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Detta arbete är en undersökning i hur jag som formgivare kan skapa 
förutsättningar för människor att arbeta, umgås och fika på en och samma 
plats. En plats som uppmuntrar till kreativitet där jag gjort ett förslag på 
ett community table utformat för Urban Delis nya verksamhet på 
Sveavägen 44. Genom att besöka olika liknade arbetsplatser så har jag 
identifierat vad jag tycker är viktigt i en sådan här miljö och sedan gett ett 
svar på det i en visuell gestaltning. 

Ett Café-kontor kommer att dra massor av olika personer. Vilka gäster 
kommer hit för att arbeta? Hotellgäster, frilansare men också de som 
kanske vill omges av en ny kreativ arbetsmiljö och kanske lämnar sitt 
vanliga kontor för en dag på Urban Deli. Det kommer även finnas de som 
kommer för att fika och prata med kompisen, vad är det här för möbler 
som skulle kunna behövas i den här miljön? Och hur kan jag som 
formgivare tillgodose så mångas behov som möjligt?

Under detta arbete så har jag kommit fram till att ett community table är 
mer en bara ett bord. Det är en plats som ska tillgodose de olika behov 
som uppstår runt en tillfällig arbetsplats. Detta har visat sig vara en plats 
som skärmar av men är öppen, det är en plats som erbjuder två olika 
bordshöjder, det ska finnas eluttag, hängare för väskan, en avskild del för 
det viktiga telefonsamtalet som man vill ta ostört. Det ska finnas en plats 
för brainstorming, det ska vara väl upplyst runt ett community table så att 
personerna som sitter där inte somnar, det skall även finnas 
ljudabsorberande delar i miljön så att ljuden blir något mildare, men 
framförallt så ska ett community table vara ett stort bord. 

Sammanfattning: 



Abstract:

This work is a study in how I as a designer can create the conditions for 
people to work, socializing and refreshments at one place. A place that 
encourages creativity, where I made a suggestion at a community table 
designed for Urban Deli’s new business. By visiting various similar sites I 
have identified what I think is important in an environment like this and 
then gave an answer to it in a visual form. 

A cafe-office will draw lots of different people. Which guests come here to 
work? Residents, freelancers, but also those who may want surrounded 
by a new creative work place and maybe leave their regular offices for 
a day at Urban Deli. There will also be those who come for coffee and 
talk with a friend, what is this furniture that might be necessary in this 
environment? and how can I as a designer meet so many people’s needs 
as possible? 

During this work, I have come to the conclusion that a community table 
is more a just a table. It is a place that will cater to the various needs that 
arise around a temporary workplace. This has proven to be a place that 
screens but is open, it is a place that offers two different table heights, 
it must be power outlets, hanger bag, a separate part for the important 
phone call that you want to take undisturbed. There should be a place for 
brainstorming, it must be well lit around a community table so that the 
people sitting there not going to sleep, it must also be sound-absorbing 
elements in the environment so that the sounds will be somewhat milder, 
but more importantly so, a community table as a large table.



Några veckor innan mitt examensarbete tog form besökte Urban Deli oss 
på Carl Malmsten Furniture Studies och presenterade sin nya 
verksamhet, och det var då jag för första gången hörde talas om 
community table, jag upplevde community table som en idé om en 
alternativ arbetsplats, men också som ett café. Vilket fångade mitt 
intresse då jag såg det som en spännande utmaning att få chansen att 
formge ett café men också ett kontor. Ett café-kontor kommer att brottas 
med samma typ av problematik som de öppna kontorslandskapen brottas 
med idag. Hur skulle en arbetsplats se ut i det offentliga rummet? I mitt 
examensarbete har jag tagit fram möbler som ska uppmuntra och ge 
förutsättningar för människor att träffas och vara kreativa vid. Idag finns 
det många som kan ta med sig arbetet i sin Laptop eller frilansare som 
saknar en plats att sitta på, där ett café-kontor skulle öppna upp till helt 
nya sätt för människor att mötas på.

Jag vill även i detta förord passa på att tacka Martin Altwegg för sin 
fantastiska insatts som handledare och stöttepelare genom det här 
arbetet. Ett enormt tack till Johanna Asshoff som fungerat som min
externa handledare. Ett stort tack till Kersti Sandin Bulow för det stöd du 
gett, dina varma ord och ditt visade tålamod. Jag vill även tacka Hanna 
Brogård för din tid och ditt engagemang. Jag fortsätter mitt tack till 
Andreas Furuholm som kom in som en räddande ängel och underlättade 
snickeriarbetet. Tack till Johan Knutsson för dina alltid så varma och 
uppmuntrade ord. Tack till bästa Andreas Beijer för dina kloka ord. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund
I mitt examensarbete kommer jag att formge möbler som ska vara 
anpassade för Urban Delis nya verksamhet på Sveavägen 44. Urban 
Deli är en saluhall/butik kedja och tillsammans med Code Design 
Koncept arbetar de nu med att bestämma hur utformningen ska 
se ut i de nya lokalerna. Urban Deli och Code design koncept kom 
till Carl Malmsten Furniture Studies och berättade om den nya 
restaurang/café/hotell och saluhall som inom kort kommer att 
slå upp sina dörrar. Här fick vi berättat om de olika funktionerna 
som kommer att finnas i deras verksamhet och en av dem var ett 
community table, en plats att fika, studera, arbeta och umgås vid. 
En plats där det finns möjligheter för frilansade, hotellgäster att 
träffas under helt nya konstellationer. 

Detta fångade mitt intresse, då jag under mina studieår blivit 
nyfiken på det moderna kontoret och den utveckling det moderna 
kontoret har, där jag bland annat såg en likhet mellan community 
table-situationen och det öppna kontorslandskapen som idag 
är en vanlig kontorslösningen. Jag har under mina studieår läst 
om ny hjärnforskning som visar på att majoriteten av dem som 
arbetar i öppna kontorslandskap ägnar dagarna åt att stänga 
ute oljud istället för att vara kreativa, detta berättar bland annat 
Katarina Gospic i sin bok, ”Välj rätt! en guide till bra beslut” Detta 

intresserar mig eftersom ett community table kommer att brottas 
med samma typ av problematik som de man arbetar med i de 
öppna kontorslandskapen där det kan bli bråkiga miljöer och 
störande ljud. Jag har i den här resan undersökt olika sätt att 
lösa den problematiken på. Min önskan i det här arbetet är att 
ge människor med olika bakgrund en självklar mötesplats där jag 
vill uppmuntra till att olika kompetenser börjar att samverka med 
varandra, jag hoppas att det kan resultera i spännande samarbeten 
och oanade förändringar för människan och jag vill vara med och 
designa den framtiden.  

Idag blir det allt vanligare att vi tar med vårt arbete från kontoret 
då vi inte längre är bundna till en och samma arbetsplats, eftersom 
människor och företag i dag långt mer geografiskt mobila än 
tidigare, och med nya kommunikationsteknologier kan arbetet 
numera ske i princip när som helst och var som helst, så länge 
vi har tillgång till wifi och en dator. Det finns teorier om den 
utveckling som sker i vårt samhälle kommer att leda till att det 
i en snar framtid kommer att finnas tillfälliga platser som är 
öppna sju dagar i veckan och 24 timmar om dygnet för att möta 
den efterfrågan som eftersöks av de allt större grupperna av 
frilansande, egenföretagare eller människor som lämnar sitt kontor 
för att utföra sitt arbete på de tider den personen anser är lämpligt 
i dens vardag. 

Bild: Tagen från internet. Bilden är en rendering över Urban Delis nya verksamhet på 
Sveavägen 44.

Bild: Tagen från internet och visar en volym model på taket av Urban Delis nya verksamhet 
på Sveavägen 44.

1. 2014-04-10 http://www.duochjobbet.se/halsa/halsan-i-kontorslandskap-undersoks/
2. Katarina Gospic. Välj rätt! En guide till bra beslut. sid 26. Tryck Bookwell, Finland 2012.
3. 2014-04-10 http://kontorslandskap.se/informationsstress/#!prettyPhoto[inline]/0/

4. 2014-06-10  http://allmannakontoret.se/koncept/utgangspunkter_och_perspektiv.html

1

2

3

4



2

Så med denna bakgrund ansåg jag att det inte bara är en aktuell 
fråga att sätta sig in i, utan jag har också ett eget intresse av detta 
eftersom jag inom en snar framtid kommer vara en av dessa 
frilansade som söker en tillfällig arbetsplats. 

1.2 Mål
Mitt mål med det här arbetet är att formge en eller flera möbler/ 
produkter för konceptet community table, dessa eller den 
produkten kommer sedan att ställas ut på Carl Malmsten Furniture 
Studies vårutställning. De produkter/produkten jag ämnar att  
formge kommer i första hand vara utformade för Urban Delis nya 
verksamhet. Utifrån den research jag gör har jag formgett möbler 
som bär på en hantverksskicklighet och har en kreativ höjd. 
Produkter som är genomtänkta och i första hand innehåller trä 
då jag önskar att möblerna ska vara möjliga för naturen att bryta 
ner för att på så sätt lämna så små avtryck som möjligt. Metall 
och plaster har adderas i den mån att det är möjligt att separera 
delarna åt vid en eventuell källsortering. Mitt mål är att skapa en 
mötesplats för frilansande och människor som lämnar sina kontor 
för en dag och istället sätter sig på Urban Deli och nätverkar och 
inspireras av den kreativa miljön som detta café ska locka med. 

1.3 Syftet och vision
Min vision med denna mötesplats är att den kommer att fungera 

som en första byggsten i kreativa relationer, där jag vill tro att olika 
kompetenser kommer att mötas, vilket kan leda till de stora eller 
små förändringarna för människan, jag anser att min roll i detta är 
att möjliggöra och uppmuntra till de mötena. 

1.4 Frågeställning 
Vad är ett Community table 2014? Detta är en undersökning i hur 
jag tycker att ett café-kontor ska vara designat för att ta hänsyn 
till människan i rummet. Min första uppgift är att ta reda på vilka 
dessa personsituationer är, vad dem gör och vad de behöver för 
att må bra i en miljö? Men framförallt ska jag ta reda på vad de här 
människorna har gemensamt?  

1.5 Avgränsningar
Min avgränsning i denna rapport ligger i hur jag gjort mina 
empiriska studier. Jag har utifrån åtta stycken studiebesök och två 
olika intervjuer skapat mig en uppfattning om vad ett community 
table behöver vara för att ta hänsyn till de situationer som uppstår 
och kan uppstå vid ett sådant här bord. Avgränsningen i den här 
undersökningen är att de vilar endast på åtta stycken studiebesök 
och två interjuver vilket i sig kan innebära att jag inte tagit hänsyn 
till de ”ovanliga” situationer som kan uppstå i en sådan här miljö, 
samt att mina iakttagelser och observationer bygger på mitt 
personliga förhållningsätt till möbler och rum.  

5. 2014-08-19 http://www.fastighetssverige.se/artikel/urban-deli-till-sveavagen-44-13665/
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1.6 Metod
Jag har under det här arbetet gjort två intervjuer, den första med 
grundarna till Coffice. Coffice är ett café men också en arbetsplats. 
Den andra intervjun var med Rickard Stibeck som är F&B Manger 
Scandic Malmen i Stockholm. Dessa intervjuer har gett mig en 
förståelse för vad en sådan här arbetsplats/ café ska erbjuda och 
på vilket vis de är lönsamma. Jag har även gjort åtta relevanta 
studiebesök där jag gjort iakttagelser och bedrivit deltagande 
observationer av de situationer som finns och kan uppstå i dessa 
miljöer, det har gett mig en förståelse för vilka personer som väljer 
att komma till en sådan här miljö. Vilken åldersgrupp de tillhör och 
om produkterna i rummet uppmuntrar och tillfredsställer de olika 
behov mina tänkta användare kan ha.  

Under mina studiebesök har jag tittat närmare på den inredning 
och de artefakter som finns i dessa miljöer, det har gett 
mig en uppfattning om produkterna är bra, lätt hanterliga, 
användarvänliga, om stolarna är sköna att sitta i kort tid samt 
lång tid, är miljön kreativ, (med kreativ miljö menar jag finns det 
något lekfullt och humoristiskt i rummet och i artefakterna? har 
produkterna en kreativ höjd?) trivs jag, trivs jag inte i den miljön?  
Vad är det som gör att jag trivs eller inte trivs i den här miljön? Där 
jag under mina studiebesök valt att sitta och arbeta för att förstå 
hur den miljön är designad och om jag anser att de uppfyller de 

behov jag har när jag arbetat. 

Ett community table kommer precis som ett kontorslandskap vara 
tvunget att ta hänsyn till olika typer av problem som finns på en 
sådan här plats, där olika situationer kommer att uppstå, eftersom 
olika människor har olika behov. Därför kommer jag låta mig 
inspireras av idén bakom de så kallade aktivitetskontor som börjat 
att dyka upp. Ett aktivitetskontor erbjuder sin användare olika 
typer rum/zoner: en aktiv zon, en mellanzon och en lugn zon. ”Den 
som arbetar där väljer plats beroende på sina behov för stunden. 
I den lugna zonen arbetar man tyst och ostört. I mellanzonen 
sitter man tillsammans med sina kollegor på liknande sätt som 
ett i öppet kontorslandskap. På den aktiva ytan möts man för 
diskussioner, arbete i grupp eller enskilt, oftast i en kaféliknande 
miljö”

Jag har under den här resan vägt in samma typ av ”tänk” som man 
arbetar med i de så kallade aktivitetsbaserade kontoren för jag tror 
det är mycket viktigt att människan har valmöjligheter och själv 
får bestämma vilka som ska höra det där viktiga telefonsamtalet, 
eller om man en dag känner att man behöver sitta i det där tysta 
utrymmet, då man har svårt att stänga ute sorlet i bakgrunden. Jag 
kommer att titta närmare på vilka typer av problemformuleringar 
jag anser är avgörande för att mina olika personsituationer ska 

Bild över, aktivitets kontor. Bild över, öppet kontorslandskap. Bild över, Vitras soffa som skapar ett avskilt rum i rummet.
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trivas. (Jag har i den här rapporten valt att kalla situationerna 
i miljön för personsituationer, eftersom det inte är en specifik 
användare utan att det snarare är olika behov och känslor som 
de flesta människor är bekanta med, detta är vad jag kallar för 
personssituationer.)

Utifrån deltagande observationer har jag tittat på hur olika 
personssituationer interagerar med olika miljöer beroende på 
förutsättningarna runt artefakterna. Utifrån det har jag levererat 
ett svar som tillgodoser de olika behov en människa kan ha på en 
arbetsplats vid ett community table. Min första uppgift var att ta 
reda på vilka dessa personsituationer är, vad människorna gör och 
vad de behöver för att må bra i en miljö? Men framförallt ska jag ta 
reda på vad de har gemensamt?  

2. Huvuddel
2.1 Historisk del
Cafét har alltid varit en plats där stora idéer föds, en plats där 
filosofer/ konstnärer träffats och utvecklat sina stora tankar och 
visst finns det något mycket vackert med iden om att det är där de 
stora upptäckterna fötts som förändrat vår historia. Wien är en av 
dessa platser där cafékulturen är viktig, en plats som närt genier 
så som Beethoven, Mozart, Sigmund Freud och många fler, en stad 

full av historia som också är känd för sin Art Nouveau-stil, cafér, 
där författare och filosofer under 1800-talet träffades under de 
välvda taken.

En annan av de stora städerna i Europa som för tankarna till de 
stora författarna och konstnärerna är Paris, där jag kan se bilder 
av hur dessa träffades på caféer runt om i Paris, där det än idag 
finns caféer som uppmuntrar till att nya tänkare ska ta sig till 
just deras café. Ett av dessa är La Closerie des Lilas ett café som 
från 1800-talet varit en mötesplats för författare, filosofer och 
konstnärer, där Émile Zola och Paul Verlaine, men också August 
Strindberg sägs hängt, ända sen slutet av 1800-talet har dem en 
tisdag i månaden då det fortfarande idag finns en poesi kväll. Detta 
är del av den historia som cafékulturen vilar på, där cafét alltid 
dragit genier men platsen har inte alltid varit designad (utformad)
för dessa möten och det är den designen jag nu vill skapa.  

2.2 Vilka är Urban Deli? 
Urban Deli är en restaurang/saluhall/bar och en butik i ett. När 
Jesper Weidlitz öppnade sin första Urban Deli vid Nytorget i 
Stockholm så slog den direkt. Närodlad mat och ölsorter från 
närområdet attraherade en medveten konsumentgrupp. Urban 
Deli blev snabbt mycket populära och visst ligger det något i det 
”tänk” som handlar om hållbarhet i vår samtid. Att ta hand och 

Bild på: Émile Zola.Bild på: August Strindberg. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola)(http://alkemiskaakademin.se/sve/?page_id=164&paged=2)

7. 2014-04-16 http://sv.wikipedia.org/wiki/Wien) 
8. 2014-04-16 http://www.finnair.com/SE/SE/destinations/europe/austria/vienna)
9. 2014-04-16 http://www.vagabond.se/artiklar/resmal/20110607/paris-klassiska-kafeer

10. 2014-03-25 http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2013/04/Urban-Deli-Trodde-aldrig-vi-skulle-bli-hippa/
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uppmuntra andra till att kunna handla produkter som ansvarar för 
våra gemensamma resurser stämmer bra överens med min och 
andras syn på hållbarhet. Bara genom handla varor från grannarna 
så bidrar man till att få hantverket att överleva i sitt närområde, 
och det, det ligger mig extra nära hjärtat. 

Urban Deli är ett av Stockholms hippaste ställen och är ensamt i 
sitt slag med att vara en liten butik/saluhall/restaurang och 
när jag träffade Jesper Weidlitz på mitt första möte tillsammans 
med arkitektkontoret Code koncept så pratade vi om hur jag som 
formgivare ska tänka runt konceptet Urban Deli.  Ska inredningen 
i den nya verksamheten vara lik den som finns på de två andra 
restaurangerna, så att den snabbt går att identifiera som en Urban 
Deli restaurang? 

Men jag får det berättat för mig att det inte är det som utmärker 
en Urban Deli restaurang. Den här verksamheten anpassar sig 
snarare till var den är än att det går att känna igen restaurangen 
via inredningen. När det kommer till möblerna/produkterna 
får varumärket Urban Deli gärna vara något som smyger sig på. 
Jesper berättade om att verksamheten på Sveavägen kommer 
att bli ett mer ”uppvuxet” (med uppvuxet menade Jesper ett 
exklusivare utryck) Urban Deli- Nu har vi flyttat från söderhöjder 
till innerstan och i den här byggnaden är det svartbetsad ek på 

väggarna och golven är i marmor, och det skiljer sig mycket från 
de förutsättningar vi hade när vi flyttade in på både Nytorget och 
Sickla där det kom naturligt att skapa en mer industriell känsla 
eftersom det var så lokalerna såg ut på de ställena. Men något 
vi anser är viktigt är att det inte ska finnas några dekorer för 
dekorens skull. Ett Urban Deli låter formen följa funktionen. Och 
det här blev min grund i min brief, mitt uppdrag- att skapa en 
mötesplats där hantverket ska synas, det ska utstråla ett exklusivt 
Urban Deli och det ska inte finnas några dekorer för sin egen skull. 

2.3 Vad betyder begreppet community table?
När jag började angripa denna designuppgift så kändes det viktigt 
att reda ut vad ordet community table är. Har det alltid funnits, 
och vad gör man vid ett community table? Jag började med 
att göra en ”Google translate” av ordet för att förstå om detta 
begrepp var vedertaget, men det gick inte att översätta hela ordet 
så jag separerade stavelserna och började med: community, 
vilket gav resultatet: Samhälle, gemenskap, gemensamhet, 
samfund, koloni, befolkningsgrupp. Ordet table översattes med: 
Bord, bordssällskap, tavla, trätavla. Begreppet community table 
myntades runt millennieskiftet i USA. Ett community table är 
en plats att arbeta, äta och träffa nya människor vid.  Bordet 
som sådant är stort och blir på så sätt även platssparande på 
restaurangerna då man alltid kan få plats med en till kund runt 

Bilder kommer

Foto: Urban Delis resutang/saluhall på Nytorget i Stockholm.Foto: Urban Delis resutang/saluhall på Nytorget i Stockholm.Foto: Urban Delis returang/salhuall  i Sickla Köpkvarter i Stockholm.
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11. 2014-03-23  http://www.urbandeli.org/kontakt--om-nytr/
12. 2014-03-28 https://translate.google.se/#en/sv/community
13. 2014-03-28 https://translate.google.se/#en/sv/table

14. 2014-03-28  http://www.svd.se/mat-och-vin/goda-grannar_7694348.svd
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det stora bordet. Men ett community table är också en plats för 
ensamma hushåll att träffas och ha någon att dela sin middag med, 
det har till och med utvecklats speciella community table menyer 
i USA för att uppmuntra dessa möten. Trenden med community 
table spred sig från USA till oss här i Sverige, de blev snabbt mycket 
populära runt om i våra restauranger och hotell. 

En av de första i Sverige att lyfta in ett community table i sin 
restaurang var Jacob Holmström vid Speceriet, bakficka till 
Gastrologik men Jacob Holmströn berättar i en intervju i Svenska 
Dagbladet, att här i Sverige föll det sig inte lika naturligt att okända 
människor kom för att dela sin middag tillsammans. Det händer 
dock ibland. Vi svenskar sätter oss ofta i hörnen av det stora 
bordet och desto längre in på kvällen man kommer desto mer fylls 
bordet upp. 
Och jag konstaterade stillsamt att ett Community table är just det, 
ett stort gemensamhetsbord som ger människor en möjlighet att 
mötas. 

2.4 Personsituationer
Efter mitt första samtal med Urban Deli och Code design koncept 
så blev det tydligare för mig vilka personsituationer som kommer 
att uppstå vid ett community table. Därför valde jag att sätta upp 
en kravspecifikation runt vilka mina personsituationer var och vilka 

olika behov, känslor de har. Den målgrupp jag i första hand vänder 
mig till är business, studenter, tillexempel handelsstudenter som 
befinner sig ett sten kast ifrån Urban Deli på Sveavägen samt, 
tjänstemän, turister, arbetande och fikande.

Jag summerade ihop vad för olika situationer som kan uppträda i 
en sådan här miljö.  Det blev fyra olika situationer som jag ska ta 
hänsyn till när jag visualiserar min produkt.

• Vi kan alla känna igen oss i hur det är när man önskar 
 att bara få lite lugn och ro, därför anser jag att ett bra   
 community table ska erbjuda sin användare en möjlighet  
 till avskärmning.
• En situation jag vill uppmuntra är att människor
 interagerar med varandra. Därför ska det finnas en plats   
 avsedd för brainstorming.
• Ett community table ska också erbjuda någon en plats att  
 fika ensam och ostört på. 
• Ett community table ska vara ett stort bord precis som   
 det var när begreppet myntades i USA i början 2000-talet  
 det ska vara ett bord där människor kan mötas som aldrig  
 tidigare träffats och det är för att det är just det som skiljer  
 ett vanligt bord och ett Community table bord åt. 

Utvalda bilder från moodboard  över personsituationer.

sitta ensam

fika med andra

arbeta

Mötas

fika ensam

fokusera

svårt att koncentrera sig

brainstorma

15. 2014-03-28 https://shamashmedia.jccsf.org/pdf/cafe/CommunityTableMenu_2013-14.pdf
16. 2014-03-28 http://www.svd.se/mat-och-vin/goda-grannar_7694348.svd 
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2.5 Brief
Jag formulerade mitt breif svar till Urban Deli och Code design 
koncept för att förtydliga för mig själv vad mitt uppdrag var och 
vad jag skulle göra och varför. 

Uppdrag:  Skapa en plats att arbeta, umgås och fika på. En plats som 
  uppmuntrar till kreativitet runt ett community table.  

Koncept:   Jag kommer utgå ifrån fyra olika personssituationer i 
  cafe-kontors miljöer, vilka behov finns i de miljöerna? Utifrån  
  den research jag gör så kommer jag att kunna identifiera   
  och hitta lösningar på de problem som kan uppstå i   
  den här miljön vilket i sin tur kommer resultera i en eller flera  
  möbler utformade för konceptet: café-kontoret.

Målsättning:  Att utveckla en eller flera möbler/produkter för ett
  community table, där funktionen ska vara tydlig och inga   
  dekorer förekommer för sin egen skull, där det taktila och
  interaktionen med produkterna kommer att vara vägledande  
  och uppmuntra till möten och kreativitet. Möblerna ska vara  
  tidlösa, funktionella och tåla hårt slitage.

Målgrupp:  Business, studenter, tjänstemän, turister, unga, arbetande och  
  fikande.

Funktion:  Möbler, sittande, bord, skärmvägg samt funktioner så som   
  sladdar och förvaring av sladdar kan komma att designas. Jag  
  vill att mina produkter ska bära humor, för att det är kul när  
  det är kul. 

Material:  Jag vill använda trä i första hand, det är för att jag önskar att
  lämna så små avtryck på naturen som möjligt.    
  Hantverkskunskap och detaljer av andra material kan komma  
  och adderas, så som metall, skinn, tyg, plast. Jag vill att
  möblerna ska passa in i en miljö av svart betsad ek och   
  marmorgolv. 

Uttryck:   Möblerna ska utstråla ett moget Urban Deli. Där form följer  
  funktionen. En exklusiv känsla där man gärna får upptäcka   
  något nytt varje gång man kommer. Där sinnets upplevelse är  
  det viktiga: det taktila, den estetiska höjden och funktionen. 

Prisklass:  Min ingång är att skapa kvalitativa produkter till ett rimligt   
  pris. 

Efter att jag skrivit mitt breif svar, så skapade jag en moodbord 
över känslan/utrycket jag vill att mina produkter skulle bära, samt 
en moobord över materialen. (se sid 8-9) 

Min moodboard över den känsla/ det utryck jag ville skapa: naturliga 
material, produkterna ska slitas vackert, materialmöten

Min moodboard över material: naturgarvat skinn, betong, glas, tetil, sten, papper, rep, björk, 
mässing, plast dessa kan komma att adderas in i produkterna

Bilder: Dessa bilder är utvalda från mina moodbords. Känsla & material. (Se fler bilder på sid 8-9)
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Bilder: Moodboard över den känsla/ det utryck jag ville skapa. Min produkt/
produkter ska bära detta utryck, naturliga material i första hand, produkterna ska 
slitas vackert, materialmöten som kan vara olika ytor eller olika material som möts.

Moodboard: känsla
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Bilder: Moodboard över material. Naturgarvat skinn, betong, glas, tetil, sten, papper, rep, björk, 
mässing, plast. Dessa material kan komma att adderas in i produkterna.

Moodboard: material
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2.6 Människans kreativitet
När jag formulerade min breif så skrev jag att jag vill skapa ett 
community table som uppmuntra människor till att vara kreativa. I 
min definition om kreativitet ansluter jag mig till tidigare forskning 
som tillexempel: Teresa Amabile, Creativity in Context. Teresa 
Amabile är professor i företagsekonomi på Harvard Business 
School. Hon menar att människans inneboende kreativitet 
ligger i att vi till skillnad från andra djurarter kan sätta samman 
information i en logisk följd. Där vår gemensamma förmåga ligger i 
att vi kan ta in information och resonera och fundera över vår egen 
existens och det problem vi står inför. Genom att ha kunskaper och 
medvetet i ett ämne så kan människan identifiera problem och 
genom att människan blir medveten om problemet kan hen i det 
senare skedet lösa problemet. 

Min ambition i det här arbetet är att skapa en plats som möjliggör 
och uppmuntrar till kreativa möten, dessa kreativa möten kan jag 
som formgivare skapa genom att tillgodose de eventuella praktiska 
förutsättningar och behov som mina tänkta användare kan ha 
runt ett community table. Genom att jag tillgodoser de praktiska 
behov som uppstår runt den här platsen underlättar jag för mina 
tänkta användare till att snabbt och friktionsfritt komma igång och 
lösa de problem den/dem kommit till platsen för att lösa. För att 
förtydliga vad jag menar så exemplifiera jag det här: Användaren 

vill brainstorma tillsammans med några kollegor. Första frågan hos 
användarna blir, har någon papper med sig? Detta leder troligtvis 
till att alla i gruppen börjar att fokusera runt hur ska vi få tag i 
papper, tog jag med mig papper i morse när jag packade väskan? 
Har vi pennor så det räcker? Hur löser vi detta? Om jag i rollen 
som formgivare valt att ta hänsyn till denna situation så kommer 
jag inte tvinga mina användare att ödsla sin kreativitet på det 
problemet. Utan jag har löst det problemet genom att jag skapat 
en plats för brainstorming, det finns whitebords eller svartatavlor 
med kritor placerade i rummet. Detta underlättar de behov och 
störande moment som mina tänkta användare kan tänkas ha. Om 
hänsyn tas till de behov som uppstår runt platsen så kan mina 
användare istället för att lägga tid och fokus på det arbetet jag bör 
ha gjort, istället lägga sin tid och kreativitet på det område som 
den användaren är bra på.

Den största och första problemlösning människans gjorde som 
särskilde oss från andra djurarter blev vår förmåga att kontrollera 
och skapa eld. 1.8 miljoner år har förflutit sedan dess och tagit 
oss till den verklighet vi nu står inför, där nya problemlösningar är 
en del av allas vår vardag. Där vi löser svåra och omöjliga problem 
genom de geniala idéer människan är kapabel till att skapa som 
förändrar många människors vardag, till de mer självklara som 
omfattar hur vi väljer att lägga upp vår arbetsdag, hämtning och 

Bilder: Dessa tre bilder är insperationsbilder ifrån min research  i ettapp l.  (se sid 35-36)

17. 2014-06-25 http://progressprinciple.com/bio/teresa-amabile 
18.17. 2014-06-25 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kreativitet
19. 2014-06-25 http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskans_utveckling

17
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19
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lämning av barn, vad vi ska äta till middagen osv. 

Efter att ha studerat tidigare forskning är min slutsats att 
kreativiteten är människans inneboende kraft, kraften som 
skapar förändringar och förbättringar och det är något vi alla har 
gemensamt. Däremot hur vi väljer att lösa problem beror på de 
förutsättningar människan ifråga har när hen angriper problemet. 
Geniala idéer grundar sig på många års erfarenhet inom ämnet 
och blir på så sätt olika bra då vi människor utifrån våra egna 
referensramar har skapat oss olika grunder för hur och varför 
vi angriper problemet på just det sättet. Man kan i och för sig 
förutsätta att ju mer vi kan om ett ämne desto bättre kommer 
resultatet att bli. I andra sidan ser jag på människans kreativitet 
som något vi alla delar oberoende av utbildning. Kreativitet är 
en förmåga som inte nödvändigtvis måste ha kompetens och 
utbildning att göra utan det är: människans förmåga att identifiera 
problem och sedan lösa problemet. 

2.7 Studiebesök
Efter det att mitt uppdrag börjat att få riktlinjer så var det dags 
att ge sig ut på studiebesök för att förstå, hur har andra café/
kontor löst de olika personsituationer som kan uppstå i en sådan 
här miljö? Är produkterna väl anpassade och lätthanterliga i de 
här miljöerna? Finns det möjligheter för olika typer situationer, 

avskärmning för den som behöver sitta ensam? Finns det en 
självklar plats för brainstorming? Och det kanske viktigaste jag 
undersökt är: De produkter som finns på dessa platser är de bra, 
tydliga och lätthanterliga?  Kan de bli bättre? Iså fall hur? 

2.8 Waynes Coffice:
Waynes coffice blev mitt första stop och det ligger mitt emot 
Sveavägen 44 och blir då det närmaste cafét till Urban Delis nya 
verksamhet. Jag begav mig hit för att här skapa en förståelse 
för vilka människor som kommer att besöka Urban Delis när de 
öppnar, detta för att se vilka som rör sig runt på stadens gator. 
Jag konstaterade under de besöken att det inte fanns en specifik 
målgrupp som rör sig runt på Sveavägen och åldrarna på dem som 
satt på Waynes coffice varierade.

2.9 Coffices 
Mitt andra stopp blev Coffice som är ett café- kontor, en plats 
att arbeta på men också en plats att fika på. Coffice är idag det 
mest utvecklade café- kontoret i Stockholm. Coffice erbjuder en 
kaffe och en plats att arbeta på gratis. Firman ägs av C-O-M-B-I-
N-E Arkitekter som startade upp detta Café som en del av deras 
kontors verksamhet då de själva sitter i byggnaden och arbetar. 
Konceptet är tydligt anser jag. De erbjuder alla människor en plats 
att arbeta på för dagen. Som medlem får du speciella förmåner så 

Foto: studiebesök på Waynes Coffice. 

20.  2014-04-23 http://www.coffice.coop/

20
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som tillexempel tillgång till micro, en låda att förvara dina torrvaror 
på.

Själva lokalen erbjuder två olika mötesrum där det kostar en slant 
för att få använda dessa, vem som helst kan komma och hyra de 
mötesrummen. På Coffice finns även ett rum som man får låna 
om man är i behov av att prata ostört i telefon. I den öppna delen 
av lokalen blandas de som kommit för att dricka en kaffe samt de 
som kommit för att nyttja en plats runt Coffices community table. 
Det finns ett avsatt bord för medlemmar, annars får man sitta var 
som helst i lokalen. Jag och en klasskamrat, Karin Lindman gick 
till Coffice tillsammans då vi i våra examensarbeten arbetar med 
liknade problematik. Vi slog oss ner på varsin stol och intog rollen 
av en av de frilansande som kommer varje dag för att få sitta och 
arbeta i denna kreativa miljö.

På plats så fick vi en intervju med en av grundarna till Coffice- 
Anders Mårsén, som berättade för oss om vilka tankar de hade 
när det startade upp detta så kallade tredje rummet, en offentlig 
mötesplats men också en privat plats. Han berättade att C-O-M-
B-I-N-E arkitekter startade upp verksamheten 2009. Jag och Karin 
Lindman lyssnade när Anders berättade om hur medlemmarna 
startat nätverk mellan olika kompetensområden och att detta 
ledde till att flera av medlemmarna arrangerade möten som 

senare kom att kallas Big Boss, det gick ut på att någon av 
medlemmarna berättade om sitt nuvarande problem för andra 
medlemmar och att de sedan tillsammans angrep problemet 
utifrån deras särskilda spetskompetens. 

Han fortsatte och berätta om de interiörer de haft under åren som 
inte fungerat så bra som man först trott, bland annat så var lokalen 
tidigare fylld av mjuka fåtöljer som visade sig ge medlemmarna 
onda ryggar, fåtöljerna har nu bytts ut till Eamsstolar som står runt 
deras stora community table. Eams stolarna är mycket sköna att 
sitta i konstaterade jag med sin formpressade kropp så sitter man 
bekvämt. Möblerna på Coffice är köpta på det danska Lauritz, och 
är alla kvalitets möbler med äkta material som slits vackert. Anders 
Mårsen betonade också att de velat skapa en karaktär i rummet 
men att det genom att göra det också gör platsen selektiv. De 
personer som vanligtvis kommer hit för att arbeta är bland annat 
studenter, författare, biståndsarbetare, klubbfixare, förläggare, 
forskare, scenografer, journalister ingenjörer mm. berättar Anders.  

På plats konstaterar jag att nästan alla bär lurar i öronen. Men 
människorna som sitter och arbetar här är försjunkna i sitt eget 
arbete. Här sitter man tillsammans, jag trivs bra i Coffices miljö 
och det beror på att jag tycker att inredningen är spännande, 
hela rummet har små installationer överallt, rummet viskar om 

Bilder kommer

Foto: studiebesök på  Coffices. 
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en kreativitet och jag känner mig inbjuden och det finns någon 
form av otippat mitt i allt det här ordnade.  Mycket görs av de 
små metallskulpturerna som finns runt om i lokalen. Situationen 
underlättas av detaljer som eluttag, bordets storlek, platsen för 
jacka och handväskan. Jag konstaterar att det är enkelt att använda 
eluttagen som står mitt på bordet, bordet är lite litet men jag får 
plats med min dator, jag uppskattar att min plats är ca:600mm 
bred. Min jacka hänger jag på stolen som jag sitter på. Handväskan 
hamnar på golvet bredvid min datorväska.

Mitt i rummet finns en stor blomma och jag tror definitivt den 
bidrar till någon form av känsla av hemmamiljö som väcks inom 
mig, trots att materialvalen ger motsatt intryck. Kakel som täcker 
hela väggarna, svetsad metall, det känns som en industriell 
lokal, en lokal som är mycket medveten om vilka kunder den 
attraherar här på söders höjder. Men även om konceptet kanske 
är genomtänkt så finns det skinnstolar som slitits vackert och bär 
en hantverkskvalité. På väggen sitter det ett gammalt vitrinskåp. 
Glaset är ojämnt vilket får mig övertygad om att skåpet inte är helt 
ungt. Lokalen är fylld av gammalt och nytt, billigt och dyrt precis 
som mångas hem är.  

Jag störs normalt av höga ljud och här är det högljutt, kakel 
är kanske inte helt känt för sin akustiska starka egenskaper, 

snarare tvärtom, men jag stormtrivs här på Coffice. Åldrarna på 
användarna som sitter här och arbetar för dagen varierer, men 
som högst är det medelålders. Framförallt är det folk i min ålder.

2.10 Scandic Malmen
Jag och Karin begav oss tillsammans till Scandic Malmen efter att 
vi fått det berättat för oss att det på Scandic Malmen ofta kommer 
människor för att arbeta då de marknadsför att det finns gratis 
wifi. Vi slog oss ner för att arbeta men här var skillnaden enorm 
ifrån det mer välordnade Coffice som arbetat in ett starkt och 
tydligt koncept där arbetsplats och användarvänlighet är mycket 
tydlig. Scandic Malmen har visserligen ett stort bord, ett så kallat 
community table vid entrén men när jag och Karin stegade in så 
valde vi istället att sätta oss längre in i lokalen där vi slog oss ner 
på en soffa. Nästan direkt efter att vi satt oss kände jag av hur 
ryggen började att värka. Och vi saknade eluttag för datorn, en 
självklar plats för jackan och handväskan fanns inte. Hela miljön 
fick mig som användare att känna mig felplacerad. Inredningen är 
inte designad för att synas i dagsljus utan Scandic Malmen har ett 
tydligt koncept. ”Vi är en nattklubb”

Vi får tag på Rickard Stibeck som är F&B Manger på Scandic 
Malmen som berättar att Scandic Malmen i första hand är en 
nattklubb men eftersom det har öppet under dagarna så är det 

Foto: studiebesök på  Scandic Malmen. 

21.  2014-04-23 http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Stockholm/Scandic-Malmen/#.U_NwK2zlrIU
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kul om lokalerna fylls upp av något, han fortsätter och berättar 
att det finns statistik som talar om att det finns många frilansade 
och studenter här på söder som idag letar efter en plats att arbeta 
på. Men han betonar också att det inom hotellbranschen alltid 
funnits en tjänst som erbjuder sina hotell gäster en plats att arbeta 
på efter att de checkat ut, tidigare i hotellbranschens historia så 
var det bland annat möjligt att få ett fax ivägskickat eller tillgång 
till en kopiator, idag har det utvecklats till att det finns en plats att 
koppla upp sig på wifi och möjlighet till ett eluttag berättar Rickard 
Stibeck. 

2.11 Handelshögskolan 
Efter besöken på Scandic Malmen och Coffice bestämmer jag och 
Karin Lindman att vi ska inte ska göra mer research ihop utan att 
vi istället fortsätter våra individuella arbeten var för sig. Så mitt 
nästa stopp blev Handelshögskolan dit jag valde att gå för att en 
del av min målgrupp just är studenter, denna skola ligger placerad 
på Sveavägen 65 och är bara ett sten kast iväg från Urban Delis nya 
verksamhet. När jag kommer fram till Handelshögskolan möts jag 
av en enorm dörr på kanske fem till tio meter hög dörr, på dörren 
hänger ett stort mässingshantag. Jag börjar rycka i dörren och efter 
en stunds förvirring inser jag att dörren är låst, då får jag tillslut syn 
på en ynklig liten lapp som hänvisar mig som besökare till baksidan 
av huset, jag kilar runt hörnet och in igenom dörren och upp för 

en trappa. Väll på plats möts jag av ett stort svart marmorblock, 
stenen är någon meter längre en mig och inristat i stenen så står 
det namn på alla stiftelser och viktiga personer som bidragit till att 
denna skola existens. Stenen ger ett nästan gravlikt intryck på mig. 
Jag vandrar förbi statyn och kommer ut i en stor sal som myllrar 
av studenter. Salen i sig är magnifik, här har nämligen arkitekten 
valt att låta takhöjden gå ända upp till taket. Det är ett naturligt 
ljusinsläpp då taket är glasat så att ljusets släpps in i salen, jag 
försöker uppskatta hur högt det är upp till taket och har i mina 
anteckningar sagt ett ungefärligt 10m, detta påverkar så klart 
akustiken mycket, ljuden i lokalen blir nästan som musik när den 
studsar igenom denna sal. 

Jag slår mig ner vid ett av borden och iakttar människorna i 
rummet och känner av hur stolen jag sitter på är och hur bordet 
fungerar. Jag konstaterar efter en blick över salen att något 
alternativt sittande inte uppmuntras här på skolan. Det finns 
ett sittande, en typ av stol och en typ av bord. Borden som 
finns är runda och dem har en vanlig klassik bords höjd, men är 
något rangliga. Jag upplever att personen som har komponerat 
interiörerna här på skolan vill fostra studenterna i att möbler är 
endast till för tjäna och här på Handelshögskolan sitter vi raka i 
ryggen och arbetar, denna känsla kan jag inte ruska av mig utan 
den är lika påtaglig som rummets helhet. 

Foto: studiebesök på Handelhögskolan. 



15

Det är en enorm kontrast mellan interiörerna och 
arkitekturen. Rummet har ornament och är utfört med en stor 
hantverksskicklighet medans möblerna är i rostfritt stål och 
plywood. Stolen är obekväm tänker jag. Jag konstaterar att det 
beror nog endast på att det inte går att sitta på ett alternativt sätt 
och att själva formen (estetiken) på stolen inte är omhändertagen, 
den saknar kort och gott en estetisk höjd. När det lilla runda 
rangliga bordet hoppar till varje tangenttryck jag gör på datorn 
kan jag inte låta bli att bli provocerad över att bordet inte kan 
stå stadigt. Eluttagen har man löst genom att ha lösa dosor på 
golvet, smart och lätthanterligt, men jag själv vågar inte använda 
eluttagen då de är för långt från mitt bord där jag nu satt mig ner. 
Vilket inte gör mig fullt övertygad om att det var någon smart 
lösning.

Människorna i rummet är i min ålder, kanske något yngre och 
sitter och pratar och pluggar tillsammans, jag får en känsla över att 
den här platsen inte är en plats man sitter och pluggar ensam på, 
utan att denna sal snarare fungerar som ett uppehållsrum mellan 
lektionerna och jag själv skulle aldrig klara av att sitta här en längre 
tid eftersom möblerna inte erbjuder ett mångfaldigt sittande. 
Jackan som jag tagit av mig hamnar som tidigare på stolen medan 
handväskan och datorväskan landar på golvet. Jag tänker att det 
inte hade varit dumt med en krok för handväskan. Kanske inte 

heller helt dumt med ett stabilt bord tänker jag, varför inte en 
större stol som gör det möjligt för mig att ändra mitt sittande, ett 
högt bord, något lekfullt i denna sal, det hade inte varit dumt alls.  
Jag bestämmer mig för att titta till biblioteket och kilar upp till 
övervåningen, det är nästan folk tomt i biblioteket och interiörerna 
är som en förlängning av möblerna från nedervåningen. Fast 
det står ett par designikoner av Åke Axelsson så räddas inte 
stämningen av den strama funktionalismen och känslan av 
möbelinstitutets tunga hand. Jag får en känsla av att möbler är 
bara funktion och det är inte de som ska synas, det är människan! 
Den murriga belysningen i lokalen får mig nästan att somna trots 
att jag inte ens satt mig ner. Jag tittar in i Bonniers sal och mina 
fördomar besannas ytligare av att se bänkarna i rader. Här sitter 
vi och lär, är känslan jag bär med mig när jag till slut väljer att gå 
vidare till nästa studiebesök.

2.12 KI- karolinska institutet Campus Solna 
Jag beger mig till Karolinska institutets Campus i Solna för att 
min syster, Tove Loland berättat för mig att Karolinska institutets 
Campus i Solna har satsat på att skapa en kreativ plats för sina 
studenter. Detta väckte mitt intresse och jag bestämde mig för 
att titta närmare på hur de valt att göra det? Och om jag anser att 
plasten är kreativ? Kanske finns det något i den här miljön som 
jag kan ta med mig in i min designprocess? Det första jag möts 

Foto: studiebesök på Karolinska institutets Campus i Solna. 
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av när jag stegar fram mot skolans ingång är siluetter av små hus 
på insidan av de glasade fönstret som syns från parkeringen där 
jag kommer gående. De små husen är studiehus där studenterna 
träffas för att studera tillsammans. Dessa hus skapar små rum som 
blir privata men ändå öppna, ett rum i rummet. Själva bordet har 
spelat på en känsla från allmogen, där den som ritat bordet tagit 
siluetten av allmoge borden och förenklat den. Jag konstaterar 
att detta känns genomarbetat, det finns en känsla av något 
typiskt svenskt över de små husen, kanske mycket på grund av 
att “husen” är gjorda i furu med också på grund av de  förenklade 
allmogeborden. (se bilder på sid 15)

Jag fortsätter min vandring och stöter på Karolinska institutets 
Campus Solnas community table. Ett stort och långt bord som 
erbjuder sina användare ett mångfasetterat sittande. Stående och 
sittande. Det är väl upplyst i hela byggnaden konstaterar jag, dels 
för de enorma fönsterna som släpper in dagsljuset men också 
för de lampor som man hänger över deras community table, här 
är det svårt att somna från sina studier tänker jag. När jag tittar 
närmare på KIs community table så upplever jag övergången 
mellan bordets höjder som en duk som slängts ut fast den är 
gjord i plywood, kul tänker jag. Och det är kul när det är kul. 
Sittplatserna bredvid deras Community table är varierande. Här 
kan man sitta i skräddarställning och när jag tittar mig runt hur 

studenterna väljer att sitta så ser jag att nästan ingen sitter på 
samma sätt. (se bilder på sid 18) Detta är något jag måste ta med 
mig konstaterar jag, för att trivas i en miljö behöver vi designers 
uppmuntra till fler en ett sittande. Jag frågar en kvinna som står 
i Karolinska institutets informationsdisk vem som är möbel och 
inredningsarkitekten här och får det berättat för mig att det är 
White Arkitekt byrå som gjort det mesta i lokalerna. Jag fortsätter 
runt i byggnaden och kommer in i ett rum, möblerna i detta rum är 
interaktionsmöbler. 

Möbler som tillåter användaren är förändra möbelns karaktär! 
(se bilder ovan) Barnet i mig väcks och jag börjar direkt att 
möblera om den möbeln som fångar min uppmärksamhet först, 
är produkten lätthanterlig, är det lätt att göra rent dem? Jag 
konstaterar att den här möbeln har en dyna som är avtagbar och 
att möbeln är lätt att rengöra. Själva stommen på kuberna är 
gjorda i plywood som åtminstone har en tjocklek mellan 10-15mm 
och de väger en del konstaterar jag, och jag tänker att personen 
som designat möbeln troligtvis inte tänkt att användaren ska stå 
och förändra möbelns utseende varje gång de använder den, utan 
att möbelns uppgift snarare är att väcka lusten och snarare locka 
sin användare till att använda sin fantasi, och för mig är det en 
tillräckligt fantastisk möbel. Det är inte svårt att ändra om möbelns 
utseende men den väger idag aningens lite för mycket. Under 

Bilder kommer

Foto: studiebesök på Karolinska institutets Campus i Solna: kubmöbeln.
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tiden jag undersöker och reflekterar över möbelns kvaliteter så 
konstaterar jag för mig själv att den här möbeln har vunnit min 
kärlek.  

Jag sätter mig och arbetar vid möbeln en stund för att känna hur 
den fungerar rent praktiskt, och visst saknar den ryggstöd men 
det är inte meningen att jag ska sitta och plugga här utan det finns 
andra delar i lokalen som är designade för det. (som tillexempel 
deras community table) Den här platsen är en mötesplats där man 
kan sitta många och brainstorma tillsammans. Vi möts vid kuben 
och kommer på den där fantastiska iden som kommer förändra 
morgondagen, föreställer jag mig att pratet går. (se bilder på sid  
16)

Nästa rum jag kommer in i har en del av naturen i rummet, en 
grönskande skog av exotiska gröna växter, det här kan ju inte 
någon ogilla tänker jag. (se bild på sid 18) Jag vandrar runt och ser 
yttligare några typer av mötesrum som har draperier som är lätta 
att hantera och där eluttagen kommer från taket. 
Jag lämnar KI med ett leende på läpparna, jag vill göra som White 
arkitektbyrå tänker jag! Jag vill skapa ett rum i rummet för mina 
personsituationer, jag vill att naturen ska komma in i rummet och 
jag vill att det vuxna barnet ska väckas i oss vuxna människor, detta
vill jag skapa i min kommande produkt, tänker jag.

Foto: studiebesök på Karolinska institutets Campus i Solna. Rum i rummet. Foto: studiebesök på Karolinska institutets Campus i Solna. Naturen i rummet.
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Karolinska institutets Campus i Solna 

Foto: studiebesök på Karolinska institutets Campus i Solna.
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Karolinska institutets Campus i Solna 

Foto; studiebesök på Karolinska institutets Campus i Solna. Där naturen lyftrs in i rummet.
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Bilder kommer

2.13 Impact Hub  
Impact Hub är i likhet med Coffice en plats där man kan bli 
medlem och genom medlemskapet får man en kontorsplats, 
tillgång till Micro, en egen arbetsplats. Mötesrum finns om man 
betalar en extra slant för det, det arrangeras också olika seminarier 
på kvällarna som påminner om Coffices Big Boss. (se sid 12. 
Interjuv med Anders Mårsén) Coffice skulle från början bli en del av 
Impact Hub men ”Hubben” drog sig ur det samarbetet berättade 
Anders Mårsén under den intervju jag och Karin Lindman hade 
med honom på vårt gemensamma studiebesök på Coffices. 

Impact Hub finns placerad över hela världen och som medlem 
kan man nyttja deras lokaler över hela världen. Själva lokalen 
är ett öppet kontorslandskap och här på Hubben upplever jag 
stämningen som familjär. Impact Hub har samma typer av tankar 
och visioner som Coffice, där det vill uppmuntra till möten mellan 
olika kompetenser. Men Hubben som den kallas är inte ett café 
utan försörjer sig endast på medlemmar och deras mötesrum. Här 
på Impact Hub finns det även fyra stycken olika telefonrum för den 
som vill prata ostört i telefon. När jag anländer till Impact Hub på 
söder så blir jag mottagen direkt i dörren av en volontärarbetare 
som hälsar mig välkommen, och självmant börjar att berätta om 
Impact Hubs historia, deras visioner och vilka dem är, jag blir 
erbjuden en sittplats och tillgång till wifi. Jag konstaterar direkt 

Foto: studiebesök på Impact Hub.

att den bordsyta jag fått är generös. Jag uppskattar min arbetsyta 
till 1000mm ungefär och bordet jag sitter vid är höj och sänkbart. 
Det får mig som användare att känna mig bortskämd. Om jag var 
medlem skulle jag känna att jag fick valuta för pengarna jag betalar 
för min kontorsplats. Dels för att bordsytan jag har är så pass 
generös, men framförallt för att jag får anpassa min arbetsställning 
själv genom att jag kan välja att sitta eller att stå. Min jacka hängde 
jag av mig vid entrén när jag kom. Min handväska och datorväska 
hamnar på golvet precis som de gjort under alla mina studiebesök. 
Men här på Hubben skulle jag lika gärna kunnat ställa väskan på 
bordet eftersom jag har plats för det. 

Jag trivs bra i det här öppna kontorslandskapet och människorna 
här inne verkar känna varandra, det är en hjärtlig stämning, 
och lokalen är nästan full. Inredningen känns genomtänkt och 
kreativ. Mycket på grund av de växter som finns i lokalen, jag 
iakttar interiörerna och får syn på ett gäng barnleksaker som står 
i ett hörn. Jag konstaterar att leksakerna troligtvis inte används 
eftersom det i den här miljön inte finns några barn, men dem 
signalerar en lekfullhet som jag tycker om. Eluttagen sitter bakom 
mitt bord och jag får trixa en stund innan jag lyckas få tillgång till 
el, själva eluttagssituationen kändes inte helt optimal, men det 
påverkar inte hur bra mitt intryck är av Hubben. Själva rummet 
har en tydlig karaktär och precis som Coffices attraherar den här 

22.  2014-04-23 http://stockholm.impacthub.net/ 
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platsen samma typ av människor, man vet vilka ens målgrupp är 
här på Hubben, de som hyr en plats här är samma kundgrupp som 
på Coffices.  

2.14 Regus
Det sista medlemskontoret som jag väljer att besöka är Regus. 
Regus har samma koncept som Impact Hub och är ett tillfälligt 
kontor som man får tillgång till om man är medlem. Regus är 
placerad över hela världen. Men Hubben och Regus skiljer sig 
något åt när det kommer till vilka kunder det önskar att attrahera, 
då Regus har en tydligare business profil, där idéerna grundar 
sig på att ge resande businessfolk ett kontor för dagen. Jag väljer 
att besöka det kontor som ligger placerat på Östermalmstorg 
1.  Detta kontor är enligt Regus kundtjänst deras populäraste 
kontor i Stockholm, och ska dessutom vara väldesignat och ha 
ljudabsorbenter som gör arbetsmiljön skön och tyst, jag ville 
undersöka närmare vad det var i den här miljön som skiljer sig från 
Coffices och Hubben. 

Väl på plats på Regus möts jag av en informationsdisk där det står 
fem kvinnor i vita skjortor och mörka kavajer, jag presenterar mig 
och berättar varför jag är där och en av dem visar mig in till deras 
öppna kontorslandskap som är ganska litet men jag förvånas ändå 
över hur många personsituationer man trots storleken på rummet 

tagit hänsyn till. I rummet finns det några vanliga bordhöjder för 
den som vill sitta, högre bord för den som vill stå. Jag själv slår mig 
ner vid ett runt bord. Jag hamnar precis bredvid en storbilds-TV 
som visar CCN ekonominyheter oavbrutet. 

I lokalen finns det två avskilda platser där användaren kan välja att 
sätta sig, dessa två platser erbjuder en ljudisolerad del och stänger 
in dessa två arbetsplatser. Golvet är täckt med heltäckningsmatta 
vilket kanske bidrar till att göra rummet något tystare.  Det finns 
även en grupp med soffor för den som vill sitta i dem. Möblerna 
i rummet talar om funktion, stolarna är gjorda av metall och 
något i miljön viskar om att här bryr vi oss inte om interiörernas 
utformning, möblerna här är till för att tjäna, färgerna i rummet 
och interiörerna är opersonliga och kyliga, stolen jag sitter på är 
i formpressad plast, jag väjer att inte stanna så länge utan tackar 
personalen i informationsdisken och beger mig istället vidare till 
Scandic Grand Central. 

2.15 Scandic Grand Central
Jag väljer att gå till Scandic Grand Central efter mitt besök på 
Regus för att ta mig en titt på deras community table som jag fick 
höra talas om under den tidigare intervjun med Rickard Stibeck 
på Scandic Malmen som berättade om att Scandic Grand Central 
var känt för deras community table. Jag ville nu titta närmare på 

Foto: studiebesök på Regus.

23.  2014-04-21 http://www.regus.se/zsys/ncms/en-se/landing/searchEngine/office-middle8.aspx?keyword=Business%20
Centres&location=Regus&pro
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hur pass utvecklat deras community table var och om de uppfyllde 
de krav jag nu börjat att formulera för mig själv. Där lätthanterliga 
eluttag är ett krav, bra belysning, skönt sittande, krokar för 
handväskan, en plats som erbjuder flera typer av sittande. Är 
bordytan på deras community table bra för att arbeta vid? Är 
det bekvämt att sitta med den bordsytan som erbjuds? Uppfyller 
Scandic Grand central något av dessa numera ganska höga 
kraven, och erbjuder den här platsen en möjlighet för de olika 
personsituationerna som kan uppstå i en sådan här miljön? Väl 
på plats så möts jag av ett hotell som har ett genomtänkt koncept 
med mässingsdetaljer. Deras community table har en bordskiva i 
mässing. Stolarna jag sitter på är sköna och jag sitter bekvämt.

Miljön är murrig och dunkel men själva bordskivan som är gjord 
i mässing reflekterar ljuset vilket ändå gör att jag inte somnar in. 
Eluttagen är lätthanterliga och ligger på toppen av bordskivan, 
jackan hamnar på stolen och väskan på golvet. Men mitt intryck 
är inte att denna plats lever upp till de krav jag har ställt på vad en 
sådan här miljö ska vara, någon avskild del finns inte för den som 
behöver ta det där viktiga telefonsamtalet.

2.16 Personsituationer förtydligas
Efter mina studiebesök var avslutade blev det tydligt vilka det är 
som väljer att sätta sig vid ett community table. Min målgrupp 
är unga människor och människor upp i medelåldern. Dessa 
besöker ett community table för att det antingen vill förändra sin 
arbetsplats för dagen, eller för att de är frilansande/ studenter 
och är i behov av en tillfällig arbetsplats. Detta betyder att jag i 
min designprocess i första hand kommer att ta hänsyn till dessa 
människor, och det är utifrån mina faktiska iakttagelser som jag 
identifierat min målgrupp. 
För att förtydliga mitt uppdrag ytligare valde jag att skapa en 
kravspecifikation till mina personsituationer där jag identifierade 
vad mina personsituationer har gemensamt men förtydligade 
också vad dem inte har gemensamt. 

Det mina personsituationer har gemensamt är framförallt de 
elektroniska artefakterna, idag har vi inte bara en dator, vi har en 
Ipad, Iphone och dessa behöver lätthanterliga eluttag. Vi har alla 
en jacka, en väska eller flera väskor så en krok för dessa är något 
jag saknade på alla de ställen jag valt att besöka. Mina person 
situationer har också gemensamt att de behöver äta, så bordet ska 
vara lättskött och enkelt att rengöra. För att inte somna behöver 
mitt community table erbjuda sina användare lampor. 

Bilder kommer

Foto: studiebesök på Scancdic Grand Central.
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2.17 Kravspecifikation till personsituationerna runt ett 
community table 
Under mina studiebesök så skapade jag en inblick i vad jag tycker 
att en sådan här typ av miljö bör ta hänsyn till och ska erbjuda sina 
användare, jag anser att ett sådant här café-kontor ska erbjuda 
sina användare alternativa bordshöjder, ett vanligt sittande och 
ett högt sittande, för att ge användarna en chans att förändra sin 
arbetsställning, det är ett krav och det är viktigt för att ett statiskt 
sittande inte är bra. 

Jag anser att en sådan här plats ska vara kreativ, antingen genom 
att skapa interaktionsmöbler på samma sätt som White arkitekter 
gjorde på Karolinska institutets Campus i Solna, eller genom att 
addera detaljer och små installationer precis som Coffices små 
mässingsskulpturer. Jag vill att människan som kommer in till 
mitt communitys table ska bli kreativa, miljön runt omkring ska 
uppmuntra till det. Jag har under mina studiebesök benat ut vad 
jag anser skapar en kreativ plats och varför. 

Och de ställen jag anser lyckades med att skapa en kreativ plats 
var bland annat “Hubben”. Anledningen var leksakerna som fanns 
på ”Hubben” dessa lämnade ett avtryck på mig och är något jag 
bär med mig in i design processen, jag ansåg att de signalerade 
om en barnslig kreativitet och det bar jag med mig. Interaktionen 

med produkterna anser jag också är viktig då jag själv upplever mig 
bortskämd när jag som bland annat på Hubben fick höja och sänka 
bordet själv eller som på Karolinska institutets Campus i Solna där 
jag fick ändra om möbelns utseende, den taktila upplevelsen är 
något som jag tycker är viktigt för att skapa en relation till platsen 
då jag känner mig utvald när detaljerna är omhändertagna och 
användarvänligheten är genomtänkt.

Avskärmning och ljudabsorbenter är något som bör finnas för 
att underlätta arbetssituationen för den som behöver avskildhet. 
Att skapa en helt avskärmad plats på bordet undviker jag för att 
jag tycker att community table ska vara öppet bord, då det under 
millennieskiftet skapades för att locka till sig ensamma hushåll 
att träffas, om jag skulle välja att skärma av delar av bordet väljer 
jag också att ta bort vad ett community table är, men jag vill ta 
hänsyn till den användaren som behöver ett tystare rum eller ska 
ta det där viktiga telefonsamtalet som man helst inte vill att någon 
ska höra. Mitt community table ska erbjuda en möjlighet för den 
som vill prata ostört i telefon och den personen ska Inte behöva 
springa runt i lokalen för att hitta en plats att ta det där viktiga 
telefonsamtalet på. Min största vision och förhoppning är att jag 
vill skapa förutsättningar för människor från hela världen att träffas 
och skapa nya nätverk med nya människor. 

Foto:studiebesök Coffices. Mässingslampa. Foto:studiebesök Karolinska institutets Campus i Solna. “Interaktions möbel ” Foto: studiebesök Impact Hub. Höj och sänkbart bord på, några leksaker syns på 
vänster sida på bilden.

24.  se sid 14. Rethinking sitting. Peter Opsvik. Gaidaros Forlag AS, Oslo 2008. 
25.   2014-03-28  http://www.svd.se/mat-och-vin/goda-grannar_7694348.svd
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3. Designarbetet
3.1 Etapp l
Designarbetet drar igång. Min research gav mig riktlinjer för vilka 
funktioner jag ansåg var viktiga och det blev tydligt vad som 
krävdes för att mina användare skulle känna sig omhändertagna 
av den här miljön. Det skulle finnas en plats för väskan, för datorn, 
eluttag, avskärmning för den som vill prata i telefon, en plats att 
äta vid, materialen skulle slitas vackert och passa in i en miljö av 
svartbetsad ek och marmorgolv. Jag anser att ett community table 
ska erbjuda minst två olika sätt att arbeta. Jag valde två typer av 
”sittande” stående och sittande, anledningen att det just blev två 
grundar jag på de studiebesök jag gjort på både Handelshögskolan 
och Regus där dessa två miljöer erbjuder som högst dessa två 
alternativa sittandande, och i mitt uppdrag till Urban Deli så 
vänder jag mig mot en målgrupp som är vann vid dessa typer av 
sittande. 

Min målgrupp är både studenter, business, tjänstemän. Så 
den här miljön jag designade för önskade jag skulle bli stram 
men kreativ. Jag hade i processen med mig ett “tänk” om de 
aktivitetsbaserade kontoren där jag ville skapa olika zoner för mina 
olika personsituationer.
Idag brottas de öppna kontorslandskap med upplevda höga 

ljudvolymer i rummet, och samma typ av problematik har jag 
runt mitt community table, jag har i det här arbetet undersökt 
hur jag som formgivare kan hitta ett sätt att förändra det? Idag 
finns det många ljudabsorberande produkter på marknaden, 
men människor i de öppna kontorslandskapen upplever ändå 
sin arbetsmiljö som stökig och högljudd samtidigt som det finns 
forskning som visar på att det inte finns några höga decibel antal i 
dessa miljöer.

Jag tror att den psykologiska effekten är en viktig del i detta. Där 
det inte är nyhet att människan i sin natur kan urskilja röster till en 
eller flera av de människor de känner, igenom en folkmassa kan vi 
känna igen och uppfatta rösterna ifrån dessa människor. Jag tror 
att när de ljudabsorberande produkterna kommer in i rummet så 
tar de bort en del av de sorl och störande ljud som finns i öppna 
kontorslandskap men samtidigt förstärks vår uppfattningsförmåga 
och de små ljuden blir tydligare, och så fort vi människor känner 
igen en röst så avbryts vår koncentration och ljudvolymen 
upplevs som den förstärks och vi blir omedvetet störda av den 
konversationen våra bordsgrannar har med varandra. Jag tror 
att om det finns skärmväggar som inte tillåter oss att se våra 
bordsgrannar så förstärks vår nyfikenhet ytligare, där jag tror att 
människan omedvetet registrerar och lägger sin koncentration på, 
vad pratar de om? Hur ser dem ut? Och hux flux så är det arbete 

Utvalda bilder från: Moodboard över artefakter och behov mina användare har gemensamt runt bordet.

mötas

elförsörjning

elektroniska artefakter

hörlurar

äta

26. 2014-04-15 http://www.av.se/teman/datorarbete/forebygg/lokaler/fordjupning_ljud.aspx?AspxAutoDetectCookieSup-
port=1
27. 2014-04-15 http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rsel
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som personen planerat att göra som bortblåst och har istället 
ersatts av människan nyfikenhet, detta har jag begrundat när jag 
skapat mitt rum i rummet. 

Jag började samla bilder över produkter och rum i rummen som 
jag tyckte svarade bra mot det jag sökte. Under det bildsamlandet 
så föddes mina 3 olika koncept. Men koncepten bar alla samma 
värdeord. Jag ville skapa ett rum där människor interagerar med 
miljön. Ett rum där det taktila upplevelsen och kreativiteten 
var tydlig i sitt uttryck, jag ville skapa ett rum som avskärmade 
samtidigt som de var genomsiktligt. Mina tankar runt de 
modulsystem som jag började rita på grundade sig på tankar om 
genomsiktlighet men ändå något som skulle “störa” utsikten för 
den personsituation som kom till det här bordet och hade svårt att 
koncentrera sig. Jag önskade att fånga uppmärksamheten genom 
att addera in form i rummet, något i rummet som tog plats och 
skapade ett sådant intresse att ljuden i sig inte blir det centrala 
utan att formen skulle stjäla den personens uppmärksamhet. Jag 
tänkte på skogen på hur den skapar ett lugn genom att skymma 
utsikten. Jag ville göra något som omsluter sin användare så 
att det skapas en trygg plats, något som bär ljudabsorberande 
så att volymen där inne var något mildare (se koncept & 
insperationsbilder på sid 26)

Urban Deli ligger placerad i innerstaden och för mig fall det 
sig logiskt att titta på den omgivning det urbana (staden) har 
att erbjuda i form. Byggställningar byggs utifrån möjligheterna 
att snabbt och effektivt skapa ett ramverk för att ta sig upp till 
den plats på byggnaden som behövs repareras eller byggas, 
konstruktionen bygger på naturens lagar om tyngdkraft. Jag finner 
detta intressant och ville lyfta in denna urbanska naturen in i 
rummet.

Byggnads ställningar har ett beslag som upprepar sig där vi 
människor snabbt läser av att så här bygger man en hela denna 
konstruktion utifrån det där beslaget, jag började rita på ett beslag 
som höll samman hela konstruktionen. Där jag ville att personen 
som besöker den här plasten ska förstå hur konstruktionen ser 
ut och vad den bygger på, där samma typ av beslag ska upprepas 
i hela modulsystemet. Detta är för att det gör mig kreativ, när 
konstruktionen är tydlig och jag förstår hur det är uppbyggt och att 
det är möjligt att ändra om produkten så triggas min fantasi och 
jag börjar direkt att se möjligheterna i formen, mitt koncept är att 
erbjuda andra människor den chansen att vara kreativa.

Insperations bilder föreställer byggnadställningar från världens alla hörn. 

tre utvalda insperations bilderna som föreställer:
rum i rummet, en plats att tala ostört i telefon på, Vitras skärmvägg som sätts fast på bordsskivan
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Konceptutveckling: omvärldsanalys & moodboards

Foto över konceptutvecklingsfasen: insperation och moodboards.

1. Den artificiella 
naturen 2. Lekfullhet

Omvärldsanalys

3. Modulsystem
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Var och en av mina produkter bär tankar baserade på upplever 
av artefakter. Stolen jag ritade skulle har mjuka stressbollar 
applicerat på sig, två på slutet av sitt ryggstöd och två i på slutet av 
frambenen. Detta för att jag vill ge min användare något att skapa 
en relation till, något taktilt. Lådan under bordet skulle ge den där 
extra upplevelsen av något delikat och exklusivt och eget. Där jag 
vill ge min användare sin egen låda när den personen sitter där. (se 
fler skisser på sid 28-30) Jag presenterade mina koncept för Tommy 
och Jesper Weidlitz som sorterade bland skisserna och valde ut 
vissa delar. Som jag i skissetapp två fördjupande mig ytligare i.

Skiss från etapp l. (Stol) Skiss från etapp l. (Installation) Skiss från etapp l. (Installation)
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Utvalda skiss: etapp l

Lampa 
konceptet bakom lampan är  att den ska vara taktil. Gjord i sand och 
klädd i gummi/skinn vilket gör den greppvänlig, användaren får sin egna 
lampa när den kommer på besök.
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Elutag och mönster 
Ur bordet kommer det elutag. Jag insperades ifrån Coffices sladdar (se 
sid:13) där sladdarna skapr ett ordnat mönster. Det mönster jag ritade 
på här, är i form av en karta av jorden. Användaren kan fritt välja vilket 
land den vill koppla upp sin dator vid.

Utvald skiss: etapp l
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Bord 
Bordet har olika toppskivor i olika material, krita, glas eller lenolium. 
Där ideén var att låta användaren brainstorma direkt på bordet, eller 
välja att sitta med ett linolium underlag som är bättre för jobb med 
datorn.  Eller så hänger det white bords/ krita tavlor i bakgrunden 
och där kan användaren hämta en egen tavla och anteckna eller 
brainstorma på den. 

Utvald skiss: etapp l
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3.2 Etapp ll
Jag började fördjupningen av mitt arbete där jag tittade närmare 
på hur detta modulsystem skulle te sig. Jag tittade närmare på hur 
byggnadsställningar runt om i världen är uppbyggda (se sid 24). Jag 
ritade och konkretiserade måtten på produkterna. Och långsamt 
började en miljö växa fram. Under mitt möte under skissetapp 
två med Code design Tommy och Linus så pratade vi om att det 
ska hända mer på golvet och mindre i taket, vi pratade om att 
beslagen i sig tog för mycket fokus och att konceptet av “Matrix 
systemet” är viktigare en själva beslaget, så därför valde vi att ta 
bort beslaget då bara själva beslaget är ett examensarbete i sig och 
i det här arbetet var det viktigare med formen. 

Vi bestämde också att ramverket inte ska överlappa varandra 
som det gör här på bilderna brevid,  då vi alla tyckte att det inte 
riktigt fungerade visuellt. Vi diskuterade lådan, lampan och bordet 
och stolen, och efter detta möte var det dags att konkretisera 
ännu tydligare vart jag var på väg och varför? (se skisser på 
sid 28-30 Jag har valt att vissa en av mina produkter och hur 
produktutvecklingen sett ut fram till det färdiga resultatet. Var och 
en av mina produkter har genomgått en produktutvecklings fas, 
där jag ifrågassatt funktion, form och användarvänlighet)

Rendering: Bordets ben och installationen bygger båda på samma form. 
700*900mm.

Rendering: Rummet snett uppefrån.Rendering: En skiss på hur man skulle lösa 
modulsystemets sammansättning.
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Elförvaring  produktutvecklas:

Rendering: Skissutveckling på ellåda. (första idén)
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Rendering: Skissutveckling: Tittar närmare på detaljerna.
(andra idéen)

Elförvaring  produktutvecklas:
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Rendering: Skissutveckling: här har jag nästan kommit 
fram till det jag presenterade till vårutställningen på 
Carl Malmsten Furniture Studies. (sista idén)

Elförvaring  produktutvecklas:
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3.3 Etapp lll 
Etapp tre bestod av att arbeta fram det som jag, Tommy 
och Linus ansåg var det viktiga. Beslaget försvann, stol, 
bord installationen tog form. Jag konkretiserade vad det 
var jag gjorde och hittade ett förslag. Det ter sig så här (se 
renderingar, sid 36-40)

Renderingar: Utvalda bilder av de färdiga produkt förslagen.(Se bilder på sid 35-39)
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Koncept: Community table: Rum i rummet 
 

Bild: rendering och illustration.



37

Koncept: Community table: Rum i rummet 
 

Bild: rendering och illustration.
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Foto på stol: frammefrån. Foto på stol: sida. Foto på stol: snett bakifrån.

Koncept: Community table: Stol 
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Bild: Rendering på bord och sladd och elförvaringslåda.

Koncept:  Community table: Bord 
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Koncept: Community table: Bord, detalj: låda och väskhängare och sargen som stabiliserar bennet på bordet. 
  

Bild: rendering på detalj: låda och väskhängare och sarg för benen.
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3.4 Formutryck
Den känsla jag vill skapa med den rumslighet och de produkter jag 
skapat är i stora drag att jag önskar att de personer som använder 
detta community table ska känna sig utvalda: Här står jag och 
är viktig för morgondagen: Möblerna tjänar mig och de bär en 
estetisk höjd vilket gör att jag känner mig speciell där jag sitter, står 
och arbetar. Jag har en generös sittyta och arbetsyta vilket får mig 
att känna mig viktig. Men jag önskar framförallt att denna plats 
ska vara en plats där människor kan mötas och skapa nya nätverk 
tillsammans. Jag vill att mitt communtiy table ska stimulera till 
kreativt arbete och genom att rent praktiskt tillgodose de behov 
som uppstår runt bordet så uppfyller platsen de nödvändiga behov 
som kan tänkas finnas på en sådan här plats. 

Men lika viktigt som det är att konceptet community table har alla 
de funktioner som jag under min research kommit fram till att det 
skall finnas, lika viktigt har det också varit att själva formen, den 
estetiska delen av detta arbetet ska vara utformat/designat för det 
arbete som ska ske på platsen. Jag har värnat om den målgrupp jag 
designar för och har försökt att skapa ett rum som visuellt passar 
dem. Mitt främsta mål i den visuella gestaltatningen är att den ska 
bära en estetisk höjd, det ska finnas vackra detaljer, materialvalen 
ska vara medvettna och formgivning ska bära kontraster. Allt detta 
tror jag skapar en plats som efterlämnar en känsla av att platsen 

är omhändertagen. Produkterna ska vara iögonfallande och jag 
har fört ett resonemang med mig själv om varför själva utformat 
”designen” är som den är.

3.5 Rummet
Installationen och bordet har en upprepande form. I det här 
arbetet är den i form av kuber/ett ramsystem. Resonemanget 
jag fört är att genom att jag upprepar en form så skapas det en 
övertygelse om att formen är bra. Att kommunicera i form är 
som att kommunicera med ord. När något/någon upprepar sig så 
skapas en övertygelse om att det som sägs eller görs är riktigt då 
det är konsekvent och på så sätt skapar ett lugn. Precis på samma 
vis har jag resonerat i form. Jag har i rummet försökt att skapa 
en form som är konsekvent, där min inspiration är hämtat från 
”moduler” (en form som upprepar sig och går att koppla samman 
med andra likadana former) och sedan förvandlas till något helt 
annat. 

Installationen/rummmet är inspirerat av ”lekplatser/
byggnadsställningar”, och är en plats som är ”uppvuxen” på så 
vis att det inte går att klättra i installationen och leka så som barn 
leker utan denna plats är en arbetsplats (vuxen lekplats) och 
dess uppgift är att väcka kreativiteten i dem som befinner sig på 
platsen. Mitt mål i den visuella gestaltningen har varit att skapa 

Bild: rendering på ramsystemet och lampsladdar. Bild: rendering på ramsystemet och lampsladdar.Bilden: En insperationsbild utvald från min research under ettapp l. 
Bilden beskriver den känsla, det “utryck” jag ville skapa i mina produkter.
Vilket är något: kreativit, stramt, lekfullt men samtidigt något seriöst. 
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en plats som utrycker kreativitet och genom att upprepa en form 
så vill jag skapa något som är kul, spännande, konsekvent och 
roingivande. En plats som uppmuntrar användaren till att förstå, så 
här ser formen ut, den bygger på ett och samma ramsystem: Kul.

Bordet jag ritat följer installationens kantighet och för att inte 
skapa en alltför stelt och stramt utryck valde jag att bryta av det 
med en stol som i sitt formutryck är mjukare. I min breif står 
det att min målgrupp är tjänstemän och personer som kommit 
till platsen för att arbeta. Detta har självklart spelat en viktig 
roll i framtagningen av formen, där jag önskade att skapa något 
lekfullt men samtidigt något mycket seriöst. Något som stolt och 
rakryggat men samtidigt oväntat och lekfullhet. Och det lekfulla i 
modulsystemet är att den är konsekvent och har skapats utifrån 
detta enda ramsystem. Jag tycker att sådant är kul och vill tro 
att andra också tycker det. En form som är upprepande gör 
mig kreativ, och jag börjar se möjligheterna med formen. Min 
förhoppning vilar på att genom att jag selektivt och omsorgsfullt 
valt ut dessa delar så hoppas jag att det ska efterlämna en känsla 
av kreativitet i rummet. 

Det finns spänningar mellan formerna som enligt mig gör rummet 
intressant, där modulsystemet och bordet är kantigt medans 
stolen är mjuk och rund. Det gör att det skapas en spänning 

mellan formerna då de bryter av mot varandra. Lekfullheten 
sitter också till stor del i detaljerna, där jag värnat om att skapa 
en taktil upplevelse i var och en av de tre produkter jag ritat. Men 
lika mycket som allt detta finns som jag identifierar som lekfullt, 
lika mycket finns det än idé om att möbler ska tjäna och i det här 
rummet ska användaren få känna sig speciell när det sitter och 
arbetar. Produkterna ska vara exklusiva och innehålla material som 
åldras vackert och med detta betyder det att rummet/produkterna 
också ska utrycka en tydlighet. Där den här platsen ska vara en 
”uppvuxen” arbetsplats och på så sätt genom sitt formspråk  
uttrycka något vuxet, rakryggat och bära ett stolt utryck.

3.6 Stolen
Stolen har till skillnad från installationen och bordet i uppgift att 
bryta av kantigheten. Stolen är konsekvent på sätt att den är en 
solitär i rummet, men samtidigt är den en viktig del i rummet då 
den skapar en kontrast till den relativt stela installationen. Och i 
detta rum blir den ”smycket”, det runda som möter det kantiga. 
Det skapar en spänning mellan formerna. Jag skulle kunna valt att 
göra stolen kantig men då skulle det inte finnas någon kontrast 
mellan formerna och på sätt i slutänden ingen spänning mellan 
formerna. Detta var det resonemang jag förde när jag ritade på 
stolen. Jag har under mina studieår lärt mig att analysera och 
ifrågasätta produkter för att på så sätt kunna skapa något bättre. 

Foto: StolBilder:  Tre insperationsbilder från min research i ettapp l. Bilderna beskriver min målgrupp och det är den känsla, det “utryck” 
jag ville skapa i mina produkter. Vilket är något: kreativit, stramt, lekfullt men samtidigt något seriöst. 
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Och det är den kunskapen jag använder när jag talar om ett rum 
som är kreativt, där jag utifrån mina referensramar/kunskaper och 
de studiebesök jag gjort i det här arbetet identifierat vad jag anser 
att vi människor har gemensamt och vad jag tror artefakter ska 
bära för estetik och utryck. I det här fallet ville jag skapa ett utryck i 
rummet som var stramt men lekfullt. 

3.7 Materialval & produktion
Det här arbetet har också bestått i att skapa produkter som 
naturen kan bryta ner, jag har haft tankar om att det ”lilla 
snickeriet” ska kunna bygga mina möbler, där jag vill uppmuntra 
och bevara den hantverkskunskap som finns i mitt närområde. 
Jag har även tankar om att dessa produkter skall vara 
kostnadseffektiva och möjliga att göra i en liten upplaga. Stolen är 
inte dyr att producera, utan de svarvade delarna lämnas iväg till 
ett svarveri i närområdet som kopiefräser benen efter upplagan till 
en inte alltför stor slant. Bordet är platsbyggt och inget man kan 
överföra till en serieproduktion, men benställningen till bordet är 
byggt av samma ramsystem som själva installationen bygger på. 
Detta gör benställningen något mer lättproducerad. Installationen 
är även den platsbyggd men den går att massproducera och är 
enkel i sin form då själva ramsystemet ser likadant ut. Det gör 
att varje installation i en serieproduktion måste platsbyggas och 
anpassas till varje enskilt fall/rum.  

Jag skrev i min brief att jag ville i största möjliga mån använda 
naturliga material som slits vackert. Plaster eller andra material 
som naturen inte kan bryta ner kan adderas, men att det är viktigt 
att dessa material ska kunna gå att källsortera, vilket också idag 
är möjligt. De material jag använt har i första hand varit björk 
(nordisk björk), natur garvat skinn, linoleum och plywood. Dessa 
material är naturliga och möjliga för naturen att bryta ner själv 
då de inte innehåller några giftiga kemikalier. Materialen har inte 
heller åkt över hela världen utan är material som kommer ifrån 
Norden, detta lämnar på så viss små avtryck på naturen. 

Plasten som jag har adderat kallas honey combs och sitter 
placerad i själva installationen/ ramsystemet och fungerar som 
en ljudabsorbent. Detta material är slittåligt och kommer skapa 
en tystare miljö för användarna vilket är en viktig del i mitt 
arbete. Anledningen till att jag inte valt textila djupdämpande 
material som är möjliga för naturen att bryta ner är för det textila 
materialet skapar stora dammsamlingar vilket över tid skapar en 
ohygienisk produkt. Även fast jag tror att det här rummet inte 
kommer leva i fler än tre till fyra år så vill jag inte uppmuntra min 
köpare till att göra sig av med min produkt efter fyra år. 
Utan jag tänker att det rum och de artefakter jag skapar ska ha en 
mycket längre livslängd en tre till fyra år och detta är för att jag vill 
skapa kvalitativa produkter som står sig genom tid. Jag vill även att 

Bilder: Utvalda bilder från min moodbord  av material och moodbord över känslan. (se sid 8-9)

28. Daniel Ericson och David Ritchter. Examensarbete. Carl Malmsten Furniture Studies. 2014. Rationell småskalig 
tillverkning av trämöbler-vad har det lilla snickeriet att vinna på samarbete med möbelkomponentindustrin?

28
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rumsligheten ska vara genomskicklig vilket blir mycket svårt med 
textil. Det är det här resonemanget jag haft när jag har adderat 
in platsen. Kort och gott så erbjuder Honey Combs plasten, en 
längre hållbarhet, den är slittålig, den har ljudabsorberande 
kvalitéer och med sin styrka och lätthet kommer den att stabilisera 
upp konstruktionen på ett helt annat vis än textila material kan 
erbjuda. 

4. Avslutande del
4.1 Avlutande diskussion.
Min frågeställning är Vad är ett Community table 2014?  Jag 
har i mitt arbete identifierat vad ett community table behöver 
vara för att erbjuda sina användare ett spektrum mellan lugn 
och arbetsplats, ett community table är både en plats att vara 
avslappnad på men också en plats som ska uppmuntra till 
kreativitet och gemenskap. Dessa ingredienser är totala motsatser 
till varandra och det har för mig som formgivare varit en utmaning 
att lyckas hitta ett sätt att kombinera ihop dessa vilt skilda 
personsitutioner åt.

Ett community table är en plats som erbjuder en plats för 
•  Väskan
•  Eluttags försörjning 

•  En plats att ställa sig för att kunna ta det där
  privata  telefonsamtalet
•  En plats för brainstorming
•  En ljus plats så att användaren inte somnar. 
•  En plats att äta och spilla på.
•  Men ett community table ska även bära en   
  estetisk höjd! 
•  I min studier blivit tydligt att ett communty table 
  är mer en bara ett bord. Ett communty är ett   
  tillfälligt arbetskontor.

Det svar jag har gett idag erbjuder de funktioner som är 
nödvändiga i den här miljön, och dessa grundar sig i första hand 
på mina egna iakttagelser, mina egna analyser och de interjuver 
jag gjort, samt de möten jag har haft tillsammans med Urban Deli 
och Code koncept. Här nedan redogör för det resonemanget jag 
har fört i framtagningen av mina produkter, där jag utifrån olika 
personsituationer tittat på hur mina möbler ska vara utformade 
och varför det har blivit som dem har blivit. I min breif skrev jag 
att mina möbler ska utstråla ett moget Urban Deli. Där form följer 
funktionen. En exklusiv känsla där man gärna får upptäcka något 
nytt varje gång man kommer. Där sinnets upplevelse är det viktiga: 
det taktila, den estetiska höjden och funktionerna. (se sid: 7) 
På nästa sida redogör jag på vilket sätt jag svarat mot detta. 

Bilder: utvalda bilder över Honey Combs plasten 
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Platsen för handväskan

4.2 Funktionerna och det svar jag gett
Handväska/väska Platsen för väskan är placerad på stolens  
   rygg, där man kan hänga sin dyra väska   
   och riskerar inte att handtaget böjs så att
   väskan tappar sin form. Under bordet   
   finns det en krok för datorväskan också.

Eluttag    Eluttagen är placerade under bordet
   för att erbjuda den där en extra
   upplevelse. Var är eluttaget tänker   
   användaren? Där min ambition varit att  
   skapa en aha upplevelse. Min    
   förhoppning är att detta skapar en 
   nyfikenhet hos användaren, där
   användaren börjar fundera på om det
   finns fler saker i rummet som hen inte sätt  
   ännu? 

Bordet    Bordet har två material, dels björken
   som är som en list runt bordet, dels   
   linoleumet som med tiden slits vackert
   och tål hårt slitage, materialmötet är dels
   det mjuka mot det hårda. Genom   

   att placera linoleum på skivan så blir
   underlaget  användarvänligt,    
   eftersom dator musen får bra fäste. 

   Bordet är ett stort bord då jag värnat 
   om vad ett community table har varit   
   när det startade som en trend i USA. Vilket  
   var  ett stort bord där människor kan   
   mötas. Den person som sitter vid det bord  
   jag designat har en egen yta på 1000mm i  
   bredd och550mm i djup. 
   Detta är en generös arbetsyta och   
   anledningen till detta är för att jag vill 
   skämma bort användaren när den kommer
   och sätter sig vid denna exklusiva
   arbetsplats, precis på samma sätt som
   när jag kände mig bortskämd vid mitt
   besök på Impact Hub där jag fick en
   arbetsyta som var just 1000mm. Bordet
   har en del i mitten som jag valt att smalna  
   av, där arbetsytan är 500mm och där min  
   tanke är att två stycken människor kan   
   träffas för det där privata samtalet, eller  
   för brainstorming. 

Platsen för dataväska/ handväska
Lampsladdar 

Bild: Rendering på, under bordet, stol, bord och installationen/ rummet. 
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Lampor   Rummet är väll upplyst med lampor och  
   LED-lampor dolda i kuberna. 

Stolen   Stolen ska ge sin användare en känsla av  
   att jag är viktig där jag sitter, möbeln
   tjänar mig men jag känner mig unik och   
   utvald och dessutom ganska cool där jag 
   sitter. Stolen erbjuder den taktila
   upplevelsen, där det finns ett greppvänligt  
   ryggstöd. Samt en självklar plats för   
   handväskan på stolen 

Brainstorming   Ett community table ska uppmuntra   
   människor till att vara kreativa därför
   ska det finnas Whitebords som erbjuder  
   användaren en plats att brainstorma på.  
   Här har användaren sin egna white   
   bord, vilket ger den en känsla av att det   
   här är mitt under min tid här. Vilket i sin
   tur skapar en eklusiv upplevelse. Samt att 
   det sitter glas i själva installationen, som  
   det går bra att brainstorma på.

4.3 Reflektioner
Under denna resa har jag skrapat på ytan inom ett område som 
intresserar mig, och det är att skapa möbler designade för det 
moderna kontoret. Under den här studien har jag nuddat vid 
flera delar av den forskning som finns i ämnet och tittat ytligt 
på de studier som finns om det öppna kontorslandskapen och 
hur dessa påverkar oss människor. Jag har läst om sambandet 
mellan människans kreativitet (nyfikenhet/ intelligens) och den 
ineffektivitet som de öppna kontorslandskapen erbjuder sina 
användare, jag har tittat på några studier och en del forskning som 
påvisar ett samband mellan utbrändhet och miljön. Jag har aktivet 
valt att inte grotta ner mig för mycket i den forskning som finns i 
ämnet. Utan önskar att lämna det till hösten då jag istället kommer 
att fördjupa mig ytterligare i det moderna kontorets utveckling, 
där mitt huvudfokus tillskillnad från det här arbetet kommer 
ligga i att sätta mig in i den forskning som finns i miljöpsykologi, 
hjärnforskning och beteendevetenskap. Detta kommer jag göra när 
jag påbörjar min masterutbildning vid HDK Steneby. 

Jag vill påminna min läsare om att mitt fokus i det här arbetet har 
varit att ge ett visuellt svar på de situationer och de funktioner 
som behövs runt ett community table. Det svar jag kommit fram 
till idag, grundar sig inte på forskningen som finns i ämnet, utan 
det arbete jag har gjort har handlat om att visualisera min brief. 

Bild: Rendering på, installation och stol. 
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Jag anser att jag lyckats bra med det då jag har i första hand tagit 
hänsyn till människans behov i en sådan här miljö, samt att jag 
tillfört den estetiska höjd som jag anser passar den målgrupp 
jag vänder mig till. Nu när den första produktutvecklingsfasen är 
avslutad så ser jag framemot att produktutveckla den lampa som 
jag tycker saknas i denna miljö. Lampan är idag bara i det första 
skiss stadiet (skissetapp l, se sid 27). Lampans uppgift för formen i 
rumsligheten är att bryta av den relativt strama och stela form som 
rummet har idag och den kommer att med sin starka färg och sin 
organiska form att skapa en lekfullare miljö/helhet.

Produkterna jag gjort till vårutställningen behöver utvecklas 
ytterligare då de inte är optimala. De svar jag gett är ett visuellt 
svar. Artefakterna jag gjort bär det ”utryck” den form jag letade 
efter, men vissa korrigeringar behöver göras för att det ska bli bra 
och funktionella produkter De volymmodeller jag byggt har ännu 
en  produktutvecklingsfas framför sig. Där jag bland annat behöver 
titta närmare på hur man sitter i den stol jag byggt. Ryggstödet 
borde sänkas och vinklas inåt så att man sitter rakare i ryggen. 
Kanske behöver man inte kunna stapla stolen utan att det räcker 
med att man kan hänga den på bordets kant så att stolen kommer 
bort från golvet och det blir möjligt att städa däromkring, detta 
kommer bli möjligt när jag sänker stolens ryggstöd. Kanske ska 
sitsen bli något smalare. 

Bordet kommer att få tillbaka de svarta tavlorna eller glasskivorna  
som jag skissade på under skissetapp l. Det var min första skiss 
på den brainstormings lösning som jag gjorde. (se sid 28)Som jag, 
Code design och Jesper från Urban Deli valde ut under vårt första 
möte. Detta med att brainstorma direkt på bordet var en: “kill your 
darling” för mig och något jag hade mycket svårt att välja bort. 
Både Code jag och Jesper tyckte det var kul att brainstorma direkt 
på bordet men sedan började jag själv se hanteringsvårigheter 
med den lösningen. Bland annat att det skulle bli för svårt att få 
min användare att inte skissa på linoleumet utan bara hålla sig 
på de svarta tavlorna/glas skivorna eller whiteborden. Men nu 
när min formgivning är klar känns det inte längre som ett stort 
problem, utan platsen i mitten av bordet som är designat för 
möten och brainstorming kommer få tillbaka denna funktion. För 
någonstans slog det mig, vad gör det om det skissas med kritor på 
linoleumet? 

I detta arbete har jag skapat mig en bra grund för en forsatt 
fördjupning både teoretiskt och praktiskt, och jag ser framemot 
att få tid till att fördjupa mina kunskaper yterligare i detta enorma 
ämne. Jag anser också att  jag svarat bra mot de förväntningar jag 
själv haft på mig och mitt arbete under de tio veckor jag ängnat åt  
detta. Och nu vill jag tacka min läsare för sitt vissade tålamod. Allt 
gott/ Linda Lohland



48

Referenslista 
Tryckta källor
Fotnot  Författare. Bokens namn. Sid nr. Förlag. 
2   Katarina Gospic. Välj rätt! En guide till bra beslut. sid 26.
  Tryck Bookwell,  Finland 2012. 
10   http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2013/04/Urban-Deli-Trodde-al 
  drig-vi-skulle-bli-hippa/ (2014-03-25)
14   http://www.svd.se/mat-och-vin/goda-granar_7694348.sv
  (2014-03-28)
16    http://www.svd.se/mat-och-vin/goda-grannar_7694348.svd   
  (2014-03-28)
24    Peter Opsvik Rethinking sitting. se sid 14. Gaidaros Forlag AS, Oslo  
  2008. 
25     http://www.svd.se/mat-och-vin/goda-grannar_7694348.svd 
  (2014-03-28)
  The Office an explorative study. Christina Bodin     
  Danilesson 

Internet källor
Fotnot  Adress 
1   http://www.duochjobbet.se/halsa/halsan-i-kontorslandskap-un  
  dersoks/ (2014-04-10)
3   http://kontorslandskap.se/informationsstress/#!prettyPhoto[in  
  line]/0/ (2014-04-10) 
4   http://allmannakontoret.se/koncept/utgangspunkter_och_pers  
  pektiv.html (2014-06-10)
5   http://www.fastighetssverige.se/artikel/ urban-deli-till-sveav  
  agen-44-13665/ (2014-08-19)
6   http://mer.se/aktivitetsbaserade-kontor/ (2014-03-22)
7   http://sv.wikipedia.org/wiki/Wien) (2014-04-16)
8   http://www.finnair.com/SE/SE/destinations/europe/austria/vien  
  na) (2014-04-16)
9   http://www.vagabond.se/artiklar/res     
  mal/20110607/paris-klassiska-kafeer (2014-04-16)
11   http://www.urbandeli.org/kontakt--om- nytr/ (2014-03-23)
12   https://translate.google.se/#en/sv/community (2014-03-28)



49

13   https://translate.google.se/#en/sv/table (2014-03-28)
15   https://shamashmedia.jccsf.org/pdf/cafe/CommunityTable  
  Menu_2013-14.pdf (2014-03-28) 
17  http://progressprinciple.com/bio/teresa-amabile (2014-06-25)
18  http://sv.wikipedia.org/wiki/Kreativitet (2014-06-25)
19   http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskans_utveckling   
  (2014-06-25)
20    http://www.coffice.coop/ (2014-04-23)
21    http://www.scandichotels.se/HotelsSverige/Stockholm/Scan  
  dic-Malmen/#.U_NwK2zlrIU (2014-04-23)     
22    http://stockholm.impacthub.net/ (2014-04-23)
23    http://www.regus.se/zsys/ncms/en-se/landing/searchEngine/  
  office-middle8.aspx?keyword=Business%20Centres&location=Re  
  gus&pro (2014-04-21)
26   http://www.av.se/teman/datorarbete/forebygg/lokaler/fordjup  
  ning_ljud.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1(2014-04-15)
27   http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rsel (2014-04-15)

Andra källor 
Fotnot    
28   Daniel Ericson och David Ritchter. Examensarbete. Carl Malmsten
  Furiniture Studies. 2014 .Rationell småskalig tillverkning av   
  trämöbler-vad har det lilla snickeriet att vinna på samarbete
  med möbelkomponentindustrin? 
  http://www.svtplay.se/video/1969438/     
  avsnitt-13 (2014-04-15)
  intervju med Anders Mårsén från Combine arkitekter, en av   
  grundarna till Coffice
  Interjuv med Rickard Stibeck som är F&B Manger på 
  Scandic Malmen
  


