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Denna rapport är en del av mitt exjobbsarbete i kursen TQDE10 vid LiU-Malmsten.

Som exjobbsarbete har jag valt att samarbeta med Åstugan - kafét nån annanstans, 
ett trädgårdscafé en mil norr om Nyköping.

Uppdraget har bestått av två delar, dels att förbätra, och ändamålsanpassa, caféets 
fasta inredning för att skapa förbättrade flöden för kund och personal; dels att ta 
fram en sittgrupp som den förmedlar (och förstärker) caféts lantliga framtoning och 
historiska ursprung.

Projektet är nu avslutat och har resulterat i en ny kassa- och serveringsdisk, ett utkast 
till möbelkollektion bestående av fyra typer av bord samt tre typer av sittmöbler, 
möbleringsplan samt en möbelprototyp innehållande ett cafébord och två stolar.

I prototyperna har jag eftersträvat att behålla hantverkskänslan i formgivning och 
konstruktionsval samtidigt som jag försökt hitta ett uttryck som känns modernt och 
spännande.

Sammanfattning
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Innan jag kom igång med mitt exjobbsarbete var turerna ganska många. Jag har bytt 
inriktning två gånger och skjutit upp kursen med nästan ett år på grund av något så 
enkelt som att livet kom emellan.

Nu när examensarbetet är ett faktum och jag börjar närma mig slutet känns det en-
bart roligt att ha fått möjlighet att fördjupa sig i något, som har kommit att bli, ett 
livsintresse - caféinredning och caféverksamhet.

Projektet har sin upprinning redan i 80-talet, då jag som tonåring tillbringade myck-
et tid på olika caféer. Som tidsfördriv under långdragna diskussioner brukade jag 
skissa på alternativa inredningar och cafékoncept. Vissa skulle nog kunna fungerat 
medan andra garanterat skulle blivit ekonomiska katastrofer om de utvecklats till 
något annat än enbart idéer. 

Nu har jag, äntligen, fått möjlighet att experimentera med form och funktion för att 
bygga upp en caféverksamhet utifrån egna tankar och idéer - vilket har varit både 
spännande och utvecklande - att inte bara fantisera gränslöst utan även vara tvungen 
att väga in ekonomi, tidsåtgång, kundkrets och verksamhetspåverkan i mina skisser 
- förhoppningsvis med ett lyckat resultat.

förord
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1. inledning
Denna rapport är ett delmoment i kursen TQDE10, vid LiU-Malmsten, som i sin 
helhet omfattar 16 högskolepoäng. 

1.1. Syfte
Syftet med denna rapport är att presentera omfattning, resultat och arbetsprocess 
för mitt examensarbete vid Liu-Malmstens designprogram. 

Dokumentet innehåller även vissa egna tankar och reflektioner, detta för att under-
lätta för läsaren att följa projektets utveckling. 

1.2. metod
I mitt arbete har jag använt mig av ett klassiskt upplägg för designprojektet kom-
pletterat med upprepningsmoment i skiss och idéarbete. 

Grundelementen som ingår i projektupplägget är förstudie/kravställan, skiss, proto-
typing samt dokumentation.

Upprepningsmomenten innebär att varje skissetapp utvärderas och revideras med 
hjälp av handledare och uppdragsgivare för att resultatet från varje etapp ska kunna 
införlivas som en plattform för det kommande skissarbetet.

1.3. Struktur
Denna rapport är uppdelad i kapitel där kapitel 2 och 3 presenterar projektets up-
plägg och planering, kapitel 4 dess genomförande och kapitel 5 skildrar mina egna 
tankar och reflektioner kring projektets innehåll och genomförande.
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1.4. Källor
Internet är den primära källan för informationsinhämtning och inspiration under 
detta projekt. I den mån informationen finns citerad eller innehållet är unikt har jag 
refererat till källan direkt i texten i detta dokument.

1.5. avgränsning
För att hålla denna rapports omfattning inom rimliga gränser kommer jag primärt 
att beskriva de tankar och idéer som antingen införlivats i slutprodukterna eller 
som har varit en dominerande arbetshypotes under en eller flera faser inom projek-
tet. 

De tankar, idéer och skisser som sållats bort under projektets gång tar jag bara upp 
i den mån att beslutet att förkasta dem har ändrat inriktning på projektet i något 
avseende.
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2. Uppdragsbeskrivning

2.1. om projektet
Åstugan är ett trädgårdscafé strax norr om Nyköping. Caféet har funnits i över 30 
år och har länge varit ett populärt fikastopp för Sörmlänska bilresenärer.

Efter några år av misskötsel och felsatsningar har nu Åstugan bytt ägare och be-
hovet av en “nytändning” i verksamheten är stor. 

För att återskapa varumärkets forna värde hos nya och gamla kunder, jobbar 
ägarna aktivt med miljö, utbud och service. Som ett led i detta arbete tror man 
att en enhetlig och genomtänkt inredning ytterligare kan hjälpa till att tydliggöra 
verksamhetens ambition och värderingar. 

2.2. Problemområden
Åstugan - Kafét nån annanstans har under sin första säsong i ny regi (2011), identi-
fierat ett antal förbättringsområden i lokalens utformning och inredning. 

Ägarens önskemål är att projektet ska svara på frågan hur man kan göra lokalen 
och inredningen mer ändamålsanpassad samtidigt som upplevelsen av lokaler och 
miljö står oförändrad.  

De områden som uppdragsgivaren vill att projektet ska fördjupa sig inom ses 
nedan..

2.2.1. Personal korsar kassakö vid bordsservering
Kassadisken är utformad på ett sätt som gör att serveringspersonalen måste tränga 
sig igenom kundkön vid transport av beställningar från kök till kund. Detta leder 
till irritation hos både kunder och personal.

Bild 1: Miljöbilder från Åstugan
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2.2.2. onödig kontamineringsrisk
Genom att kundens beställning passerar genom kassakön på sin väg till sin slutdes-
tination, utsätts mat och bakverk för onödig exponering av luftburna sjukdomar så 
som förkylning och magsjuka.

2.2.3. Ogenomtänkt kundflöde
Den befintliga serveringslösningen är inte optimerad för en snabb personförfly-
ttning mellan betalningsstation och servering. Efter betalning stoppas kön upp av 
att kunderna stannar upp och själva förser sig med kaffe/thé från de värmeplattor 
caféet erbjuder. 

Värmeplattans placering bidrar även till att skapa ett “trippelt” kösystem där gäster 
som hämtar påfyllning tvingas trängas med både gäster som väntar på betalning 
och de gäster som fyller på kaffe för första gången.

2.2.4. Oflexibel möblering
Nuvarande inredning har 36 sittplatser inomhus men lokalen är godkänd för 50 
personer vilket utnyttjas främst då bokningar för större sällskap förekommer. 

Inredningen består primärt av statiska fyrapersonsbord vilket gör möbleringsmöj-
ligheterna begränsade och arbetet otympligt när man snabbt vill anpassa lokalen 
för mindre respektive större sällskap.

2.2.5. Otydlig profil
Caféet har, sedan det öppnades för ca 30 år sedan, haft fyra ägare. Under dessa 30 
år har byggnader och trädgård renoverats, utökats och byggts om i flera omgångar. 

Fokus för verksamheten har enbart legat på ekonomin, vilket har inneburit att 
många lösningar och detaljer är ogenomtänkta och osammanhållna. Intrycket för 
kunden blir därför spretigt och verksamhetens profil upplevs som otydlig.

Bild 2a: Kassadisk och serveringshylla innan 
rivning.

Bild 2b: Kassadisk och serveringshylla under 
rivning.

Bild 2c: Kassadisk och serveringshylla borta. Ex-
periment med nya mått och ny utformning.
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2.3. Projektmål
Genom en analys och detaljstudie av ovanstående förbättringsmöjligheter hoppas 
projektet kunna öka trivseln på caféet genom att erbjuda: 

• Minskad köbildning
• Ett bättre, och snabbare, kundflöde genom kö, betalning och självservering
• Förenklad servering av köksbeställningar
• Ett möbelval som tillåter en mer flexibel möblering.

• En mer sammanhållen och genomtänkt kundkommunikation

2.4. leverabler
Då uppdragsgivaren saknar de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra en 
helrenovering av lokalerna så syftar projektet främst till att leverera lösningsal-
ternativ för de, av ägarna, identifierade förbättringsområdena. De leverabler som 
projektet förväntas resultera i är därför primärt:

• Ett lösningsförslag för hur kassa och serveringsdisk kan utformas för att und-
vika köbildning/kundkrockar.

• Ett koncept för den mobila inredningen (sittmöbler och bord).
• En prototyp bestående av bord och två stolar
• Möbleringsförslag baserat på det nya inredningskonceptet.

2.5. riktlinjer för formgivning
Enligt önskemål från uppdragsgivaren ska förslagen på inredningen som presen-
teras formges med följande parametrar i åtanke:

• Miljöanpassat uttryck (med miljö menas i detta fall den kringliggande om-
givningen som inredningen ska presenteras i) 

• Slitstyrka
• Material- och produktionskostnad 
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• Utrymmeseffektivitet
• Flexibilitet

Parametrarna är presenterade i den prioriteringsordning som ska råda för projektet 
detta innebär att uttrycket och slitstyrkan hos inredningen har högsta prioritet men 
att hänsyn alltid måste tas även till övriga projektparametrar. 
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3. Projektupplägg

3.1. tidplan

3.1.1. etapp 1 - förstudie och kravställan
Etapp 1 innehåller momenten förstudie och detaljerad kravspecifikation vilket in-
nebär att jag kommer att inventera de exakta behoven för kassa- och serveringsdis-
kens utformning samt bestämma om de optimala måtten för sittmöblemanget.

3.1.2. etapp 2 - Skiss
Etapp 2 är en skissetapp med syfte att generera och sålla bland idéerna. Som van-
ligt innehåller etappen tre skissmoment med ett avbrott mellan moment två och tre 
för att tillverka fullskalemodeller för att bestämma proportioner och dimensioner 
på bord och stol (kassadisk och serveringsdisk måste platsbyggas så där kommer 
eventuella avvikelser från ritningarna implementeras “ad hoc”). 

Etappen innehåller även ett moment för att ta fram en preliminär planlösning för 
hur kassa- och serveringsdisk ska placeras i rummet för att optimera serverings-
flöde samt för ett maximalt utnyttjande av lokalen.

3.1.3. etapp 3 - prototyping
Etapp 3 fokuserar på att generera produktionsunderlag samt att tillverka prototyper 
för bord och stol. 

3.1.4. etapp 4 - dokumentation & redovisning
Etapp 4 handlar om att ta fram justerade produktionsunderlag samt att iord-

ningsställa projektrapporten i överenstämmelse med kursens riktlinjer.
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4. genomförande
I kapitel 4.1 till 4.3 beskriver jag det övergripande händelserna under de tre första 
faserna i projektupplägget. Etapp 4 - Dokumentation och redovisning väljer jag att 
utelämna då etappen, till största del, består av produktionen av denna rapport.

Etapp 1 - Förstudie
Förstudien handlade primärt om att studera förutsättningarna för projektet samt att 
dra upp riktlinjer och spåna på idéer för det kommande arbetet. 

Genom att centrera arbetet runt de önskemål som specificerades i uppdrags-
beskrivningen, hoppades jag minimera onödigt extraarbete och tidskrävande 
utsvävningar. 

Nedan presenteras de idéer och lösningsförslag som identifierades som implement-
eringsbara inom projektet.

4.1.1. lösningsförslag

Personal korsar kassakö vid servering/onödig kontamineringsrisk
De två första punkterna kan lösas genom att “vända” kassadisken (se illustration 
1 a och b). På detta sätt hamnar serveringsutgången (se illustration 1b, punkt 1) 
mot den bakre väggen i stället för mot dörren och kan därför användas utan att kön 
behöver korsas på väg ut från köket. 

Ogenomtänkt kundflöde
Genom att flytta serveringsdisk och glassbox till andra sidan rummet (se illustra-
tion 1b, punkt 2). försvinner den “trippla köbildningen” som beskrivs under punkt 
2.1.3. 

Flödet blir då enklare och förhoppningsvis även snabbare genom att folk “slussas” 
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bort från kassaområdet direkt efter genomförd betalning.

Genom att flytta kaffeserveringen till ett separat bord förbättras även förutsättnin-
garna för personalen att fylla på stationen med tillbehör som servetter, socker, 
mjölk och bestick - även detta utan att behöva tränga sig igenom kön.

Oflexibel möblering
Genom att byta ut de nuvarande rektangulära borden med fyra sittplatser mot bord 
i olika storlekar (som kan kombineras till större sittgrupper) kan serveringsytan 
utnyttjas på ett bättre sätt. 

Spretig inredning
Genom att “städa upp” bland dekorationerna i serveringsutrymme samt vara kon-
sekvent i uppmärkning och kundkommunikation ges ett mer sammanhållet intryck 
hos besökaren. 

Genom att slå an en traditionell ton i både den fasta och mobila inredningen, så 
knyts även denna ihop med miljön och de värderingar som är kopplade till caféets 
verksamhet.

4.1.2. ledord för den mobila inredningen
Inspirationen inför det kommande skissarbetet hämtades primärt från olika trämö-
bler.

Trots att det var enkelt att hitta både snillrika konstruktioner och vackert formgivna 
möbler, bestod det största arbetet av att sålla bort allt det som inte är representativt 
för den miljö som möblerna så småningom ska presenteras i. 

Mina inspirationsbilder får därför begränsas till de möbler som uppfyller följande 
ledord:

• Tydlighet (i redovisning av konstruktion och material)

Pallen Albert från Masspro-
duction

Allegro från Stolab

Pirrka från Artek

TS från Asplunds

TeeTee från Aero

Sgabello från Stolab

616 från Artek

Hippo av Mia Gammelgård

Jack från Lundbergs

Klassisk träpall
LS1 från Ethnicraft

Bild 3: Inspirationsbilder
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• Enkelhet 
• Lekfullhet
• Otidsbundet

De möbler som jag tagit upp som inspirationsexempel (till vänster) tycker jag alla 
representerar ett eller flera av dessa ledord.

4.1. etapp 2 - Skiss

4.1.1. mood board
I urvalet av bilder som ingår i min Mood board ligger fokus på det som jag, högst 
subjektivt, tolkar som ursvenskt.  

Jag vill att den inredning jag formger ska kännas moderna men ha en tydlig 
förankring i de svenska hantverkstraditionerna och den svenska livsglädjen genom 
att spegla nyckelord som “allmoge”, “sommar”, “röda timrade stugor“ samt “tradi-
tionell mat för vardag och fest”.

4.1.2. 1:a skissetappen
Redan under de första dagarna av projektet valde jag att dela upp mina skissar-
beten i tre grenar som alla, både individuellt och i kombination, hjälper till att lösa 
de problemställningar som lyfts fram av uppdragsgivaren. 

De tre grenar jag identifierat är “den fasta inredningen”, “den mobila inredningen” 
samt “serveringsytans möblering”, och i fortsättningen har jag valt att beskriva 
mitt skissarbete utefter dessa tre områden.

Den fasta inredningen
Allmänt: För detta uppdrag har jag valt att tolka den fasta inredningens betydelse 
som en hjälp för att skapa en bra arbetsmiljö och värna om besöksupplevelsen 

Bild 4: Mood Board
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snarare än ett inredningskoncept. 

Detta ger att jag kan bortse från modularisering och standardisering vid utformning 
och måttsättning - vilket gör att jag, på ett bättre sätt, kan koncentrera mitt arbete 
runt sittmöblernas utformning och placering.

Material & konstruktion: För den fasta inredningen vill jag jobba med grova ma-
terial och oprecisa konstruktionsmetoder med avsikt att detta uttryck ska förstärka 
besökarens känsla av rustik lantlighet och hantverkstradition. Jag vill även att den 
fasta inredningen ska kännas “hemsnickrad” utan att för den skull kännas ranglig 
eller oprofessionell.

Som konstruktionsmaterial beslutar jag att använda mig av furu eftersom det är ett 
traditionellt konstruktionsmaterial för bruksföremål och fast inredning. 

Detta i kombination med att furu naturligt bidrar till den rustika känslan, och sam-
tidigt betingar ett relativt lågt pris, gör att furu är ett optimalt val som konstruk-
tionsmaterial i kassa- och serveringsdisk.

Disposition och dimensioner: Jag väljer att öka ytan på kassa- och serveringsdisk 
för att erbjuda ett större utrymme för produktexponering samtidigt som graden av 
självservering kan ökas.

Höjden på kassadisken ökas till 950mm för att ytterligare öka exponeringsgraden 
hos caféets produkter. 

Kassadisken formges med två nedsänkta områden, ett för att kassaaparaten ska 
hamna i en behaglig arbetshöjd samt ett område för de koppar och fat som kunden 
själv förväntas förse sig med.

Formgivning: Då jag hade grundförutsättningarna klart för mig (vända, höja och 
öka kassadiskens yta samt bygga ett, från kassadisken skiljt, serveringsbord) så 
satte jag igång med att skissa på disposition samt mäta upp de mått kassa- och 

Skiss 1: Skiss på kassadisk

Skiss 2: Skiss på serveringsdisk
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serveringsdisk maximalt kan ha utan att lokalen känns trång. 

Den mobila inredningen
Allmänt: Även i den mobila inredningen är det viktigt att bevara känslan av tradi-
tionellt hantverk samtidigt som material- och formval får hjälpa till att lyfta fram 
det moderna i möblernas detaljutformning.

Material & konstruktion: Då slitstyrka är av högsta vikt får björk bli konstruk-
tionsmaterial för den mobila inredningen (det vill säga de sittmöbler och bord som 
tas fram inom projektets ramar). Björken kombinerar bra konstruktionsegenskaper 
men är även det ett traditionellt materialval vid tillverkning av bruksmöbler och 
inredning.

Möbeldimensioner: I denna fas utgår jag från måtten på en vanlig sittgrupp med 
undantaget att jag experimenterar med ett något mindre mått på bordsytan. I stället 
för 600x700mm för ett tvåpersonsbord undersöks om inte 600x600mm är ett mer 
optimalt mått i en caféinredning då ett kvadratiskt utformat bord skulle ge oändligt 
många fler möbleringskombinationer än motsvarande rektangulära bord. 

Formgivning: Under den första skissetappen spånade jag vilt om olika möbe-
lutformningar, dominerat av olika nermonterbara och stapelbara lösningar. Min 
främsta arbetshypotes under denna fas var att den bärande konstruktionen skulle 
låsas av sittyta/bordsskiva.

Serveringsytans möblering
Allmänt: Uppgiften att optimera serveringsytans möblering handlar om att ut-
nyttja serveringsytan på ett bättre sätt och samtidigt förstärka besöksupplevelsen 
genom en snyggt, funktionellt och situationsanpassat möblemang som både ökar 
“mysfaktorn” i caféet och reflekterar uppdragsgivarens syn på verksamheten.

Till viss del täcks denna del av projektet in av de övriga två grenarna då både mö-

Skiss 3: Urval från skissetapp 1
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bel- och inredningsutformning bidrar till mysfaktor och identitetsbyggande. Men 
i denna punkt inkluderar jag även den övergripande möbleringen så som antalet 
sittplatser som en kombination av olika bord- och stolstyper erbjuder.

Formgivning: Under första skissetappen jobbade jag primärt med att rita upp 
ett antal möjliga möbleringsscenarion som jag sedan jämförde och utvärderade. 
Genom att exempelvis bara använda kvadratiska tvåpersonsbord skulle det vara 
möjligt att öka antalet sittplatser i caféet med ca 10% (se illustration 2). 

Summering av handledarrespons - skissetapp 1
Jag och Léo Jóhannsson träffades under Stockholm Furniture Fair för att resonera 
lite runt de skisser och idéer som framkommit under skissetapp 1. 

Nedan följer en kort summering av de råd och kommentarer som integrerats i 
projektet (för en mer utförlig redogörelse se bilaga 6 - Möte med handledare, skis-
setapp 1).

Input: En lokal där man enbart använder golvytan för möblering kan bara nå ett 
visst mått av flexibilitet. Genom att använda sig av fällbara bänkar längs med ca-
féets innerväggar så kan antalet sittplatser i caféet utökas eller minskas efter behov.

Påverkan: Tanken om väggmonterade fällbänkar var ett helt nytt idéspår för mig 
och ägnades en hel del tankemöda under skissetapp 2. 

Input: De borsskisser som presenterats använder sig av en lösning där de fyra 
benen är placerade i hörnen på bordsskivan. Går det i stället att använda en kon-
struktion där bordsskivan vilar på en centrumpelare? Blir det någon utrymmes-
vinst? Finns det några nackdelar?

Påverkan: Tanken med centrumpelare anser jag vara intressant av två anledningar, 
dels för att bordet kan användas från alla håll utan begränsning i sidled (vilket ökar 
flexibiliteten samt underlättar för bland annat för rullstolsbundna kunder), men 
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även ur ett renhållningsperspektiv.

Denna tankegång togs med som ett alternativ under skissetapp 2 men föll bort på 
grund av att många av våra äldre kunder använder borden som balanshjälp vid 
nedsittning och uppresning vilket skapar en hävstångseffekt som bara kan motver-
kas genom att fästa bordet i golvet – vilket direkt strider mot ett av grundkraven i 
uppdraget. 

Input: Alla skisser har en tänkt bordskiva i massivträ. Måste bordsskivan vara 
massiv? Om så är fallet måste hänsyn tas till träets krympning/expansion p.g.a. 
väder och årstid.

Påverkan: Ett relevant påpekande. Jag ska fundera mer på materialval och kon-
struktion i det fortsatta skissarbetet.

4.1.3. 2:a skissetappen

Den fasta inredningen
Den andra skissetappen ägnades åt en detaljering av måttsättningen och funktion 
hos de två diskarna. I denna etapp bestämdes att kundflödet vid ett besök på Åstu-
gan ska innehålla fyra stationer/moment:

• Kopp (där kunden förser sig med bricka, kopp och fat)
• Kaka (där kunden förser sig med diverse tilltugg så som kakor, frukt och go-

dis)
• Kassa (där kunden beställer och betalar)
• Kaffe (där kunden förser sig med kaffe och diverse tillbehör så som socker, 

mjölk och bestick)

Ett annat beslut som fattades under denna etapp var att glassboxen skulle byggas in 
i den fasta inredningen för att bättre smälta in i miljön.
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Illustration 4: Skiss på kassadisk - stomme
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Den mobila inredningen
Under den första skissetappen blev det tydligt att jag glider allt längre bort från 
min grundidé om “praktiska” möbler som går att stapla/fälla ihop/montera isär då 
de inte används. Detta då jag inser svårigheterna med att skapa en stapelbar stol 
eller hopfällbart bord som ser traditionellt och/eller ursprungligt ut.

Under skissetapp 2 låter jag därför uttrycket och den övergripande känslan få styra 
formgivningen i stället för att jag låser mig i en tanke/ett formspråk som inte har-
moniserar med den övergripande profileringen av caféet.

Formelement som präglat den andra skissetappen:

• Vinklad ryggbricka i plywood
• Traditionell infästning av ben i sits eller sarg
• Korslagda benstag i olika nivåer
• Parallellrunda ben

• Urfrästa/ansvällda anläggningsytor i ben och sarg

Under skissetapp två skissar jag även på de vägghängda bänkarna som Leó tipsade 
om under handledningen. Dessa skisser utvecklades till ett intressant sidospår som 
med all sannorlikhet kommer att integreras i Åstugans inredning i framtiden men 
som jag valt att lägga utanför detta uppdrag.

Serveringsytans möblering
Efter att ha experimenterat med olika typer av inredning (vägghängt, bänkar, 
långbord, fällbord o.s.v.) för att kunna få in så många sittande gäster som möjligt i 
serveringen, så kommer jag fram till två grundläggande sanningar som får styra det 
fortsatta tankearbetet.

Ett ökat antal sittplatser påverkar trivselfaktorn i caféet negativt: Trängsel 
och en höjd ljudnivå motverkar uppdragets grundtanke och bör därför undvikas 

Skiss 4: Urval från skissetapp 2
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om det går. I stället så har ca 20 sittplatser ställts i ordning i caféets galleri som kan 
användas vid regn eller bokning av små eller medelstora sällskap.

Variation skapar livfullhet: Då antalet sittplatser inte längre är ett högprioriterat 
område kan projektet titta på andra lösningar än de standardiserade bordsstorlekar 
som nämnts tidigare i rapporten. Därför börja jag även titta på hur serveringen 
skulle kunna möbleras med hjälp av tre bordstyper:

• Fyrkantiga bord för två till fyra personer
• Fyrkantiga bord för fyra till sex personer
• Runda bord för tre till fem personer 

Summering av handledarrespons - skissetapp 2
Den andra handledningen genomfördes på skolan. I följande avsnitt följer en 
summering av några av de diskussioner som fördes under mötet (för de kompletta 
mötesanteckningarna se bilaga 7 - Möte med handledare, skissetapp 2).

Input: När vi tittade på mina möbelskisser gavs jag rådet att fundera en extra gång 
om bordens mått. Leó påpekade att 60x60cm inte är ett standardmått för ett tvåper-
sonsbord, utan bordet bör vara rektangulärt med måtten 60x70cm för att optimeras 
för ändamålet. Detta ska dock ställas mot att det är enklare att möblera med ett 
kvadratiskt bord samt att ett kvadratiskt bord är en mer symetriskt gestaltning – om 
detta är något som eftersträvas i designen.

Påverkan: Jag bestämde mig för att ändra måtten på tvåpersonsbordet till 
60x70cm för att ge cafébesökarna mer benutrymme. 

Input: Vidare diskuterade vi om dimensionering- och formgivningsdetaljer i mina 
möbelskisser och resonerade runt huruvida det var mer produktionseffektivt att 
tappa in benen direkt i stolssitsen än att tappa in dem i en sarg som sedan fästs i 
sitsen. Samma resonemang fördes om bordens utformning och beninfattning – här 
ansåg Leó att det inte finns någon anledning förutom det rent estetiska att tappa in 

Skiss 5: Urval från skissetapp 2
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benen direkt i bordsskivan. Han föreslog i stället att benen skulle tappas in i exem-
pelvis en bricka som sedan skruvas fast under bordsskivan.

Påverkan: Jag skissade på ett par alternativa formgivningar på stol och bord med 
hörnbrickor, sarg alternativt intappning direkt i skiva/sits och kom fram till att det 
enklaste och snyggaste alternativet var att använda sig av korssarg som även kan 
agera sammanhållande element i produktserien.

4.1.4. Skissetapp 3

Den fasta inredningen
Eftersom caféets första öppetdag är planerad till den 5 maj fick skissetapp tre bli av 
en mer praktisk karaktär än planerat. 

I stället för att ta fram en exakt ritning för kassa- och serveringsdisk utgick jag från 
detaljskisserna och byggde diskarna på plats utefter tidigare uppmätningar. 

När jag fått upp stommen till kassadisken i enlighet med mina skisser (samt de 
upptejpade konturerna på golvet) insåg jag att kassan gav ett nästan aggresivt be-
mötande när man kom in genom dörren. Jag hade inte reflekterat över vad de extra 
20 centimetrarna som jag lagt till på höjden på disken skulle påverka volymen och 
känslan i rummet. Resultatet blev att jag fick minska höjden på kassadisken med 
fem centimeter, minska djupet med tio samt flytta disken nästan 20 centimeter in i 
lokalen.

Serveringsdisken var tvungen att bli ännu mer “skissartad” i tillverkningen då den 
glassbox som den skulle inhysa inte hade levererats och att jag därför inte hade 
några exakta mått på boxen. Lösningen blev ett öppet “skelett” som lätt skulle 
kunde anpassas efter glassboxens storlek när den väl levererades.

Bild 5a: Skelettet till kassadisken tar sin form.

Bild 5b: Kassadisken med bänkskiva på plats.

Bild 5c: Starten till ett skelett till serveringsdisk.



19

Lars Statheus, Desigprogrammet, tel: 0706-23 60 05, mail: lars@statheus.se, webb: www.statheus.se

Den mobila inredningen
Efter diverse övergripande omarbetningar och detaljstudier börjar jag få ganska 
klart för mig hur jag vill att mina möbler ska se ut. För att påskynda processen 
och kunna experimentera med form, färg, materialmöten, vinklar och dimensioner 
valde jag att fortsätta mitt “skissande” i tre dimensioner - först som skalmodeller 
och sedan som 3d-objekt. 

Då det är stolens utformning som känns mest färdig lägger jag extra vikt vid att 
modellera denna på ett produktionsanpassat sätt så att jag kan använda modellen 
som underlag till en fullskalemodell. Övriga möbler “fulmodellerar” jag för att 
snabbt kunna bekräfta eller fördöma utförda formexperiment.

Resultatet blir att min ursprungstanke om ett universalbord med tillhörande stolar 
helt förkastas och istället ersätts av en tanke om att arbeta med både storlek och 
höjd. Genom att använda både låg- och högbord i serveringen skapas nivåer i lo-
kalen som både bidrar till en intressantare cafémiljö men även skapar fler sittplat-
ser utan att för den skull bidra till att serveringen känns trängre.

I den “nya” möbelserien ingår:

• Stol
• Pall
• Högpall
• Cafébord 600x700mm
• Cafébord 1200x700mm
• Cafébord med diameter 600mm
• Högt cafébord med diametern 600mm

Serveringsytans möblering
Utifrån den nya möbeluppsättningen skapades jag ett möbleringsförslag med 
36 möjliga sittplatser (se illustration 5). Det finns varken tid eller ekonomiska 

Rendering 1a: Den slutgiltiga möbeluppsättningen - vinkel 1

Rendering 1b: Den slutgiltiga möbeluppsättningen - vinkel 2
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förutsättningar för att producera och iscensätta denna möblering denna säsong men 
målet är att alla möbler ska finnas på plats till säsongen 2013.

Summering av handledarrespons - skissetapp 3
Den tredje handledningen genomfördes även den på skolan. I följande stycke följer 
ett utdrag av de diskussioner som fördes under mötet (för de kompletta mötesan-
teckningarna se bilaga 8 - Möte med handledare, skissetapp 3).

Till detta möte hade jag skickat in 3d-skisser på mitt möblemang innehållande rek-
tangulärt tvåpersonsbord, rektangulärt fyrapersonsbord, runt fyrapersonsbord, runt 
högbord för fyra personer, stol, pall och högpall. 

Input: Generellt är tvärstagen för klena enligt Leó. Detta gäller särskilt de möbler 
där gästen troligtvis kommer att använda sig av stagen som fotstöd. Eventuellt kan 
stagen göras ovala för att ge dem ännu större stadga i förhållande till dess dimen-
sioner.

Påverkan: Jag ökar genomgående dimensionerna på stagen.

Input: Det hål jag placerat i centrum av sitsen på pallarna känns omotiverat och 
fyller ingen egentlig funktion. Leó rekommenderar att jag tänker igenom denna 
designkomponent och funderar på om det finns andra sätt att få med det uttryck 
hålet medför.

Påverkan: Jag tar bort hålet ur sitsen. 

Input: Leó påpekar att om bordet har en korssargskonstruktion så finns inget som 
motverkar vridande krafter. Han rekommenderar mig att prova hur stort problem 
detta kommer medföra genom att bygga en fullskalemodell samt att vid behov 
komplettera med stag som tar upp krafter i både bordets längs- och breddgående 
riktning.
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Påverkan: Jag beslutar att bygga en fullskalemodell för att se hur rangligt bordet 
blir i realiteten.

Input: Leó anser att det är bra att jag jobbar med variationer och nivåer i mitt 
möblemang. Han påpekar att jag genom detta öppnar upp för en konceptualisering 
av möblemanget där man kan tänka sig att även färger och material är utbytbara 
för att kunna matcha beställarens behov och övergripande inredningsprofil.

Påverkan: Jag tycker detta är en intressant idé och kommer experimentera med 
alternativa material och färger i mina kommande skisser och renderingar.

4.2. etapp 3 - Prototyping

4.2.1. fullskalemodell
Under skissetapp 3 tillverkade jag vad som, till en början, var tänkt som en full-
skalemodell men som mer kan liknas vid en första prototyp då det enda som, vid 
tillfället, skilde den från den tilltänkta slutprodukten var att jag valde att tillverka 
den av furu i stället för i björk.

De främsta anledningarna till denna något överkvalificerade skalmodell var:

• Stor tillgång till furuvirke av varierad kvalitet (ej tillräckligt fin för att använda 
i den slutliga produkten men bra som konstruktionsvirke)

• Skissarbetet hade kommit så långt att jag var relativt säker på att det bara var 
smådetaljer som skulle komma att förändras till de slutgiltiga möbelversion-
erna

• Det fanns flera konstruktionslösningar jag ville se om de fungerade i realiteten 
(bland annat benens intappning i sargen samt ryggens infästning i sitsen)

• Jag kände mig även osäker på vissa dimensioneringar av estetisk karaktär hur 
de skulle komma att påverka helheten.

• Eftersom jag, på det stora hela, var klar över hur mina prototypmöbler skulle 
komma att se ut kunde jag passa på att konstruera och testa de såg- och bor-
rjiggar som behövs vid prototypframställningen.

Bild 6a: Foto benställning omonterad.

Bild 6b: Foto på fullskalemodell i furu.
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Fullskalemodellen fungerade som ett “genrep” inför de slutgiltiga prototyperna 
och ledde till flera mindre justeringar i formen på både bord och stol.

Justering av ritningar inför prototyptillverkning
Följande justeringar implementerades i ritningsunderlaget efter att fullskalemodel-
len färdigställts:

• Ökad höjd på stolens ryggbricka för att skapa en behagligare sittkomfort.
• Förstärkning av ryggbricka vid infästning i sits för att minska svikten i ryggen 

men även för att göra ryggbrickan mer tålig för belastning.
• Ryggbrickans infästning i sitsen flyttades fram 5mm och delades upp i två 

grupper för att göra sitsen mer belastningstålig 
• Tjockleken på sits och bordsskiva ökades från 32 till 35mm för att göra mö-

blerna mer “rustika” i sitt uttryck
• Korssargen mot sits och bordsskiva minskas från 42 till 35mm för en bättre 

balans mellan sarg och bäryta
• Den nedre korssargen på stolen höjs med 20 mm för att minska känslan av 

symmetri i stolens nederdel
• Utfräsningar i ben minskas med 10 mm för att skapa en bättre balans i möbler-

na samt förstärka samspelet dem emellan.

Färgsättning
För att skapa lite spänning i möblerna bestämde jag mig ganska tidigt för att lägga 
in någon typ av kontrastelement i möbelserien. Efter att ha spånat lite på material 
som sten, metall, tyg, garn och läder kom jag fram till att det kändes för krystat i 
den typ av möbel jag eftersträvade att framställa. Jag bestämde mig i stället för att 
använda färg för att skapa en spänning i möblerna. 

Även om färgerna skulle kunna vara kundanpassade valde jag att jobba med 
primärfärgerna i min prototypserie. De mättade grundfärgerna bildar ett perfekt 
komplement till björkens ganska neutrala utseende som både kan sticka ut och 
döljas i sin omgivning.

Bild 7: Foto på justerat ryggbricka.
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Som första provfärg valde jag rött som enligt företagande.se står för värme och 
kärlek (http://www.foretagande.se/om-farger-och-fargers-betydelse, 2012-05-17) 
men även för att den inom Feng Shui sägs öka aptiten samtidigt som den orsakar 
rastlöshet - vilket kan öka omsättningen av både pengar och kunder (http://www.
twice.se/feng-shui-fargernas-symbolik-egenskaper.html, 2012-05-17, 19.17).

Min första tanke var även att färgen skulle vara högblank men efter diverse experi-
menterande med olika typer av färger kom jag fram till att en matt, semitransparent 
färg skapar en känsla av modernt uttryck samtidigt som den bättre smälter samman  
med det övergripande uttrycket i möblerna. 

4.2.2. Prototyptillverkning
Eftersom jag redan gjort en möbeluppsättning när jag satte igång med min proto-
typtillverkning, gick produktionen ganska snabbt och smärtfritt. 

De problem jag stötte på var mer relaterade till mina egna tillkortakommanden än 
tankefel i samband med design eller konstruktion. 

Lärdommar av prototyptillverkning
En av de tyngre erfarenheter jag tog lärdom av under prototyptillverkningen var att 
jag, av okunskap och lathet, valde att svarva mina möbelben i stället för att bygga 
en fräsjigg. I stället för att bygga en jigg på ett par timmar, och fräsa benen under 
ungefär lika lång tid, så svarvade jag och putsade i tolv - bara för att belönas med 
något ovala och icke jämntjocka ben. 

En annan erfarenhet som delvis kan härledas till lathet var att jag inte brydde mig 
om att maska möblerna innan jag målade de röda detaljerna. Eftersom det var är 
ganska skarpa kanter mellan färgade och ofärgade områden tänkte jag att det skulle 
vara enkelt att slipa bort eventuella färgrester som hamnat fel. Vad jag inte tänkte 
på är att jag använt mig av en pigmentfärg som bara pulvriserades under slipningen 
och arbetades in i träet till en ljusrosa yta.

Bild 8a: Foto på färdig möbelgrupp

Bild 8b: Foto på färdig 
stolsprototyp

Bild 8c: Foto på färdig 
bordsprototyp
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5. Projektsummering

5.1. Processen
På det stora hela tycker jag att projektet har löpt på bra och att både skissprocess, 
tillverkning och handledning har fungerat bra. Som vid alla projekt så var min 
första tidplan något optimistisk vilket har gjort att projektet planerade slutdatum 
passerats med över en månad när prototyperna stod färdiga - dock utan att påverka 
delaktiviteternas tidsestimat nämnvärt. 

5.2. Uppdraget
Generellt ser jag uppdraget som slutfört och resultatet som lyckat. Tillsammans 
tycker jag att den fasta inredningen, den mobila inredningen och serveringsytans 
möblering har fått ett ordentligt uppsving och att de gemensamt bidrar till att up-
pfylla det definierade målet “En mer sammanhållen och genomtänkt kundkom-
munikation” samtidigt som kunden fortfarande upplever caféet som både “gam-
maldags” och “traditionellt”.

5.2.1. den fasta inredningen
När jag skriver de sista raderna i denna rapport har vi hunnit testa den fasta inred-
ningen under två arbetsdagar och det känns som om de tre första delmålen har 
uppnåtts. Genom den nya kassa- och serveringsdisken har caféet fått:

• Minskad köbildning - även vid en ganska stor samtidig kundtillströmning
•	 Ett	bättre,	och	snabbare,	kundflöde	genom	kö,	betalning	och	självservering	- 

kunderna uppskattade att slippa trängas vid kassadisken vid hämtning av påtår
•	 Förenklad	servering	av	köksbeställningar - Den nya utgången underlättar 

både vid servering och service.

Utöver de uppsatta målen så har de nya diskarna aven bidragit till att caféet känns 
rymligare och att arbetsmiljön för vår personal förbättrats genom den nedsänkta 

Bild 9a: Foto på den färdiga kassadisken

Bild 9b Foto på den färdiga serveringsdisken
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kassadelen och det ökade utrymmet bakom kassadisken.

5.2.2. den mobila inredningen
Jag tycker själv att jag lyckats med min föresats att skapa ett möbelkoncept som 
känns både modernt och traditionellt och som jag tror kommer passa väldigt bra in 
i miljön på Åstugan. 

Möblerna tycker jag, genom sin variation i storlek, utformning och nivåer, uppf-
yller det uppsatta målet “Ett	möbelval	som	tillåter	en	mer	flexibel	möblering”.

5.2.3. Serveringsytans möblering
Serveringsytans möblering är svårt att dra några slutsatser om eftersom den före-
slagna möbleringen tidigast kan genomföras när alla möbler finns producerade - 
vilket blir tidigast under säsongen 2013.

5.3. avgränsningar 
Så här i retrospektiv kan jag känna att jag kunde ha avgränsat projektet ytterligare 
genom att ha fokuserat enbart på att ta fram ett möbelkoncept anpassat för café-
bruk. Men eftersom det ändå var nödvändigt att åtgärda inredningen i serveringen, 
kändes det dumt att inte jobba parallellt med inredning och möblering - så att det 
inte skapas motsättningar mellan de olika formerna.

Genom att koncentrera mig på enbart möbelkonceptet hade jag kanske haft tid att 
ta fram fler (och bättre) prototyper inför säsongsstart och vårutställning. 

5.4. tankar runt förbättringar och variationer
Överlag känner jag mig nöjd med både inredning-, möbel- och möbleringskoncept 
men självklart finns det förbättringar att göra. 
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5.4.1. Kassadisk
Kassadisken borde kompletteras med ett sparkskydd i nederkant för att förhindra 
de fula skomärken som är ofrånkomliga i en serveringsmiljö. Detta skydd är inte 
svårt att ordna men eftersom ett plåtskydd bryter för mycket mot den övergripande 
formen får tanken vila tills en bättre idé dyker upp.

Disken ska också förses med hållare för information och café-relaterad reklam. I 
dagsläget har kassdisken tre ganska stora ytor på framsida och sida som är outnyt-
tjade och skulle kunna användas på ett bättre sätt.

5.4.2. Serveringsdisk
Serveringsdisken kommer att förses med nya hål i diskskivan för att underlätta och 
maskera den oundvikliga kabeldragningen, Detta ska göras så snart tiden tillåter.

5.4.3. möblemang
För den mobila inredningen finns det många intressanta spår att följa och möjliga 
förbättringar att göra. Bland annat skulle jag vilja experimentera mer med material 
i bords- och sitsyta. Det skulle vara intressant att se hur uttrycket i möblemanget 
skulle förändras om man valde att klä stolssitsen med filt eller fräsa in en skiva av 
rostfritt stål, läder eller linoleum i bordsskivan.

Jag skulle även vilja prova känslan i en lätt skålad sits - en detalj som jag förkast-
ade tidigt under projektet eftersom det skulle innebära ytterligare ett arbetsmo-
ment. Dock tror jag att skålningen skulle göra stolen både bekvämare och ge den 
ett mjukare uttryck.

Bordet är inte heller helt klart utan behöver ytterligare stabilisering för att motver-
ka rörelser i sidled. Även här har tankegångarna varit inne på olika staglösningar 
men jag har ännu inte hittat en lösning som “smälter in i formen” på ett tillfredstäl-
lande sätt.
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5.5. de egna insatserna
Jag önskar att dygnet hade 40 timmar - då skulle jag kanske plötsligt ha den tid jag 
skulle önska att lägga på prototyping och produktutveckling. 

Utefter förutsättningarna med caférörelse, ny bäbis och ett hundra år gammalt hus 
så får jag vara nöjd med resultatet. Jag har hållit de övergripande tidsgränserna, 
byggt en ny café inredning och tagit fram ett möbelkoncept som både fungerar i 
Åstugans cafémiljö men som även är lätt att massproducera. Min enda förhoppning 
är att jag ska hitta tiden till att jobba vidare med möblerna för att på ett ännu bättre 

sätt skapa fina cafémiljöer.
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6. tack
Jag vill framföra ett varmt tack till min handledare Leó Jóhannsson som tagit sig 
tid att diskutera mina möbler även då inte tid avsats för ändamålet.

Jag vill även tacka min fru Nina samt våra respektive föräldrapar för att de tagit 
sig tid att resonera, diskutera och analysera diverse mer eller mindre bra idéer och 
lösningar.
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Bilaga 1 -  Foton på befintlig inredning       
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Bilaga 2 -  foton på ny inredning       
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Bilaga 3 - Skiss av befintlig möblering
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Bilaga 4 - förslag till ny möblering
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Bilaga 5 -  foton på nya möbler
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Bilaga 6 - möte med handledare, skissetapp 1        

Jag och Léo Jóhannsson träffades under Stockholm Furniture Fair för att reso-
nera lite runt de skisser och idéer jag tagit fram under skissetapp 1. 

Generellt tycker jag att samtalet som fördes var mycket givande och innehöll 
många både intressanta och konstruktiva förslag till lösningar. Även en hel del 
nya infallsvinklar rörande problemställning och idéer diskuterades. 

Nedan följer en kort summering av de kommentarer som presenterades samt 
den påverkan inläggen kommer att få på det fortsatta projektarbetet:

Generellt om projektet
Input: Primärt kom vi fram till att det är av största vikt att projektet inrikt-
ning, omfattning och avgränsning blir tydligare. Jag måste bestämma mig 
för om projektets huvudsyfte är att ta fram ett koncept för flexibla kassa- 
och serveringsdiskar, ett koncept för flexibel caféinredning eller ett caféset 
bestående av stol och bord.

Påverkan: Jag anser detta vara en korrekt bedömning och jag ska försöka 
bryta ner och definiera projektet på ett bättre sätt. 

Förslag på alternativa infallsvinklar för caféinredning
Input: Kassadisk och serveringsdisk är platsbygda för det ändamål och inred-
ning som behövs just nu. Går det att konceptualicera kassadisk och serverings-
disk så att de, vid senare tillfälle, går att modifiera/bygga om efter nya behov 
och situationer.

Påverkan: Även om tanken på att utveckla ett koncept för modifierbara kas-
sadiskar är intressant känner jag att detta faller utanför projektets ramar då 

projektet primärt handlar om att lösa ett antal reella problem med inredningens 
utformning som har direkt inverkan på caféets verksamhet. 

Input: En lokal där man enbart använder golvytan för möblering kan bara 
nå ett visst mått av flexibilitet. Går det att utnyttja fällbara bänkar längs med 
caféets väggar som kan användas för att tillfälligt utöka antalet sittplatser i 
caféet. 

Påverkan: Detta var en helt ny tanke för mig och kommer definitivt att tas 
med som ett alternativ under skissetappen.

Förslag på alternativa infallsvinklar rörande mina möbelskisser:
Input: Mina bordsskisser är alla baserade på en lösning med fyra ben plac-
erade i hörnen på bordsskivan. Går det i stället att använda en konstruktion där 
bordsskivan vilar på en centrumpelare? Blir det någon utrymmesvinst? Finns 
det några nackdelar?

Påverkan: Tanken med centrumpelare är intressant av två anledningar, dels 
för att bordet kan användas från alla håll utan begränsning i sidled (vilket kan 
vara bra bland annat för rulstolsbundna kunder), men även ur ett renhållning-
sperspektiv.

Det som talar emot en konstruktion med en centrumpelare är att många av 
kunderna är äldre och använder borden som balanshjälp vid nedsittning och 
uppresning. För att motverka hävstångseffekten måste man antingen fästa 
bordet i golvet eller gör abenstativet så tungt att det blir svårt att flytta – vilket 
motverkar ett av grundbehoven i projektet. 
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Bilaga 6 - möte med handledare, skissetapp 1        

Jag kommer skissa lite på alternativa lösningar men tror ändå att valet kommer 
falla tillbaka på en bordskonstruktion med fyra hörnplacerade ben.

Input: Mina skisser har alla en bordskiva i massivträ. Måste bordsskivan 
vara massiv? Om så är fallet måste hänsyn tas till träets krympning/expansion 
p.g.a. väder och årstid.

Påverkan: Relevant påpekande. Ska fundera mer på materialval och konstru-
tion i fortsatta skisser.

Input: De stolar jag skissat på är alla relativt enkla i form och konstruktion för 
att hålla kostnaderna nere i material, produktion och tid. Kan delar av till-
verkningen alternativt tillverkningen av vissa komponenter läggas ut på tredje 
part för att spara tid alternativt tillåta mer komplicerade konstruktionsval.

Påverkan: Också ett intressant förslag som jag ska fundera vidare på. Ska 
försöka att bli lite friare i min formgivning och inte låsa mig vid vad som är 
möjligt eller inte möjligt att tillverka för mig personligen.
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Bilaga 7 - möte med handledare, skissetapp 2
Återkoppling till förra mötet
Under första halvan av mötet diskuterades möbelmått, utrymmeskrav vid 
bordssittande och hurvida de möbleringsförslag jag presenterade var praktiskt 
genomförbara eller inte.

Sedan kom vi in på vad förra mötets diskussioner hade resulterat i. Bland 
annat hade bord med centrumstativ i stället för hörnplacerade ben föreslagits 
som en möjlig lösning för att öka benutrymme och placeringsmöjligheter för 
caféets gäster. Jag berättade att denna bordskonstruktion fått stryka på foten 
eftersom bord som har sin tyngdpunkt mitt under bordet riskerar att antingen 
bli för ostadiga eller för tunga att flytta – vilket motverkar den flexibilitet som 
centrumkonstruktionen tillför.

Vi tittade också på ett antal möjliga möbleringar och konstruktionslösningar 
för de väggmonterade fällbänkar som togs upp under förra mötet. Väggbän-
karna kan inte användas fullt ut på grund av den planlösning lokalen har men 
skulle kunna vara ett alternativ för både caféets ena långvägg samt långväggen 
utomhus som vätter mot vattnet. 

Generellt om projektet 
Input: Leo tipsade om att jag borde titta mer på hur andra serveringar med 
liknande utrymmesproblem planerat sin lokal och utformat sina möbler – som 
exempel togs Rolfs kök upp där de använder sig av ett system med väggfasta 
bänkar och golvfasta bord placerade så att men med en iläggsskiva kan för-
vandla två tvåpersonsbord med tillhörande luftspalt till ett sexmannabord utan 
mellanrum. Den extra stolen förvaras hängande på väggen när den inte an-
vänds.

Påverkan: När jag tittat runt lite på inredningskoncept insåg jag att projektet 

egentligen inte handlar om att ta fram ett paketerbart inredningskoncept utan 
mer om att göra inredningen mer anpassad efter caféets behov samt låta den 
spegla vår inriktning och personlighet på ett bättre sätt. 

Kommentarer runt möbelskisser
Input: När vi tittade på mina möbelskisser gavs jag rådet att fundera en extra 
gång om bordens mått. Leo påpekade att 60x60cm inte är ett standardmått för 
ett tvåpersonsbord, utan bordet bör vara rektangulärt med måtten 60x70cm för 
att optimeras för ändamålet. Detta ska dock ställas mot att det är enklare att 
möblera med ett kvadratiskt bord samt att ett kvadratiskt bord är en mer syme-
triskt gestaltning – om detta är något som eftersträvas i designen.

Påverkan: Jag bestämde mig för att ändra måtten på tvåpersonsbordet till 
60x70cm för att ge cafébesökarna mer benutrymme. 

Input: Vidare diskuterade vi om dimensionering- och formgivningsdetaljer 
i mina möbelskisser och resonerade runt hurvida det var mer produktionsef-
fektivt att tappa in benen direkt i stolssitsen än att tappa in dem i en sarg som 
sedan fästes i sitsen. Samma resonemang fördes om bordens utformning och 
beninfattning – här ansåg Leo att det inte finns någon anledning förutom det 
rent estetiska att tappa in benen direkt i bordsskivan. Han föreslog i stället att 
benen skulle tappas in i exempelvis en bricka som sedan skruvas fast under 
bordsskivan.

Påverkan: Jag skissade på ett par alternativa formgivningar på stol och bord 
med hörnbrickor, sarg alternativt intappning direkt i skiva/sits och kom fram 
till att det enklaste och snyggaste alternativet var att använda sig av korssarg 
som även fick bli ett av de element som knyter samman produktserien.
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Bilaga 8 - möte med handledare, skissetapp 3

Till detta möte hade jag skickat in 3d-skisser på mitt möblemang innehållande 
rektangulärt tvåpersonsbord, rektangulärt fyrapersonsbord, runt fyrapersons-
bord, runt högbord för fyra personer, stol, pall och högpall. Tanken var att 
eftersom jag ändå gått bort från tanken med hopfällbar/staplingsbar inredning 
att jag lika gärna kan göra inredningen mer intressant genom variation samt 
genom att skapa nivåer i lokalens sittande.

Inför mötet blev jag även ombedd att komplettera med en s.k. mood board 
som beskriver vart jag strävar med möbeluppsättningens visuella och kän-
slomässiga uttryck.

Kommentarer runt möbelskisser
Input: Generellt är tvärstagen för klena enligt Leo. Detta gäller särskillt de 
möbler där gästen troligtvis kommer att använda sig av stagen som fotstöd. 
Eventuellt kan stagen göras ovala för att ge dem ännu större stadga i förhål-
lande till dess dimensioner.

Påverkan: Jag ökar genomgående dimensionerna på tvärslagen.

Input: Det hål jag placerat i centrum av sitsen på pallarna känns omotiverat 
och fyller ingen egentlig funktion. Leo rekommenderar att jag tänker igenom 
denna designkomponent och funderar på om det finns andra sätt att få med det 
uttryck hålet medför.

Påverkan: Jag tar bort hålet ur sitsen. 

Input: Leo påpekar att om bordet har en korssargskonstruktion så finns inget 
som motverkar vridande krafter. Han rekommenderar mig att prova hur stort 

problem detta kommer medföra genom att bygga en fullskalemodell samt att 
vid behov komplettera med stag som tar upp krafter i både bordets längs- och 
breddgående riktning.

Påverkan: Jag beslutar att bygga en fullskalemodell för att se hur rangligt 
bordet blir i praktiken.

Input: Leo påpekade att det inte fanns något i min mood board som kunde 
knyta an till de rödmålade urfräsningarna som jag låtit bli ett genomgående 
tema i min möbeluppsättning. Han ville gärna att jag skulle fundera igenom 
vad urfräsningarna och färgsättningen syftar till och i min mood board påvisa 
vad jag vill åstadkomma.

Påverkan: Jag ska försöka ransaka mig själv och fundera på om utfräsningar 
och färgsättning fyller någon funktion eller bara är ett visuellt uttryck. Jag ska 
även försöka komplettera moodboarden med några influenser som tydliggör 
vad de “moderna” elementen i mina möbler är hämtade ifrån/syftar till.

Input: Leo anser att det är bra att jag jobbar med variationer och nivåer i mitt 
möblemang. Han påpekar att jag genom detta öppnar upp för en konceptual-
icering av möblemanget där man kan tänka sig att även färger och material är 
utbytbara för att kunna matcha beställarens behov och övergripande inredning-
sprofil.

Påverkan: Jag tycker detta är en intressant idé och ska experimentera lite med 
alternativa material och färger i mina kommande skisser och renderingar.


