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Sammanfattning 
 
Denna rapport har till syfte att beskriva arbetet kring hur en utomhusmöbel kan formges och 
tillverkas, för att passa ihop med interiör inredning i det fall arkitekturen har suddat ut 
gränsen mellan inomhus och utomhus. Arbetet utgår ifrån ett personligt perspektiv, och 
frågan som ställs är hur en möbel ska se ut för att jag ska gilla den, i en för mig tilltalande 
miljö. 
 
Arbetet delades in i tre huvuddelar; formgivning, tillverkning och utvärdering. 
  Formgivningen delades i sin tur upp i olika delmoment, vilka hade till syfte att ge en 
struktur att jobba efter. Formgivningens första etapp var att formulera vad den färdiga 
möbeln förväntades uppfylla. Den skulle fylla en funktion som innebar att fyra personer 
skulle kunna bedriva samkväm kring möbeln samtidigt som de fysiska måtten minimerades. 
Möbeln skulle avvika från en traditionell utemöbel, och den skulle vara tillverkad i trä. 
  Det fortsatta arbetet med formgivningen innebar en insamling av inspirerande material i 
form av bilder. Bilderna delades in i två grupper där en del var att hitta miljöer som möbeln 
skulle kunna passa i. Den andra delen handlade om att hitta möbler med inspirerande former. 
 
För att kunna minimera måtten på möbeln, genomfördes en undersökning av olika 
sittställningar. Resultatet av denna undersökning var att då avståndet mellan sitthöjd och 
bordsyta ökar, minskar kravet på. Detta genom att armbågarna naturligt kommer närmare 
kroppen när händerna jobbar i höjd med bröstkorgen istället för i höjd med magen. Trotts att 
detta innebar viss avkall på komforten, valdes lösningen på grund av sina utrymmessparande 
fördelar. 
 
Ett skissarbete genomfördes analogt för att snabbt undersöka olika idéer kring former. Efter 
att ha nått ett resultat i skissandet överfördes idén till den digitala världen, och möbeln 
gestaltades tredimensionellt.  
 
Då formgivningen sågs som avslutad påbörjades det fysiska snickrandet. Materialet valdes 
till ek, eftersom att antal plankor införskaffats, vilka bar på en inspirerande bakgrund och 
fantasieggande historia. Tillverkningen skedde på det sätt som upplevdes som mest rationellt 
och snabbarbetat. De tillverkade delarna limmades samman med vattenbeständigt lim, och 
därefter putsades möblerna och kanterna bröts. 
 
Resultatet var en möbel där två bänkar och ett bord utgör en minimerad sittplats för fyra 
människor. Möbeln uppfattas av frågeställaren som en möbel som har närmat den vision som 
formgivningen grundades i. En möbel som försöker harmonisera med interiör inredning och 
distansera sig från det traditionella. 
 
 
 



Abstract 
 
This degree paper aims to describe the work of designing and producing a piece of outdoor 
furniture to make it harmonize with interior furnishing, in case the line between indoor and 
outdoor has been blurred by the architecture. The work has been done from a personal 
perspective and the main question was: How should a piece of furniture look like, for me to 
like it, in an attractive architectural environment. 
 
The work was divided up into three main sections; designing, making and evaluating. 
  The design was also divided into separate elements in order to give the project a structure. 
The first stage in the design process was to identify what the completed piece of furniture was 
expected to meet. The content of this was that four persons should be able to socialize around 
the furniture, and still keep the size of the furniture as small as possible. The piece of furniture 
should also stand out from a traditional out door furniture, and it should be made out of wood. 
The work was continued by a process of collecting one group of pictures with inspiring 
architecture and one group of stimulating furniture. 
 
To minimize the size of the piece of furniture an experiment took place in order to find out 
how different ways of sitting affects the required space one needs. The result implied that 
when the distance between the surface of sitting and the surface of a table increases the 
elbows are coming closer to the body. This because of that the hands are working in level 
with the thorax instead of in front of the belly. The solution was used in the project even if it 
meant a slight reduction of comfort when sitting like this. The motivation was the space 
saving it generated. 
 
A sketch work was done on paper in order to study different ideas regarding shapes and 
thoughts of those. After a result was achieved it was transferred into a three dimensional 
computer program. 
 
When the design was finished the physical making of the object started. Oak was chosen as 
the material sins a couple of oak boards carried an interesting background. The making was 
carried out in what appeared to be the most effective way of doing it. All the parts got joined 
together with waterproof glue and everything was grinded and all the edges smoothened . 
 
The result of the work came to be two benches and a table, minimized for four people. The 
piece of furniture is concluded to be close to the vision of a semi indoor/ outdoor object.  
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Inledning 

 
1.1 Bakgrund 
 
Idén till detta arbete uppstod då jag under en tid levde i en bostad där jag ställdes inför ett 
problem rörande möblering. Bostaden var så beskaffad, att vardagsrummet inte stannade vid 
en yttervägg, utan via stora fönster och glasdörrar förlängdes ut i naturen. Detta gjorde att 
möbleringen av utomhusmiljön i hög grad även påverkade uttrycket av vardagsrummet. I ett 
försök att hitta en passande möbel ute på marknaden, insåg jag att det inte fanns något som 
uppfyllde mina kriterier. Detta väckte tanken kring hur jag skulle utforma en produkt om jag 
bara utgick från mig själv och det jag var ute efter. Eftersom frågan fortfarande var öppen då 
jag skulle välja ett projekt för mitt examensarbete, föll det sig naturligt att jag tittade närmare 
på problematiken, att möblera gränsen mellan inomhus och utomhus. 
  Eftersom jag ibland associerar ordet gränslad med något konfliktfyllt och negativt, önskade 
jag att finna ett substitut, och fann ordet rågång.  
Rågång är ett ord med forntida ursprung och beskriver bland annat gränsen kring fast 
egendom. (källa: www.wikipedia.org, www.ne.se ) 
 
 
1.2 Syfte  
 
Arbetet syftar till att undersöka hur en utomhusmöbel kan utformas och byggas, för att passa 
med interiörinredning, i de fall arkitekturen suddar ut linjen mellan inomhus och utomhus. 
Frågeställning utgår ifrån ett personligt perspektiv och kan sammanfattas med: 
Hur ser en utemöbel för rågång ut, för att jag ska tycka om den i en miljö jag finner 

tilltalande? 

  
 

1.3 Metoder och tillvägagångssätt 
 
Arbetet utgår från personliga preferenser kring smak, form och inspiration, och kan därför 
icke beskrivas och återges tekniskt vetenskapligt. Däremot kan arbetet beskrivas utifrån det 
personliga förfarandet  
  Initialt skrevs en verbal brief, i vilken tankar och kriterier definierade vad produkten 
önskades uppfylla. Efter ett par dagar analyserades och konkretiserades innehållet i den 
verbala briefen, vilket sedan sammanfattades i en uppdragsformulering.  
  För att få en bättre bild av hur en plats för möbelns placering kan se ut, genomfördes en 
insamling av inspirerande arkitektur. Där på följde insamling av material som gestaltade 
inspirerande möbler. Då insamlingen sågs som genomförd, granskades materialet utifrån 
varför och vad det var i bilderna som inspirerade. 
  En studie av sittandet genomfördes i syfte att utröna och ge idéer kring hur möbelns format 
kunde minimeras med bibehållen funktion. 
Skissetapp utgick från inspirationsmaterial och undersökning. Efter att alla idéer granskats 
utvecklades ett spår i formgivningen. Denna fördes över från analog skiss till digitalt 
färdigställande.  
  För tillverkning skrevs ett enkelt underlag ut, och tillverkningen skedde på det sätt som var 
snabbast och mest rationellt.   



 2 

 
 
1.4 Avgränsning 
 
Arbetet avgränsades till att bara se till mina behov i möbeln. Ingen undersökning gjordes 
kring hur faktiska mått för uteplatser och balkonger ser ut, utan uppskattades godtyckligt 
utifrån egen erfarenhet.  
  Undersökning av sittställningar genomfördes utifrån testpersonens 194cm, och kortare 
personer användes icke som referens.   
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2 Formgivning 
 

2.1 Verbal Brief   
 
Då syftet med formgivningen var att skapa en möbel som skall passa i gränslandet mellan 
inomhus och utomhus, skrevs en verbal brief över de tankar och krav som den färdiga möbeln 
skulle uppfylla. Den verbala briefen lydde som följer: 
 
 

• Produktens grundfunktion skall vara sittplats för fyra personer, som där skall kunna 
mötas och bedriva samkväm. 

 
• Produkten skall syfta till att genom sin beskaffenhet och utformning sudda ut den 

skarpa linjen mellan att vara en ren interiör eller extriör möbel. Där igenom bör 
objektet utformas för att ta en självklar plats i den miljö som utgör gränslandet mellan 
inomhus och utomhus. 

 
 
• Önskvärt är att de fysiska måtten harmoniserar med en normal balkong såväl som en 

generösare yta.  
 
• Om synnerliga skäl kan presenteras, rörande originalitet och fysisk gestaltning, kan i 

viss mån avkall på funktion och sittkomfort motiveras. Dock skall en kombination av 
båda delarna eftersträvas. 

 
 
• Möbeln skall uppfylla de krav som man kan förvänta sig av en möbel som kan utsättas 

för en svensk sommar med växlande väder. Detta bör uppfyllas utan att huvuddelen av 
möbeln tillverkas i något annat material än trä. Inom detta ryms en stark önskan om att 
avvika från typiska huvudspår för liknande möbler, så som plastgjuten konstruktion 
eller metallstomme. Ytterligare en önska är att produktens form inte skall ge en känsla 
av nautisk karaktär, och heller inte vara för traditionell och passa i en typisk 
romantiserande ”Pippi Långstrumpstägård”. 

 
• Möbeln skall främst formges för och tillverkas i ett exemplar och alltså stå som en 

solitär. Om resultatet skulle vara lämpligt för mindre volymproduktion och fungera i 
grupp ses detta inte som negativt om än icke eftersträvansvärt. 
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2.2 Uppdragsformulering 
 
Genom att lägga den verbala brifen åt sidan ett par dagar, gavs lite distans till den, och där 
igenom tid att fundera vidare kring projektet. Genom att återvända till brifen och omformulera 
tankarna, kunde formuleringen närma sig kärnan av det som önskades av den färdiga möbeln. 
  Detta sammanställdes i en uppdragsformulering. 
 
 

• En möbel med sittplats för fyra personer, samt en yta för att de fyra ska kunna äta, 
dricka jobba eller helt enkelt umgås kring. 

 
• Till största del framstå som en ren trämöbel.   

 
 
• Material och ytbehandling som klarar att stå emot en plötslig åskskur. 
 
• Objektet förmedlar en känsla av att vara på gränsen mellan två värdar, inomhus och 

utomhus. Där av vara en möbel som lätt hittar hem i miljöer som skapats för samma 
ändamål.  

 
 
• Yttre mått samt konstruktionens dimensioner skall vara avpassade för en mindre yta 

men samtidigt visuellt fylla ytan vid möblering av en generösare yta. 
 
• Utseendemässigt distanseras från det som traditionellt och vanligen uppfattas som 

utomhusmöbler. 
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2.3 Insamling 
 
Insamling av material startades med att se till den miljö som väckt frågan och 
problemställningen. Då just denna miljö inte längre vållade ett problem för den berörda, 
nhämtades inspiration från miljöer med en liknande problematik.  
  För att finna inspiration till formgivningen, samlades bilder av möbler som på olika vis 
väckte tankar kring form. 
 
 
2.3.1 Arkitektur 
 

 
Figur 1  vardagsrum  källa: eget arkiv 

 
Bilden illustrerar det vardagsrum som väckte frågan kring vilken typ av möbel som skulle 
passa utanför, för att harmonisera med insidan. Bilden valdes till projektet då den ansågs 
kunna bidra genom att den skapade associationer till ursprungsproblematiken och de 
ursprungliga tankar som detta genererat. 
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Figur 2 uteplats källa: eget arkiv 

 
Denna bild valdes till inspirationsunderlaget då den visar den uteplats som väckt frågan. Då 
den inte längre vållade problem för den tidigare ägaren, fick bilden ändå sitt berättigande 
genom att föra tankarna till ursprungsproblematiken. 
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Figur 3 hus ritat av Mies van der Rohe  källa: www.stcharlescabinets.com  hämtad 2008-05-08 
 
Här har arkitekten Mies van der Rohe skapat ett hus som låter brukaren komma nära naturen 
och samtidigt befinna sig inom husets struktur. Genom att öppna glasväggar kan människan ta 
in mycket av naturen i huset.  
  Bilden valdes till inspirationsmaterialet då den lockade till att se flera steg. Steg ett när 
brukaren befinner sig inne i huset. En glas vägg skjuts åt sidan. En människa kliver ut  genom 
öppningen och befinner sig nu under tak med en vägg bakom sig. Därefter kliver människan 
ner på ett trädäck och befinner sig nu närmare marken med himmelen över huvudet. Nästa 
steg är ner på gräset och där har personen plötsligt hamnat i det fria och har definitivt hamnat 
utomhus. 
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Figur 4  litet hus från 436 Design AB källa: www.enkelrum.se hämtad 2008-04-24 
 
436 Design AB har på denna bild ritat ett enkelrum på 15kvm, vilket levereras färdigt och 
lyfts på plats där man så önskar. Det sågs att ett hus av detta format innebar en utmaning 
gällande möblering, och bilden valdes då den i hög grad gav inspiration kring enkelhet och 
storleksförhållanden.  
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Figur 5 modulhus MOMO källa: www.grasshopper.se hämtad 2008-04-24 

 
Arkitekten Thomas Lind har ritat modulhuset MOMO, vilket är tänkt som ett flexibelt fritids-
boende. Genom att separera huskropparna skapas ett tredje rum och med hjälp av en skärm 
skyddas man från nederbörd. 
  Bilden fick sin självklara plats i inspirationsmaterialet då det ligger mycket nära en idealisk 
bild av vad som uppfattades som gränsland mellan inne och ute.  
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Figur 6 Curtain wall house källa:  www.inhabitat.com hämtad 2008-04-24 
 
 
 
Curtain wall house ritat av arkitekten Shigeru Ban. Bilden fick, efter en omfattande gallring 
av inspirationsbilderna, avsluta bilderna med inspirerande miljöer. Shigeru Ban har genom 
att byta ut två av ytterväggarna mot gardiner gett en möjlighet att befinna sig i ett hus 
samtidigt som man verkligen befinner sig ute i stadsmiljön. Mycket av inspirationen i bilden 
låg i att den uppfattades närmast som ett respektlöst förhållningssätt till stadsmiljö och 
gängse uppfattning av hur ett hus ser ut och fungerar. Detta var något som önskades vara 
med i tanken under formgivningen, för att distansera det färdiga objektet från det som 
förväntas och skulle uppfattas som självklart. Lika så fanns en tanke om att igenom 
ifrågasättande se nya möjligheter och lösningar. 
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2.3.2 Möbler 

 

 
Figur 7  bord från Rock Elements källa: www.rockelements.com hämtad 2008-05-09 
 
Ryan Brayak på företaget Rock Elements har designat ett bord med lackerade stålben och en 
skiva av betong. Bilden valdes till inspirationsmaterialet då de inåt lutande benen var av 
intresse för det fortsatta arbetet. Även uppfattades det att enkelheten i produkten var 
tilltalande. 
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Figur 8  Swilken bench källa: www.acronymdesigns.com hämtad 2008-05-24 
 
Det amerikanska företaget Acronym Designs står bakom denna bänk, som är tillverkad av 
betog och återvunnet trä. Formens linjer och enkelhet var tilltalade samt att företaget själva 
beskrev sin produkt som både en inomhus och utomhus möbel.  
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Figur 9 Bänk med gjutna gavlar källa: www.nola.se hämtad 2008-05-09 

 
Formgivaren Antonio Scaffidi har här skapat bänken A-bench för företaget Nola. 
  Bilden lades till insamlingen då benställningens vinklar, där benen lutar in mot en 
gemensam mittpunkt, uppfattades som en källa till inspiration.  



 14 

 

 
Figur 10 Spliner Chairs källa: www.canadianinteriors.com  hämtad 2008-04-24 

 
Industridesignern Matthew Kroeker har formgivet möbeln Spliner Chairs. Här har en bänk 
delats i två delar, vilka uppenbart passar samman. Bilden valdes ut till materialet då det fanns 
inspiration i hur en från början regelbunden form kunde delas av och skapa en 
oregelbundenhet. Viktigt var även att bilden gav tankar till hur olika moduler formmässigt 
kan knytas samman.    
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2.3.3 Mönster 
 

 
Figur 11  mönster i sand källa: www.jimdenevan.com hämtad 2008-05-09 
 
 

Konstnären Jim Denevan jobbar med enorma mönster, vilka han på frihand tecknar i sand då 
det råder ebb, och när vattnet kommer in tar naturen tillbaka sin naturliga form. 
  Denna bild infördes i inspirationsmaterialet och fick representera mönster i allmänhet. Detta 
då det fanns tankar om att på något vis använda mönster i  formgivningen.  
  Ännu en anledning till denna bild var att den gav ett incitament till att tänka över material 
och dess förgänglighet. Innebörden i det var att få med tankar i formgivningen om just valet 
av material och dess betydelse för hållbarhet och fysisk gestaltning. Även så, vad valet av 
material  betydde för förankring av produkten i ett sammanhang eller en historia.  
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2.4 Inspiration till materialval 
 

 
   Figur 12  Ek källa: www runeberg.org/nfbg/0054.html hämtad 2008-05-09 

 
Undertiden som insamlingsarbetet pågick  erhölls ett antal ekplankor, vilka visade sig vara en 
källa till inspiration för projektet. Historien bakom dessa plankor  var att ett stort antal gamla 
ekar stormfällts under stormen Gudrun. Dessa ekar hade utvecklats från sitt frö till 
imponerande träd på en plats som heter Rya Åsar, vilken idag är ett vackert naturreservat om 
550 hektar och ligger i Borås stad.  Ekens latinska namn, Quercus robur, har den att tacka 
Carl von Linné. Detta genom hans binärnomenklatur och sexualsystem för klassificering av 
bland annat växter. 1746 genomförde Linné en av sina omskrivna resor, och den gången 
genom Västergötland och Borås. Han besökte då Rya Åsar och dess natur. 
 (Källa: www.boras.se) 

  Det uppfattades en hypotetisk men dock möjlig koppling mellan alltsammans. En tankelek 
var att Linné passerat en liten ekplanta på sin resa. Drygt 250 år senare slutar ett enormt träd 
sitt liv då en storm fällde trädet och detta på en plats där ingen annan avverkning sker. Trädet 
blir till plankor, som hamnar i Stockholm. Plankorna slutar så småningom som en färdig 
möbel som återvänder till samma geografiska område där trädet en gång vuxit. 
Det sågs som självklart att välja just ek som material för projektet och just den ek som ovan 
beskrivs. Detta innebar att formgivningen fick anpassas för att kunna rymmas inom den 
mängd virke som fanns att tillgå, och den kvalitet som materialet höll. 
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2.5 Skissetapp 1 
 
När insamlingsetappen var avslutad påbörjades skissarbetet. Efter att ha förhållits till, och 
ögnat igenom ett mycket stort antal bilder och beskrivande texter, upplevdes ett behov av att 
snabbt  få ner idéerna på papper. Detta för att dels kunna få bort den mentala blockering som 
alla dessa tankar bildat, och dels för att så snabbt som möjligt analysera den 
ursprungsinspiration som de utvalda inspirationsbilderna hade genererat. 
  Det tecknades ett större antal snabba skisser och skrevs ett par ord om vilka bilder, tankar 
och möjligheter som varje skiss representerade. Därefter undersöktes vilka skisser och idéer 
som kunde utvecklas vidare mot den vision som fanns för projektet. Ett par av skisserna 
utvecklades vidare för att senare genomgå ytterligare en granskning. Efter att denna var 
genomförd gjordes ytterligare en sållning, där endast en idé återstod.    
 
 
 

Figur 13  Skiss  källa: eget arkiv 

 
Denna skiss representerade den idé som önskades utvecklas.  
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2.6 Undersökning av mått 
 

 
Figur 14 skiss av möbels mått källa: eget arkiv  

 

För att komma vidare i arbetet med de fortsatta skisserna, undersöktes de fysiska dimensioner 
som krävdes för möbeln. Utgångstanken var att minimera måtten, men samtidigt behålla en 
acceptabel sittkomfort. 
  Med skivmaterial och ställbara stolar undersöktes olika mått och sittställningar. Resultatet av 
detta var att genom en låg sitthöjd och en hög bordsyta fick brukaren automatiskt  in 
armbågarna mot kroppen. Genom detta sågs en möjlighet att få ner den bredd som krävdes för 
att två personer skulle få plats bredvid varandra.  
  Undersökningen gav även svar på hur smal bordsytan kunde göras med tanke på hur nära 
brukaren kunde sitta bordet, samtidigt som två personer fick plats mitt emot varandra.  
 

Tabell 1 sammanställning av mätresultat 
 (mm) Höjd Längd Bredd 

Bord 770 1050 550 

Bänk 430 900 350 

 
Måtten för möbeln sammanställdes och skissarbetet fortsatte med utgångspunkt i detta. 
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2.7 Skissetapp 2 
 

           
 
 
 

 
Figur 15  profilskisser källa: eget arkiv 
 
Ett antal skalenliga profiler i olika vyer skissades, var vid vinklar och inbördes mått 
undersöktes. Då detta avslutats övergick det  analoga skissarbetet till digitaliserad skiss i 
3Dprogramet Solid Works. 
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Figur 16  3D skiss av bord  källa: eget arkiv  

 
Med utgång i de analoga profilskisserna ritades volymer av en bänk och ett bord. 
  Dessa ritades därefter i delar vilka måttsattes och sedan sammanfogades i datormiljön. 
Under detta arbete löstes konstruktionen och lös heltapp valdes för sammanfogning för 
kommande tillverkning. 
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Figur 17  3D skiss av bord och bänkar källa: eget arkiv 
 
De digitala möblerna sammanfördes och granskades för att se hur de upplevdes tillsammans. 
Då detta var gjort undersöktes hur vida ett mönster kunde tillföra något för utseendet och på 
vilket sätt och vart det i så fall kunde användas. Toppvyer av bordsytan skrev ut och analogt 
skissarbete genomfördes och utvärderades. Då det inte upplevdes som en passande lösning 
gick att finna, övergavs idén. 
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 3 Tillverkning 
 
 

Figur 18 sprängskiss av bord källa: eget arkiv 

 
 
För tillverkningen av möbeln var ursprungstanken att tillverka en formell ritning. Då möbeln 
enbart skulle tillverkas i ett exemplar och av samma person som hade ritat den,  drogs 
slutsatsen att endast en enkel byggbeskrivning var nödvändig.  
  Alla delar numrerades och därefter gjordes en snabb måttsättning av varje del. Dessa 
beskrivningar skrevs därefter ut, och projektet övergick till fysisk tillverkning av möbeln.
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Figur 19 virke före uppkapning källa: eget arkiv 

 
Tillverkningen startade med  utvärdering av virket.  
   Materialet höll, ur finsnickeriperspektiv, låg kvalitet med många kvistar och sprickor från 
torkningen. Efter en närmare granskning konstaterades även att färgvariationen var 
betydande. Sammantaget innebar dessa faktum att det inte fanns möjlighet att bygga möbeln 
optimalt finsnickerimässigt, beträffande ådring och felfritt material i den färdiga möbeln. 
Prioriteringen blev istället att undvika kvistar, rötangrepp och sprickbildning . 
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Figur 20 hyvlat material källa: eget arkiv 

 
Plankor kapades och klövs med ett par centimeters övermått. Därefter hyvlades delarna till 
färdigmått. Kvantiteten av material var något större än det som erfordrats för att få ut delarna. 
Detta gav möjlighet att kassera de delar som var för dåliga för att använda, och nya 
tillverkades av återstående material. För att underlätta det fortsatta arbetet numrerades alla 
delar enligt byggbeskrivning. 
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Figur 21 längdkapning källa: eget arkiv 
 
Delarna längdkapades till färdigmått, och de delar vilka skulle sågas i vinkel sågades med 
samma inställning av sågklingan. Genom detta förfarande fick alla delar samma vinkel, 
oavsett om den var exakt enligt byggbeskrivning eller ej. 
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Figur 22 långhålsborrning källa: eget arkiv 
 
Hål för tappförband borrades medelst långhålsborr. Detta gjordes med samma inställning av 
maskinen för att garantera att hålen hamnade rätt i förhållande till varandra.
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Figur 23 limning av gavlar källa: eget arkiv 

 
Limning och sammanfogning av delar påbörjades med att limma benställningarnas gavlar. 
All limning gjordes med Titebond 3, ett vattenbeständigt lim tillverkat av Franklin 
International; USA. 
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Figur 24 färdiga gavlar  källa: eget arkiv 
 
Då alla gavlar var sammanlimmade putsades dessa i långbandsputs, där alla delar putsades i 
liv med varandra. 
 

Figur 25 limning av bordets ram källa: eget arkiv 
 
De delar som utgjorde ramar för sittsar och bordskiva limmades.
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Figur 26 limning av gavlar, ram och stag  källa: eget arkiv 
 
Gavlar limmades samman med ramar och tvärgående stag mellan gavlarna limmades in. 
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Figur 27 limning av bordsskivans delar källa: eget arkiv 
 
De delar som utgjorde bordsyta respektive sittyta limmades på plats. Detta gjordes med 
distanser, vilka garanterade jämna springor mellan delarna. 
  Bord och bänkar putsades och samtliga kanter bröts.  
 



 31 

3.1 Ytbehandling  
 

Figur 28 materialjämförelse källa: eget arkiv  

 
Bilden visar hyvlad obehandlad ek respektive ek som obehandlad har förvarats utomhus i 
solsken under ett par år. Detta visar på den process som kan beskrivas som materialets 
naturliga åldrande/ nedbrytning. 
  Genom att påföra ytbehandling bromsas denna process och materialet behåller mer av sitt 
ursprungliga utseende och träts mekaniska egenskaper försämras långsammare.  
För den aktuella möbeln valdes kokt linolja för ytbehandling. Linoljan är en ren naturprodukt 
som anses som ofarlig för omgivningen och har goda preserverande egenskaper. Genom att 
oljan har små molekyler tränger den djupt in i trät, och skapar skydd mot nedbrytning av tärt.  
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Figur 29 uppställd möbel källa: eget arkiv 
 

Figur 30 uppställd möbel källa: eget arkiv 
 
 
Den färdiga möbeln ställdes upp och resultatet betraktades utifrån projektets grundidéer och 
mål. Bänkars hållfasthet testades genom att två personer satte sig på dem och gungade i 
sidled.   
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4 Resultat 
 

 
Figur 31 möbel provsitts av upphovsman källa: eget arkiv 
 
De rekvisit som skulle uppfyllas i den färdiga möbeln var att skapa en möbel med sittplats för 
fyra personer. Möbeln skulle vara tillverkad i trä och ha fysiska mått som passade en mindre 
yta, men med ett formspråk som samtidigt fyllde upp en generösare yta. Möbeln skulle passa i 
miljön mitt emellan inne och ute, och distanseras från typiska utemöbler. Framför allt fanns 
en önskan att avvika från nautiskt- och romantiserande formspråk.  
 
För att möta kraven på en liten möbel där fyra skulle kunna sitta, testades idéer kring 
sittställningar. Det undersöktes hur mycket utrymme som individen konsumerar vid olika 
höjdförhållanden mellan sittyta och bordsyta. En idé och teori utvecklades ur undersökningen. 
Denna innebar att då avståndet ökar, så minskar kravet på utrymme. Detta genom att 
armbågarna naturligt faller närmare kroppen i det fall som händerna används i höjd med 
bröstkorgen, jämfört med att de används i höjd med magen. Denna typ av sittställning och 
lösning uppfattades som ett avkall på sittkomfort, vilket dock kunde accepteras genom sina 
utrymmesekonomiska fördelar.   
 
Ekplankor med intressanta detaljer kring sitt ursprung föranledde valet av material och kunde 
motivera avkall på materialets kvalitet. 
 
Resultatet av skissetappen och analys av idéer resulterade i enkelhet hos objektet, där mycket 
av detaljer skalats av och raka linjer sågs vara huvudspåret i formen. Ett försök att finna ett 
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komplement till formen, genom att tillföra mönster, genomfördes. Då detta inte ledde till 
något som kunde beskrivas som lyckat eller motiverat förkastades idéen, och resultatet behöll 
sin enkelhet och strama form.  
  När de analoga skisserna ansågs vara färdiga i sin tanke, övergick arbetet till att rita 
möblerna tredimensionellt i datormiljö. Här kunde proportioner hos material och 
möblemangets helhet bättre undersökas, än vad analoga skisser kunnat erbjuda.  
  När formgivningen ansågs vara klar, producerades digitalt de lösa delar som sammansatt 
utgjorde möbeln. En ursprunglig tanke om att göra en formell ritning enligt lämplig standard, 
valdes bort i favör för ett enklare och snabbare tillvägagångssätt. Detta innebar att alla delar 
enkelt och rittekniskt regelvidrigt måttsattes, numrerades och skrevs därefter ut. En 
sprängskiss av den monterade möbeln numrerades och fick fungera som hjälp för att hålla 
reda på vilka delar som hörde vart.  
 
Det fysiska tillverkningsförfarandet började med att materialet avsynades. Slutsatsen var att 
det inte gick att få ut delar som var finsnickerimässigt optimala. Arbetet med att ta ut delarna 
fick i stället inriktas på att i största möjliga mån undvika kvistar, rötskador och sprickor.  
  Plankorna kapades, klövs och delarna hyvlades till rätt dimensioner. Där på följde 
längdkapning  av delarna. Hål borrades för sammanfogning och sedan limmades möbeln, och 
dess tappförband, samman med ett vattenbeständigt lim. När alla delar var sammanfogade 
putsades hela möbeln och kanterna bröts. 
  I syfte att behålla träts uttryck, och förlänga möbelns livslängd, valdes linolja till 
ytbehandling. Motivet till linolja var främst att den kan beskrivas som miljövänligt. 
 
 
4.1 Slutsats  
 
Efter att tillverkningsproceduren var avslutad, genomfördes en rannsakan kring målet att 
avvika från traditionella utemöbler och olika undergrupper av sådana. Slutsatsen drogs att 
målet hade nåtts, om än med knapp marginal. Det upplevdes att möbeln hade distanserats från 
vad som uppfattades som en ren utomhusprodukt, och formmässigt närmat sig gränsen mellan 
inom- & utomhus. Dock uppfattades drag av nautisk/ maritim karaktär, främst i bord- och 
bänkytans utformning med dess smala ribbor och mellanrum. Övriga rekvisit i den verbala 
breifen upplevdes som uppfyllda. Möbeln gav möjlighet för fyra människor att sitta och de 
fysiska måtten ansågs minimerade för en möbel av samma formmässiga karaktär. Slutsatts 
drogs att för att väsäntligt minska huvudmåtten ytterligare, krävs en helt annan typ av möbel. 
Detta genom en möbel som anpassas kring individen istället för, som i detta fall, kring 
gruppen. Att föra mönster i möbeln visade sig vara svårt. Slutsatsen kring användning av 
mönster i detta fall skulle kräva mer arbete och fullskalemodeller för att ge en rättvis bild av 
hur olika typer av mönster påverkar det totala uttrycket. Således var beslutet att överge idéer 
kring detta, helt rätt, i syfte att jobba inom aktuell tidsram. 
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5 Avslutande diskussion  
Att formge och bygga möbler kan göras utifrån ett otal olika perspektiv och anledningar. Jag 
valde i detta projekt att helt utgå ifrån mig själv och mina behov  ifråga om form, funktion 
och inspiration.  
   
För en tid sedan levde jag i en bostad där vardagsrummet, via öppningsbara glasväggar, 
kunde förlängas ut på en till hälften överbyggd uteplats. Tankar om vilken typ av utemöbel 
som skulle passa aktualiserades, och jag gick igenom stora delar av utbudet för att hitta något 
som skulle passa i just denna miljö. Jag insåg tyvärr att något som uppfyllde mina kriterier  
inte stod att finna . Mitt ”problem” var att husets arkitektur gjorde att uteplatsen blev en 
betydande del av vardagsrummet. Möblerna som skulle fylla sin funktion på uteplatsen stal 
således en betydande del av uttrycket av bostadens  interiör. Mina tankar gick till en möbel 
som skulle överbrygga problemet. En möbel som befann sig i gränslandet mellan två världar, 
i  en rågång. Jag ville ha en möbel som kunde ingå i vardagsrummets möblering sett inifrån 
bostaden, och stå för sig själv sett i från omgivningen.  
 
Lösningen kom då jag flyttade ifrån bostaden och inte längre och behövde befatta mig med 
problematiken. Jag kände dock att det fanns något att undersöka i tanken kring möbler för 
gränsland då jag tror att problemet är återkommande. Inför examensarbetet utvecklades 
tankarna kring allt samman, och jag ifrågasatte min egen uppfattning kring vad jag anser är 
inomhus respektive utomhus. Jag har ännu inte kunnat formulera för mig själv vart gränsen 
går. Inte heller vet jag om, och i så fall varför, det finns en gräns. Kanske handlar frågan om 
psykologi eller filosofi, snarare än om det rent fysiska. Oavsett vilket, så iakttar jag att jag 
och människor omkring mig drivs av en önskan att hemmet inte ska sluta tvärt vid väggen. 
Exempel på detta är hur viktigt en balkong eller uteplats är för priset på en lägenhet. Jag låter 
mig förstå från media och fastighetsbranschen att många i storstäderna betalar ofantliga 
summor just för att kunna förfina sin tillvaro och ta in omgivningen/ ta ut hemmet.  
 
Då jag har en förkärlek för arkitektur av funkisminimalistisk karaktär, valde jag att försöka 
skapa något som jag tycker skulle passa i en sådan miljö. Jag anser att jag har kommit en bit 
på vägen, men tycker inte att jag för min egen del har nått fram till det jag ser som fulländat i 
frågan 
  En fortsatt utveckling och tanke kring ämnet kommer från min sida att bestå i att radikalt 
vända på formgivningsprocessen. En process där möbeln utgår från människan och sedan tar 
steget mot en mer radikal avvikelse från det traditionella. 
 
En viktig lärdom från projektet är den rent tillverksmässiga biten. Efter fem år som 
snickeristudent har jag tillgodogjort mig en mängd kunskap. Bland annat har jag lärt mig 
mycket om tillvägagångssätt och metoder för att nå ett, ur finsnickeri perspektiv, perfekt 
resultat. Jag har dock fått allt för lite erfarenhet kring mycket snabb tillverkning. Självklart är 
detta något som påverkar kvaliteten, men under projektet har jag insett att det totala resultatet 
ändå kan hålla en tillfredsställande nivå.   
  Ytterligare en lärdom jag ånyo tagit till mig är hur svårt det är att realisera en formmässig 
vision. Med detta menar jag att jag kan tycka mig ha en tämligen klar bild av hur en 
formmässig problematik ska lösas, för att sedan upptäcka att visionen varit uppbyggd på 
känslor, något som inte låter sig fångas i skiss på ett papper. För att komma närmare det jag 
söker efter, krävs mera inspiration och väldigt mycket mera tid och inte minst mera 
erfarenhet av att förlösa visioner till något konkret.  
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