MDF demonstreras i bilaga 11. Generellt skövlas barrträd varpå 
barken tas bort och träet huggs ned till spån. Spånen tvättas och värms därefter för att göra dem 
mjukare och lättare att ombearbeta till fibrer. Därefter förfinas de behandlade spånen och 
separeras till individuell fibercellulosa. Vax och syntetisk harts tillsätts i massan som sedan 
torkas och pressas till skivor. Efter ytbehandling, såsom sandpappring m.m., beskärs skivorna till 
önskad storlek. Cirkapris per kvadratmeter (16 mm) är 80 kronor.  

Honeycomb 
Honeycomb, eller bikakestruktur som det heter på svenska, kallas material som har samma 
utformning som vaxkakorna i en bikupa. Geometrin av honeycombstrukturer kan variera men det 
genomgående kännetecknet hos alla strukturer är att det är uppspaltade led med ihåliga celler 
formade mellan tunna vertikala väggar [10].  

Cellerna är ordnade i kolumner och har en hexagonal form. Formen bidrar till stabilitet och 
skapar styvhet medan den minimerat materialåtgång och densitet. Honeycombkärnan är 
tillverkad av 100 % återvunnet kraftpapper och gör sandwichkonstruktioner till väldigt lätta 
material. En spånskiva i storleken 200 x 80 x 5 cm väger ca 58 kg, vikten på en möbelpanel av 
honeycomb i samma storlek väger ca 2 kg. 

Honeycombpapper produceras traditionellt genom en expansionsprocess, se figur 20.  

 
Figur 20 Tillverkningsled för Honeycomb genom expansionsprocess. 
Kärnan och omslagen limmas samman med ett vattenbaserat, biologiskt nedbrytbart lim vilket 
gör att den färdiga produkten är 100 procent biologiskt nedbryt- och återvinningsbar [11].  

Melaminyta 
Melamin är en härdplast känd för sina tålighetsegenskaper och hittas ofta i laminat till ytor 
såsom bord, bänkskivor och köksluckor, se figur 21. Melamin är en organisk förening som är 
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mycket hård och har en synnerligen god nötningsbeständighet [12]. Således används den ofta då 
man önskar förbättra en produkts härdighet.  

 
Figur 21 Melaminlaminatbelagda klossar av spån. 
Melamin är motståndskraftigt mot värme och används i viss utsträckning i utrustning för 
brandmän [13]. Denna egenskap kommer från att ämnet innehåller en stor andel kväve vilket 
friges vid höga temperaturer och tar upp syrets plats nära produkten och hindrar således 
eldfattning. Melaminplast har även egenskapen att den inte samlar damm på grund av att den inte 
laddas upp elektrostatisk [14].  

Industriellt framställs melamin genom termisk sönderdelning av urea till cyansyra som sedan 
polymeriseras (kemisk reaktion där monomerer sammanfogas till långa polymerkedjor) till 
melamin. Melamin är en härdplast och kan således inte smältas ner och gjutas om utan att deras 
molekylstruktur förstörs [15].  

Gummi 
Dels för att skydda underlaget från repor och dels för att hindra blocken från att glida har 
konstruktionen försetts med halkskydd i form av lister på underredet. Vanliga halkskydd som 
exempelvis används för att hålla mattor på plats består ofta av polyeten. Polyeten har god 
nötningsbeständighet men trots att den används som halkskydd har den relativt låg 
friktionskoefficient på 0,18 [16].  

Naturgummi är ett ämne som används då hög friktion vill erhållas. Gummi mot en trä- eller 
metallyta har en friktionskoefficient på 0,5, vilket är betydligt mycket kraftigare än för polyeten 
[17]. Därför valdes naturgummi som material till halkskydden.  

Gemensamt för de flesta gummin är att de har stor elasticitet och hög friktion mot andra material 
såsom metall, trä, linoleum osv. Gummin har bra motståndskraft mot nötning och utmattning. 
Vidare är de resistenta mot vätska och fukt och i rumstemperatur har gummi lång livslängd. Upp 
till 70 % av materialet är återvinningsbart [18].     

Metalldetaljer 
På de ställen konstruktionen behöver förstärkas med vinkeljärn kommer sedvanliga vinkeljärn av 
mässing- eller zinkpläterad metall att användas.  

4.6 Tillverkning 
Tillverkningsprocessen för lättviktsskivorna vilka utgör produktens olika delar skiljer sig från 
producent till producent och är ofta patenterad, därmed beskrivs här generaliserade metoder som 
kan komma att ändras beroende på producentens möjligheter och tillgångar.  
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Skivmaterial 
Fronten, väggarna och plattan tillverkas av sandwichkonstruktion av MDF och kraftpapper. De 
två materialen levereras i form av skivor med önskad tjocklek. I produkten ingår tre MDF-skivor 
av samma typ men med respektive tjocklekarna 5, 10, 25 mm. Honeycomb-skivan är 25 mm 
tjock. Skivorna b beskärs till önskade mått i enlighet med tabell 3 nedan.  

Tabell 3 Mått för de olika skivmaterialen vid tillverkning av ett block. Måtten ges som höjd 
x bredd och är alla angivna i mm där ej annat anges. 

 MDF 10 mm MDF 25  MDF 5  Honeycomb 25  

Front  2 st 590 x 40 2 st 400 x 40 590 x 40, 100 x 410 100 x 410 

Hög vägg  400 x 450 2 st 590 x 40 590 x 450 400 x 450, 100 x 450 

Låg vägg 400 x 450 2 st 400 x 40 400 x 450 400 x 370 

Platta 485 x 485 - 485 x 485 485 x 485 

Totalt [m2] 0,64 0,11 0,75 0,65 

Skivmaterialen bearbetas och fästs ihop med bionedbrytbart lim och träplugg i enlighet med 
producentens metoder.  

Infästningar 
De två väggarna, plattan och fronten fästs ihop med hjälp av vinkeljärn. För att förenkla 
monteringen för användaren levereras fronten och den höga väggen med vinkeljärn redan infästa, 
se figur 22 nedan.  

 
Figur 22 Fronten och den höga väggen fäst samman genom att föra in de nedsänkta 

vinkeljärnen på fronten i utfrästa skåror i den höga väggens sida. Vinkeljärnen skruvas 
sedan fast i den höga väggen med hjälp av sex M6x20 mm skruv. 

En 2 x 20 x 40 mm utfräsning görs i enlighet med ritningarna i vilka vinkeljärnen sedan limmas 
och pluggas fast. Dessa vinkeljärn placeras mellan den inre MDF-skivan tjocklek 10 mm och den 
stöttande MDF-skivan tjocklek 25 mm i samband med hopfästning av skivmaterialen. Se 
exempel på vinkeljärnens infästning i fronten i figur 23. I fronten görs även en urfräsning genom 
10 millimetersskivan i enligt ritning ur vilken vinkeljärnet sticker ut 20 mm. I den höga väggen 
görs istället en urfräsning i vilken vinkeljärnen sänks ned i.  
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Figur 23 Sprängd vy av infästningen av det nedsänkta vinkeljärnet samt hur konstruktionen 

ser ut då MDF-skivorna fäst ihop men innan laminatet applicerats. 

Yta 
Melaminlaminatet, vilket utgör det skyddande och dekorativa yttre skikten, appliceras på 
stommarna till de olika delarna som ett sista steg i tillverkningsprocessen. Laminatet består av 
flera lager papper som impregnerats i melaminharts vilket sedan delvis härdas, se figur 24. Vid 
fästning på produktens komponenter återupphettas laminatet till 200° C och appliceras med ett 
tryck på 5 bar under 20 minuter [19].  

 
Figur 24 De olika lagren av papper, dekorpapper samt melaminharts som appliceras på 

MDF:en. 

4.7 Dimensionering 
För att åstadkomma stabilitet sattes två begynnande lastkrav på konstruktionen. Dessa uppfylls 
genom en bärande stomme av MDF som tar de laster konstruktionen utsätts för. Stommen består 
av den inre MDF-skivan med tjocklek 10 mm samt förstärkning med 25 mm MDF i blockens 
fyra hörn, förenklad illustration i figur 25. 
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Figur 25 Den bärande stommen motsvaras av de gråfärgade områdena. Det röda området 

motsvarar honeycomben. 
I och med stommens konstruktion fungerar honeycombkartongen och den yttre ytan endast som 
utfyllnad för att inge ett synintryck av stabilitet. Undantaget är plattan då honeycomben i denna 
riktning kan ta stora laster och därför bidrar till utspridning av tyngden från madrassen. 

Beräkningar av MDF-skivornas hållfasthet utfördes för att säkerställa stabiliteten. De värden 
som användes för beräkningarna återfinns i tabell 4 nedan 

Tabell 4 Värden för en bärande MDF-skiva [9] 

E   parallellt skivans plan  [MPa] ,      brott kring en axel i skivans planσ [MPa]  b [mm] h [mm] L [mm] 
2480 17 450 10 400 

Sammanlagt består den bärande konstruktionen av åtta MDF-skivor. Krafterna som påverkar 
skivan i vertikal- samt horisontalled, vF  och HF  samt längden L, bredden b och höjden h 
illustreras i figur 26 nedan. 

 
Figur 26 Pålagda krafter i vertikal- respektive horisontalled på en MDF-skiva. 
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Vertikalled 

Kravet på hållfasthet i vertikalled är en last på 300 kg vilket motsvarare en punktkraft, VF , på 
2946 N. För att säkerställa att denna last inte gör att konstruktionen kollapsar dimensioneras en 
skiva mot knäckning. Approximation görs enligt Euler knäckfall II, då detta med säkerhet ger en 
överdimensionering då skivan ej är fast inspänd i golvet, enligt 

 
2

2k
EIP

L
π

=   (1) 

Där kP  är den kraft som krävs för att knäcka skivan. Yttröghetsmomentet I beror av geometrin 
på tvärsnittet, i detta fall rektangulär, varvid det minsta tvärsnittet väljs 

 
3

min 12y
bhI I= =   (2) 

Detta ger att den knäckande kraften, kP , är 5736 N vilket betyder att skivan uppfyller lastkravet i 
vertikalled. 

Horisontalled 
Det finns en potentiell risk att kraften inte kommer rakt uppifrån, exempelvis om användaren 
kastar sig i sängen. Då uppstår ett böjmoment i skivan varvid skivan även dimensioneras mot 
maxspänning, maxσ , enligt 

 ,max
max max

bM
z

I
σ =   (3) 

Maximala böjmomentet, ,maxbM , uppstår i inspänningen eller då L är som störst enligt 

 ,maxb HM F L=   (4) 

Yttröghetsmomentet, I, bestäms till  

 
3

12y
bhI =   (5) 

Då böjningen sker kring motsvarande y-axeln i skivan. maxz  motsvarar det maximala avståndet 
från masscentrum i z-led vilket således blir 

 max 2
hz =   (6) 

Detta ger en total maximal böjspänning, ,maxbσ , på 53 MPa vilket utspritt på 8 skivor ger en 
spänning på 6,625 MPa per skiva vilket är väl under brottgränsen, ,      brott kring en axel i skivans planσ . 
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4.8 Paketering 
BedBlock säljs inte som en färdigmonterad produkt utan kunden köper paket, se figur 27, med 
delarna i och monterar själv ihop byggsatsen till den slutgiltiga produkten.   

En av anledningarna till detta är besparingskostnader – monteringskostnader och extra 
mellanhänder kan uteslutas ur försörjningskedjan. Eftersom produkten kommer i ett kompaktare 
skick kan man i transporten optimera antalet produkter som ryms och därmed minska 
transportkostnaderna. Det kommer följaktligen krävas färre transporter per parti vilket ligger i 
linje med den miljömedvetenhet konceptet strävar efter. Både hos tillverkaren och 
detaljhandlaren minimeras kravet på lagerutrymme. Att spara på dessa typer av kostnader och 
tjänster resulterar i att BedBlock kan pressas ned i försäljningspris och således bli mer attraktiv 
för konsumenten.  

BedBlock riktar sig till en målgrupp med begränsade ekonomiska medel och således var det 
önskvärt att produkten (och leveransen av produkten) skulle vara anpassad efter kunder som åker 
kommunalt och saknar tillgång till bil. Att köpa blocken i fyra paket är lättare för kunden att 
frakta hem och är även en lösning som går i lag med värdeorden; enkel och mobil. Vidare finns 
det teorier om att människor tycker mer om sina ägodelar om de själva bidragit i 
skapandeprocessen av dem.  

Figur 27 Exempel på hur ett BedBlockpaket skulle kunna se ut 

4.9 Miljöperspektiv 
Miljöaspekten har satt sin prägel på varje område inom utvecklingen av BedBlock.  Beslut som 
tagits har alltid utvärderats utifrån ett miljömedvetet perspektiv och har det funnits möjligheter 
till val så har miljötänket spelat en avgörande roll i beslutsfattandet.  

De områden där detta har tagit sig mest i uttryck är inom materialval och inom 
försörjningskedjan. Materialen har i största möjliga mån valts ut med hänsyn till huruvida de är 
miljövänligt producerade, biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara.  

För MDF är över 85 viktprocent av råvaran träfibrer och därmed förnyelsebar och mer än hälften 
av energin använd för produktionen kommer från förnyelsebara energikällor [21]. 
Honeycombstrukturen är även den från träfibrer och därmed till 100 % återvinningsbar och 
biologiskt nedbrytbar. Livscykel för träfibermaterial återfinns i figur 28. Att materialen är lätta 
gör att transporten kräver mindre bränsleförbrukning.  
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Figur 28 Livscykel för träfiber av vilka stora delar av BedBlock tillverkas i. 
Melamin är en härdplast och kan därmed inte återanvändas. Däremot återvinner man härdplaster 
genom att mala ner dem och sätta dem i annan användning, som tex lastpallar eller bullerstängsel 
[22].  

Vidare har det beslutats att BedBlock säljs i omonterat skick vilket gör att varje transport 
rymmer fler partier och det därmed inte krävs lika många transporter vilket minskar 
miljöpåverkan.  
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5 Slutsats 
Enligt uppdragsbeskrivningen skulle vi ta fram ett koncept för en sängmöbel med integrerad 
förvaring åstadkommas, detta anses uppfyllt. Det framtagna konceptet har utformats för att möta 
kravspecifikationen, vilket det också har gjort på alla punkter. Även majoriteten av önskemålen 
har uppnåtts, anpassning i bredd för olika sängbredder och att produkten skulle vara lätt att 
transportera har även inkorporerats i produktlösningen. BedBlock har dimensionerats utefter att 
klara av de begränsande kraven. Produkten är anpassad efter enkelramsängar och ingen av 
delarna väger mer än femton kg, produkten är fristående och kräver ingen infästning. 

Målet om utökning av förvaringsutrymme löstes på ett sätt som i det inledande skedet inte 
förutspåddes. Vid en marknadsundersökning utrönades det att dagens sängstommar med 
integrerad förvaring inte utnyttjade hela tillgängliga utrymmet under sängen. Anledningen till 
detta förblir oklar då en utökning av lådornas längd till synes inte skulle inkräkta med någon 
annan mekanism. Detta bekräftades även av personal i berörda varuhuset.  

Resultatet av projektet blev inte en möbel som i sig hade utökad integrerad förvaring utan det 
blev en möbel som möjliggjorde att faktiskt kunna utnyttja varje del av utrymmet under sängen. 
Med de olika fronterna tillåts användaren att bygga, likt tetris, ihop sin egen version av 
förvaring. Så på om än ett okonventionellt sätt uppnåddes målet.  

I början fanns det en tanke om att sängstommen skulle sitta samman och att man vid eventuell 
flytt på ett smart sätt skulle demontera stommen för att frakta den i mindre delar. Den slutgiltiga 
lösningen innebär att efter att en gång ha monterat ihop de fyra blocken så kommer det aldrig 
finnas behov av att demontera dem, ty de är så pass lättfraktade att de helt sonika kan flyttas som 
de är.  

När det kommer till ekonomin och prissättning av BedBlock är detta svårutrönat. Vi har genom 
projektet inte samarbetat med något företag som kunnat ge oss ungefärliga siffror på 
tillverknings-, produktions- och distribueringskostnader. Således har den ekonomiska aspekten 
endast kunnat beröras i form av uppskattning och personliga mål. Vi har arbetat med en 
kundgrupp som skulle kunna tänkas handla mycket på butiker som IKEA och således har det 
funnits en avsikt att anpassa produkten så att den skulle kunna introduceras i ett liknande 
sammanhang. Materialvalen är exempelvis mer kostnadseffektiva än exempelvis solitt trä 
Önskvärt är massproduktion av BedBlock för att pressa ned priserna och även rättfärdiga 
materialvalet. Hade detta varit en produkt som endast skulle säljas i några exemplar hade det av 
kostnads- liksom miljömässiga skäl varit mer försvarbart att producera exemplaren i trä. 

Bedblocks har utvecklats med unga vuxna som främsta målgrupp. Dock anser vi att konceptet 
har stor potential även hos andra målgrupper, exempelvis barn. Det är lätt att föreställa sig ett 
barnrum med färgglada BedBlocks istället för den vanliga sängstommen.  

5.1 Vidareutveckling 
Under utvecklingen av BedBlock insåg vi snabbt att det finns en uppsjö av möjliga 
kompletterande produkter att arbeta vidare med. Några av dessa presenteras nedan. 

Dubbelsäng 
Idag riktar sig BedBlock till personer med enkelsängar, dock är det med relativt enkla medel 
möjligt att vidareutveckla konceptet till att även inkludera dubbelsängar. Utveckling av ett 
ytterligare möbelblock som kan bära upp två sänghörn samtidigt skulle tillåta två enkelmadrasser 
(dubbelsängar består oftast av två 90 cm madrasser) att stå tätt intill varandra och således skulle 
BedBlocks utvecklas till en lösning även för dubbelsängar. Det kunden behöver göra då den 
uppgraderar sin enkelsäng till en dubbel är att köpa två extra mittblock, se figur 29.  
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Figur 29 Vidareutveckling Mittblock av BedBlock med en lösning för dubbelsängar.   
Att addera dubbelsängslösningen till konceptet passar väl in i målbilden av att BedBlock ska 
kunna följa med användaren genom hens liv. De flesta människor kommer någon gång att vara 
sambo och således är det rimligt att BedBlock ska inordna sig efter detta. Skulle detta 
genomföras borde det utrönas huruvida designen av BedBlocks ska anpassas efter en målgrupp 
som löper över ett större åldersspann än det som hittills tagits i hänsyn till. Som visas i figur 30 
tar detta mittblock upp stor del av kortsidan och skulle därför med fördel kunna innehålla 
förvaring. 

 
Figur 30 Mittblocket i sitt sammanhang med en dubbelsäng och de andra BedBlocken. 



26 

 

Förvaringslådor 
Vidare så finns det stor möjlighet för utveckling av tillhörande förvaringslådor eller liknande för 
att dra nytta av det övriga utrymmet under sängen, se figur 31. Lådorna skulle ha fronter som 
passade väl ihop med BedBlocks design. I kundundersökningen visade det sig att det kan vara 
önskvärt att ha en helt enhetlig sängfront. Även lådor som passar utrymmet i själva BedBlock 
skulle kunna utvecklas, smålådor att ha på hyllplanen eller kubiska boxar att ställa in i blocken.   

Figur 31 Förvaringslådor i kombination med BedBlock. 

Kompletterande fronter 
Under utvecklingen av BedBlock framkom det synpunkter på att vissa gärna vill skyla det de har 
under sängen. Förvarar man tillhörigheter som sällan används; skidutrustning, säsongskläder, 
osv, finns det en poäng i att dessa inte ska vara synliga under sängen. Detta skulle kunna lösas 
med installation av lådor, men även helt sonika panelfronter vid hålrummen skulle lösa 
problemet. Även detta är en lösning som går att åstadkomma med enkla medel och skulle vara en 
naturlig vidareutveckling av projektet.  

Justerbar kloss 
Anordningen för att hålla sängen på plats på blocken är utformade så att alla sängar med 
standardtjocklek på träramen ska fungera. Dock skiljer sig tjocklekarna något vilket kan resultera 
i spel mellan blocket och madrassen. Det finns även specialtillverkade madrasser med unika 
mått. För att kunna fästa alla sorters madrasser utan spel skulle en justerbar kloss kunna 
implementeras. Den skulle exempelvis kunna gå på räls alternativt att ett flertal hål fanns att 
tillgå på plattan. 

Integrerad el 
Ett ytterligare givet steg i vidareutveckling av konceptet är att integrera el i blocken. Av egen 
erfarenhet laddas telefoner, datorer etc ofta i sängens närhet varvid sladdtrassel är en 
återkommande huvudvärk. Att låta BedBlock agera förgrenings- och förlängningssladd är också 
en möjlighet då eluttag alltid tycks hamna bakom sängen på en mörkt och svåråtkomlig plats.  

Honeycombstrukturen innehåller så pass mycket luft att det är fullt möjligt att dra el igenom det. 
Möjligheterna är många – förgreningssladd, laddstation, inbyggda högtalare, inbygg TV osv. 
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Slutligen skulle BedBlock kunna utsmyckas med lyxattiraljer som kopphållare och uppfällbart 
datorbord eller varför inte en nässprayshållare? 
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Bilaga 1 – State of the Art 
En State of the art ger en vidare insikt kring vilka befintliga produkter som finns. State of the 
art:en fokuserar främst på de befintliga produkter som löser ett eller flera av de mål som 
projektet hoppas uppnå. 

Integrerad förvaring 
På marknaden finns sängstommar med integrerad förvaring för bredderna 90, 160-180 cm. Dessa 
består ofta av stommar med liknande mått med madrassen/-erna vilket innebär stora och/eller 
tunga delar samt komplex montering. Många av dessa möbler maximerar heller inte det utrymme 
som skapats under resårbotten. Exempel på olika varianter av sängstommar med integrerad 
förvaring finns i figur 1 nedan. 

 
Figur 1 Från vänster: Ikeas sängstommar Flaxa, Malm samt MioMöblers sängstomme 2 

Cool (hög). Samtliga med integrerad förvaring anpassade för madrassbredd 90 cm. 
För att fylla glappet i produktutbudet hos de stora möbelkedjorna återfinns av användare skapade 
beskrivningar på egenkonstruerade sängstommar med maximerad förvaring. En återkommande 
nämnare är att bygga en sängstomme av köksskåp eller andra befintliga förvaringsmöbler, se 
Figur 2 

 
Figur 2 Beskrivande bild hur användaren själv kan bygga en sängstomme av köksskåp 

samt kompletterande byggmaterial och på så sätt skapa förvaring under sängen. 

Breddning 
De möbler som ökar madrassbredden är få i jämförelse med de med integrerad förvaring. 
Dagbädden Brimnes från Ikea dubblar madrassbredden från 90 cm till 180 cm och möjliggör 
därmed endast dessa bredder, inga däremellan. Varianter på möbler med en saxfunktion som 
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ämnades att ställa madrasserna på hittades även. Inga möbler som möjliggjorde ökad förvaring 
samt förändring i bredd hittades. 

Multifunktionella möbler 
För den trångbodde finns multifunktionella möbler som kombinerar flera möbler i en och därmed 
skapar mer golvyta och på så vis indirekt skapar mer förvaringsmöjligheter i resterande delen av 
rummet/lägenheten. Dessa möbler innehåller ofta betydligt mer mekaniska delar än de tidigare 
nämnda sängstommarna. Därmed kräver de ofta montering av leverantören alternativt levereras 
färdigmonterad, vilket därmed försvårar flytt av möblen av användaren själv. Ett exempel på en 
multifunktionell möbel är produkten DOC från Bonbon Trading som går från soffa till 
våningsäng, se figur 3 nedan. 

 
Figur 3 Transformationen av möbeln DOC från Bonbon Trading som lätt går från soffa 

till våningsäng. 
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Bilaga 2 – Kundundersökning 
I projektets inledande skede genomfördes en kundundersökning bland den identifierade 
målgruppen för att skapa en vidare uppfattning om hur kunden bär sig åt idag inom det aktuella 
området och vad det finns intresse av att förvara i samband med sängen.  

Frågorna som ställdes var:  

1. Förvarar du någonting i samband med sängen? 
2. Om så, vad? 
3. Vad skulle du vilja förvara under sängen? 

Kvinna 25 år 
1. Inte i dagsläget, men jag skulle vilja!  
2. – 
3. Jag vill gärna få plats med keyboarden och stativet under sängen, men annars kanske 

lakan och säsongkläder. 

Man 24 år 
1. Jajamen! 
2. Lakan och handdukar 
3. Jag skulle gärna ha lite tom plats där jag kan skjuta in datorn så jag inte trampar på den, 

en plats där datorn heller inte riskerar att bli nedspilld av diverse vattenglas. 

Hen 23 år 
1. Yes 
2. Under min säng finns sängkläder, träningskläder samt en låda med massa foton och 

gamla minnen. 
3. Jag tycker att det skulle vara praktiskt med två stora lådor där sängkläder och kläder går 

in och sen skulle det vara nice med tre utdragbara lådor staplade på varandra där en är för 
datorn, en är för böcker och en är för necessären. Då behövs inget nattduksbord. En 
sänggavel med trä kan iofs vara rätt värd då, så det går att lägga mobil/väckarklocka där. 

Kvinna 23  
1. Jo det gör jag, men när jag var liten hade jag en säng på massa lådor. Jag hade allt möjligt 

där; synth, kattkoja, förvaring för mina sängkuddar när jag skulle sova, lego, allt möjligt.  
2. Nu har jag en stor låda med väskor under sängen, och en bag med träningskläder och 

luftmadrass. 
3. – 

Man 29 
1. Ja det har jag. 
2. Två IKEA kassar med böcker i. 
3. Egentligen skulle jag kanske vilja ha en bokhylla under sängen då helt enkelt. Böcker är 

ju snygga. De kommer inte till sin rätt i IKEA kassar.  

Kvinna 32 
1. Ja, under sängen. 
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2. Jag har en tältsäng och en låda med sängkläder, handdukar och sånt. 
3. Jag skulle väl vilja ha en bättre låda att ha handdukarna ”och sånt” i. Gärna lådor som 

tillsynes liksom tillhör sängen, inte bara lådor under sängen liksom. Det är snyggt. 

Kvinna 24 
1. Jepp. 
2. Jag har en strykbräda, som inte får plats i städskåpet, och extra hopfällbara stolar (om 

gäster kommer på besök) 
3. – 

Kvinna 22 
1. Ja 
2. Jag har allt träningsrelaterat under sängen, både kläder, skor resväskor och redskap. 
3. Jag skulle verkligen vilja ha ett specialdesignat system för allt detta.  

Man 27 
1. Det har jag 
2. Jag har två stora plastlådor från IKEA där jag framförallt förvarar kläder som inte får 

plats i min vanliga garderob. En salig blandning av skidunderställ och annat. 
3. Jag skulle vilja att det inte fanns damm där. Det är så bökigt att städa eftersom det samlas 

dammråttor mellan och under lådorna och man måste dra ut dem och böka. 

Kvinna 26 
1. Ja 
2. Sällskapsspel. 
3. Lådor för sängkläder och krafs. 

Man 21 
1. Min säng står på backen så det finns ingenting under den. Men på mitt nattduksbord har 

jag klocka och näsdukar. 
2. Se 1.  
3. Jag skulle vilja förvara all källsortering, tomglas o sånt på ett smart sätt under sängen. 

Hen 28 
1. Jag har ingenting 
2. Eller jo jag har ju en byrå bredvid sängen där jag har böcker, tidningar och 

väckarklockan. 
3. Mina långfärdsskidor som bara står framme hela tiden. 

Kvinna 25 
1. Faktiskt ingenting just nu 
2. Jo en våg och ett par tofflor förresten. Under sängen. 
3. Extra stolar, en plats för datorn som inte är i kontakt med mitt vattenglas. 
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Man 18 
1. Ja 
2. Under sängen har jag två fula lådor på hjul vars lock flyger upp när man har för mycket 

saker i lådorna, då kan man inte få ut dem från under sängen. I lådorna har jag överkast 
och kuddar samt extratäcken.  

3. Alla vinterjackor och skor vore praktiskt.  

Kvinna 24 (med sambo) 
1. Ja 
2. Vi har sådant som ingen orkat gå till förrådet med men... 
3. ...vi skulle vilja ha sängkläder + extra täcken och kuddar! 

Man 23 
1. Nej, tyvärr bara damm och omaka smutstvätt. 
2. – 
3. Förr hade jag mina instrument under sängen. Jag hade velat ha saker under sängen, 

jätteskönt att slippa se saker, speciellt när man bor så litet.  

Man 29 
1. Ja. 
2. Jag har sängkläder, handdukar och kläder. 
3. Ännu mer av samma, men helst bättre organiserat. 

Man 21 
1. Ja. 
2. Förlängningssladdar som drar åt sig väldigt mycket damm. 
3. Hade varit skönt med möjlighet att dra sladdarna genom något så de inte samlar så 

mycket damm. Om detta något innehöll bra förvaring för exempelvis smutstvätt så vore 
det najs. 

Kvinna 28 
1. Nja, min plan är att använda sänglådorna inbyggda i sängstommen men jag gör det 

aldrig. 
2. Jag tänker att jag ska lägga ner överkastet och prydnadskuddarna när jag går och lägger 

mig men det orkar jag aldrig utan slänger dem bara på golvet. 
3. – 

Kvinna 22 
1. Nej 
2. - 
3. Skulle vilja ha en låda att lägga lite allt möjligt i men som ser ut som resten av sängen 

och smälter in bra. 

Man 25 
1. Ja. 
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2. Flyttkartonger (ihopfällda) 
3. – 

Kvinna 24 
1. Ja 
2. 4 lådor i sina Ikea-kartonger 
3. – 

Kvinna 26 
1. Nej, sängbenen är för korta för att man ska få in något under!!! 
2. - 
3. Sängkläder, pizzasalladcykel. 

Kvinna 31 och man 30  
1. Ja. 
2. Gitarren i sitt fodral och en judomadrass 
3. Vill ha rullbar förvaring som kan fås ut på kortsidan. 
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Bilaga 3 - Personas 
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Bilaga 4 - Kravspecifikation 

Kravspecifikation 
Bedblock 

Kandidatexamensprojekt VT 2014, Projekt Sängstomme 

Version 1.0, Giltig från och med 10 februari 2014 

 

Bakgrund 
Genom livet har man ett antal olika sängar med skiljande dimensioner och i miljöer med olika 
behov. I många hem finns förvaringsproblem då förvaringsutrymmena är få eller obefintliga och 
”lådan under sängen” blir ofta en undermåttlig lösning. Projektets syfte är att finna en bättre 
lösning som maximerar och förenklar förvaringsmöjligheterna i sängen. Då en sängstomme 
kräver mer material och således blir dyrare för användaren att införskaffa (än ben och plastlådor) 
bör den även kunna anpassas i bredd efter olika storlek på madrass samt ändringar i behov (lådor 
eller skåp etc). 

Produktmål 
Kravspecifikationen omfattar produktutveckling av en ny flexibel och mobil sängmöbel som utökar 
förvaringsmöjliheten i samband med sängen. 

Tidsram 
Produktutvecklingen skall pågå under perioden 20/1 – 14/5 2014. Den 14/5 skall den färdiga 
prototypen tillsammans med dokumentation presenteras. 

Funktionella kriterier 
Krav 

⋅ Produkten ska utöka förvaringsutrymmet i sammband med sängen. 
⋅ Produkten ska tåla en vertikal last på 300 kg. 
⋅ Produkten ska tåla en horisontell kraft motsvarande 1000. 
⋅ Produkten skall ej inebära hälsofara för användaren. 

Önskemål 

⋅ Produkten ska kunna apassas efter olika sängbredder. 
⋅ Produkten ska vara anpassad för att lätt kunna transporteras och/eller plockas isär för flytt 

och liknande. 
⋅ Det ska finnas en ergonomisk tanke bakom åtkomligheten på förvaringen. 
⋅ Produkten ska tåla viss väta vid exempelvis rengöring. 

Begränsande kriterier 
Krav 

⋅ Produkten ska vara anpassad för ramsängar mellan 90 – 140 cm i bredd och 200 cm i längd.  
⋅ Produktens huvuddelar skall ej väga mer än 15 kg vardera. 
⋅ Produkten skall ej försvåra att ta sig upp i sängen för person med längd i 50:e percentilen. 
⋅ Produkten skall vara stabil utan att kräva ingrepp i vägg, golv eller tak. 
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Önskemål 

⋅ Produkten bör ej inkräkta på mer än totalt sängens yta + 1 m2 golvyta om placerad på golvet. 
⋅ Produkten bör ej inkräkta på den rymd som motsvarar sängens totala yta samt sitthöjden för 

en person med längd i 95:e percentilen om placerad ovanför sängen.  

 

Övriga kriterier 
Krav 

⋅ Produktens förvaringsutrymmen bör vara utformad för ett intuitivt användande 
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Bilaga 5 – Kravprofil: Företag 
För att konkretisera vilka krav och förväntningar som ställs på en producent av BedBlock spaltas 
det här upp en rad villkor projektgruppen ställer på ett potentiellt företaget. 

- Ej utnyttja barnarbete i något led av produktionen. Företaget skall därmed handla enligt 
FNs barnkonvention och International Labour Organisations, ILO, Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work, ILOC138 och Minimum Age Convention1 
Samt i enlighet med International Programme on the Elimination of Child Labour, IPEC2 

- Arbeta i framkant med miljövänlig och hållbar teknik.  

- Arbeta i enlighet med World Bank Group Environmental, Health, and Safety Guidelines, 
EHS för ett mer hållbart, hälsosamt och säkert arbetsklimat3.  

- Använda ändamålsenliga metoder och i så stor mängd som möjligt använda 
återvinningsbara material vilka kräver minsta möjliga energikonsumtion i bearbetning, 
samt realisera återvinning av biprodukter, spill och återkallade produkter. 

- Ställa samma krav på sina leverantörer som på sin egen organisation.  

 

 
 
 

  
 

 

                                                 
1 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138 
2 http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm 
3 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustai
nability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/ 
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Bilaga 6 - Funktionsanalys 
I en funktionsanalys sammanställs funktioner som produkten önskas fullgöra. Ändamålet är att 
på ett simpelt sätt bryta ner produkten i steg av funktioner som ska utvecklas och gruppera dessa 
efter vikt och intresse. 

Varje funktion har tilldelats ett verb och ett substantiv samt definitionen huvudfunktion (HF), 
nödvändig (N), önskvärd (Ö) samt onödig (O). 

Funktion  Klass Anmärkning 

Justera Bredd HF Sängens bredd 

Simpel Förflyttning HF Mobil, lättvikt 

Optimera Förvaring HF  

Möjliggöra Individanpassning Ö Skräddarsydd lösning 

Höja Säng Ö  

Passa Alla Ö  

Erbjuda Valmöjlighet  Ö  

Tillgodose Behov  N  

Underlätta Städning Ö  

Minimera Tillverkningskostnad  Ö Stora volymer 

Förenkla Montering N Paketet 

Underlätta  Reparation  Ö  

Palla Påfrestning  N  

Undvika Klämrisk Ö  

Bidra Hemmafrid O  

Vara  Miljövänlig Ö  
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Bilaga 7 – Analogier 
Under förarbetet sammanställdes olika nuvarande lösningar inom området förvaring och 
utdragbarhet. Resultatet presenteras i följande illustrationer.  
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Bilaga 8 - Känsloplank 
 

För att fånga essensen av känslan som vill förmedlas med Bedblock sattes ett antal bilder ihop. 



1 

 

Bilaga 9 – Skisser Öppen 
Öppen 
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Front  
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Hög vägg 
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Låg vägg 

  



5 

 

Platta 
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Kloss 
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Golvskydd 
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Vinkeljärn 
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Bilaga 10 - Moneringsanvisning 
För att ge användaren en så enkel montering av BedBlock som möjligt har en 
monteringsanvisning skapats i vilken monteringen beskrivs i sju steg med bilder för varje steg. 
Monteringsanvisningen beskriver den öppna varianten och ligger som grund för de vidare 
utvecklade varianterna. 
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Bilaga 11 – Tillverkningsmetod för MDF-skiva  

Timmerstockar skalas, barken tas bort Huggs till spån  
Skövling av barrskog 

Sand och 
kontaminanter tvättas 
bort 

Spån och flisor Spånet värms för att 
lättare kunna bearbetas 

Spånet mals till 
fibrer 

Massan torkas Vax och harts tillsätts Torkade fibrer pressas och valsas till 
kompakta skivor 

Sandpappras och poleras Skärs till rätt storlek Packas 
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