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Sammanfattning

Idag väljer många att sitta på caféer och andra offentliga platser för 
att arbeta eller ha möten, men få caféer är anpassade för detta. I mitt 
examensarbete jobbar jag med möbler för dessa platser och behov.
   Denna rapport som är en del av examensarbetet beskriver våra 
nya arbetsvanor och varför de har uppkommit. Det handlar om        
förändringar i arbetsorganisation, digital utveckling och olika 
faktorer som gör att många dras till platser mellan jobb och fritid. 
   Ett designprojekt genomfördes i samarbete med arkitektbyrån 
Code Concept Development riktat mot restaurangen Urban Deli och 
deras utökade verksamhet på Sveavägen 44 i Stockholm. 
   Resultatet blir ett förslag med bord och stolar som bygger på 
flexibilitet och möjlighet till förändring på en plats där många 
aktiviteter pågår. 

Abstract

Today a lot of people choose to sit in cafés or other public places for 
work or meetings, but few of these places are suited for this. In my 
thesis I work with furniture for these places and needs. 
   This report, which is a part of the thesis, describes our new work 
habits and why they have surged. This involves changes in work 
organization, digital development and various factors that attract 
people to places between work and leisure.
   A design project was conducted in collaboration with the arcitect 
firm Code Concept Development aimed at the restaurant Urban Deli 
and their new location at Sveavägen 44 in Stockholm.
   The result is a proposal with tables and chairs designed to be 
flexible and create possibilities for change in a place where a variety 
of activities are taking place. 



Förord

I planeringen av mitt examensarbete ville jag göra något användbart, 
något med fokus på mäskliga möten. Jag ville se på möbler som 
medel för något som kan förbättra för människor. Jag har ofta i mina 
designprojekt intresserat mig för rummet, sammanhanget och hel-
hetsperspektivet kring möbler. 
   I och med att ägaren för restaurangen Urban Deli och arkitekt-
byrån Code Concept Development kom till skolan och presenterade 
hur visionerna såg ut för Urban Delis verksamhet på Sveavägen 44 
öppnade sig möjligheten för ett intressant projekt som matchade 
mina idéer. Ett av de ämnesområden som intresserade mig mest var 
det som de presenterade som ”community table.” Arbetsbord med 
eluttag till laptops som ska vara till för möten och arbete i anslutning 
till caféet. 
   Dessa bord ska fungera som tillfälliga platser för arbete, studier 
och möten. ”Stockholm saknar mötesplatser” sa de under sin pre-
sentation. Jag själv och många andra upplever också en brist på 
mötesplatser på stan i Stockholm, vilket gjorde att jag intresserade 
mig för området. En mötesplats kan förstås innebära väldigt 
mycket, och den kan vara planerad eller oplanerad som just 
mötesplats. Den här typen av möten handlar i huvudsak om att sitta 
och samtala om något, eller gemensamt arbeta med något, 

ofta med dator. Det kan vara affärsmöten, projektmöten, jobbrelat-
erade eller fritidsrelaterade, studiemöten eller intervjuer. Med en 
förändrad arbetsmarknad där många idag arbetar som frilans eller av 
andra anledningar behöver ha möten eller vill arbeta på stan finns ett 
behov för av fler uttalade platser för detta. 
   Det här sättet att arbeta, ensam eller i grupp skapar en viss typ av 
sociala situationer. Helt plötsligt delar vi arbetsplats med en främ-
ling i ett offentligt rum. Skapar beteendet en tyst sammanhållning 
mellan dem som tillfälligt delar arbetsplats? Är det en scen för att 
visa upp sig? Gör våra elektroniska skärmar och den sociala situa-
tionen att vi vågar sätta oss närmare varandra?
  Jag vill rikta mina tack till Code Concept Development, Jim 
Strokirk Rogefelt för snickerihjälp, teknisk input och intresse för 
projektet, min handledare Leó Jóhannsson, min examinator Kersti 
Sandin Bülow, Oskar Johnsson och Johan Knutsson för synpunkter 
på rapporten, Forbo Flooring för sponsring av material, nära och 
kära för inspiration och motivation, min klass och alla andra skol-
kompisar för tre roliga år.
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1 Inledning
I detta examensarbete formger jag möbler och undersöker behovet 
av tillfälliga arbets- och mötesplatser på stan. Behovet och trenden 
av ytor att arbeta och mötas vid finns på många offentliga och 
halvoffentliga ställen idag, kommersiella och icke kommersiella.
  Jag arbetat med ett förslag främst riktat till restaurangen Urban 
Deli som ska öppna en ny restaurang på gatuplanet på Sveavägen 44 
där det också kommer finnas café butik och reception. De ska också 
expandera sin verksamhet till att driva hotell i byggnadens 
källarplan.  
   Urban Deli ser ett behov av att kunna erbjuda anpassade ytor för 
möten och arbete. De efterfrågar ett “Community table” ett långbord 
i cafét i anslutning till receptionen på Sveavägen 44, som kommer 
vara en reception för hotellet och för hela övriga huset som till stor 
del kommer bestå av arbetsplatser.  
  Bordet ska fungera som en typ av tillfällig arbets- och mötesplats. 
Det kan jämföras vid läseplatser på ett bibliotek. Produkten ska 
alltså vara ett slags blandning av ett långbord i restaurangmiljö och 
en studie/arbetsplats i offentligheten. I denna första del av exam-
ensrapporten beskriver jag arbetets syfte, mål, frågeställning och 
avgränsningar.
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1.1. Code Concept Development 
är en arkitektbyrå inriktade på konceptskapande inom butiker, 
restauranger och andra kommersiella miljöer. De har tidigare haft 
uppdraget att inreda Urban Delis lokaler och är en av flera arkitek-
ter som är inblandade i inredningen även för Sveavägen 44. Jag har 
under projektet vid några tillfällen presenterat och diskuterat mina 
idéer med Tommy Åkerblom och Linus Berglund på Code concept 
development (omnämns som till Code i denna rapport) på deras 
kontor. 

1.2. Syfte, mål och frågeställning
Jag vill bidra till att skapa fler tillfälliga arbets- och mötesplatser i 
det offentliga rummet och fler platser där människor i olika 
yrkeskategorier, bakgrund, åldrar kan mötas och dela plats. Målet är 
att genomföra en designprocess och med hjälp av den presentera ett 
designförslag som skapar arbets- och mötesyta i en cafémiljö. Det 
är också att få erfarenheten att arbeta med ett arkitektkontor inför 
framtida yrkesliv. Jag ser det som en bra möjlighet att jobba mot en 
potentiell kund och få tillgång till Code som bollplank.
   Hur kan möbler bilda rum för tillfälligt arbete och möten i 
offentlig miljö? 
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1.3. Källor och metod
Jag studerar samhälleliga och sociala förhållanden för att beskriva 
relevansen av tillfälliga arbetsplatser idag och för att komma fram 
till ett bra förslag på hur en sådan ska gestaltas. 
   I researchen har jag använt mig av vetenskapliga studier, 
tidningsartiklar och samtal med bland annat arkitekter. Jag har också 
själv observerat hur människor rör sig samt miljöer och inredningar 
på caféer.
   I designprocessen har jag i princip använt mig av de metoder, den 
arbetsgång och de tekniker som lärts ut på Carl Malmsten Furniture 
Studies.

1.4. Avgränsningar
Jag har i detta projekt förutom ett bord även formgivit en stol vilken 
jag innan projektets start redan hade börjat skissa på och lyfte in i 
detta arbete som en del i helheten. Då förarbetet redan var gjort har 
arbetet mer handlat om bordet och helheten än om stolar trots att det 
är en kompilicerad möbel. Det var alltså mer en fråga om produktut-
veckling när det kom till stolens roll i detta projekt. Designförslaget 
i mitt resultat är kopplat till aktivt sittande, men sittandet i sig är 
inte det jag studerarat i mitt arbete. Delen i rapporten som beskriver 
utvecklingen av stolen är därför liten.
   När det gäller ergonomi har jag försökt att ha ett ergonomiskt per-
spektiv generellt, men inte hunnit studera någon litteratur eller göra 
undersökningar kring detta.  
    Projektet har som sagt kretsat kring helheten och möbelering. På 
grund av projektets korta tid, cirka tio veckor, har därför vissa bitar 
fått stå tillbaka som skulle krävas för att de formgivna föremålen 
skulle vara produkter färdiga att använda efter projektets slut.
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2. Research
I denna del av rapporten redogör jag översiktligt för mina 
undersökningar kring området: historia kring långbord i restaturang-
miljö, förändrade arbetsformer idag, hur staden har 
förändrats och hur det påverkar de gemensamma, allmänna 
utrymmena. 
   Dessa områden kan tyckas skilda från varandra, men jag har valt 
att ta upp dem eftersom de tillsammans skapar en bild av varför 
detta sätt att arbeta och träffas på stan har blivit aktuellt idag. Det 
svarar delvis på frågan om vad möblerna har för roll för människan 
och varför. Var och en av dessa ämnen skulle självklart kunna 
fördjupas avsevärt, men som möbeldesigner är det mest relevanta att 
skapa sig en helhetsbild i inledningsskedet av att designarbete. 
   Som reserch för mitt designuppdrag har jag också gjort platsbesök 
på caféer och pratat med ägare och personal och en arkitekt bakom 
ett så kallat arbetscafé. Vissa cafeer har nischat in sig på den här 
typen av verksamhet medan andra har det som en möjlighet att fylla 
lokalerna även under de timmar då rusningen inte är så hög, period-
erna mellan lunch och middag till exempel. 
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2.1 Community table
Det Urban Deli efterfrågar är ett “community table” Jag hittar ingen 
uppenbar översättning till svenska, så jag kallar det långbord. Vid 
en sökning på internet kommer bilder på långbord upp, i huvudsak i 
restaurangmiljö. Ofta är det stora bord i massivt trä, ibland en enda 
stor del av en stock. I USA verkar dessa typer av bord vara etabler-
at på restauranger och en växande trend i Europa och Sverige. Det 
är ett sätt att möblera restauranger där det ska finnas en möjlighet 
att sitta vid ett långbord bredvid främlingar. Dessa stora träbord för 
tankarna till medeltidskrogar, vikingatiden och man kan ana att det 
inte är ett nytt påhitt.
   Enligt en nyhetsartikel i New York Times1 väkomnades
community tables under franska revolutionen som en jäm-
likhetssymbol. Det blev sedan populärt i New York på 1800-talet  
och fick ett uppsving i och med att designern Philippe Stark ritade 
restaurangen Asia de Cuba med ett långbord för 35 personer.   
  I Stockholm verkar det vara en trend just nu att möblera nyöppnade 
restauranger med ett långbord i kombinationen med småbord längs 
väggarna. 

1 http://www.nytimes.com/1998/03/11/dining/at-the-big-table-inti-
mate-strangers.html 

Bild 1. Sökning på internet community table
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Bild 2. Några exempel på resultat av sökordet “community table” på Google sök
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2.2 Nya arbetsformer- att jobba på stan
Stadens cafeér kryllar av personer med datorer; surfandes, job-
bandes, pluggandes. En anledning till att fler jobbar på stan är 
såklart att den digitala utvecklingen och ständiga uppkopplingen 
möjliggör det. Den ökade flexibiliteten i företagsorganisation kan 
vara en annan anledning. Vissa arbeten tillåts och kan utföras på 
annan plats än på kontoret och utanför kontorstid.     
   Arkitekten Christina Bodin Danielsson har kontorsarbetsplatsen 
som specialområde. Hon är post doktor vid stressinstitutet på KTH 
och kom 2010 med en  avhandling om hur Sveriges vanligaste ar-
betsplats kontoret påverkar människors hälsa.  
   I avhandlingen The office- An explorative Studie. Architectural 
Designs’s inpact on Health, Job Satisfaction & Well-being jämförs 
sju olika kontorstyper: cellkontor, delat rum, litet-,mellanstort- och 
stort kontorslandskap samt flexkontor och kombikontor. Resulta-
tet av forskningen var att de kontorstyper som var bäst utifrån ett 
arbetsmiljö- och hälsosynpunkt, och utifrån ett arbetstillfredstäl-
lelseperspektiv var cellkontor (eget rum) och flexkontor. Flexkontor 
är de kontor där man inte har en egen arbetsplats utan slår sig ner 
där det finns plats, men inslag av öppen planlösning i olika grad. I 
de flesta av dessa kontor finns “back up-rum” för möten eller ostörda 
samtal. Avhandlingen visar att det påverkar hälsan på ett positivt sätt 
att kunna välja var och när man utför sitt arbete.  

Stor egen kontroll förenat med backuprum är det som enligt Bodin 
Danielsson kännetecknar ett bra kontor. 
  Om framtidens arbetsformer säger hon att kontoret alltid kommer 
vara viktigt, människor vill ha en plats att gå till men det ger också 
kontroll över medarbetarna. Men samhället går mer mot att bli 
resultatinriktat, så presterar du bättre om du sitter på ett cafe så får 
du jobba där. Att förlägga sitt arbete på valfri plats och tidpunkt 
tycks alltså bli allt vanligare i framtiden.1 

1 http://www.youtube.com/watch?v=vPHcUfZR_0c Att
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2.3 Halvoffentlighet
Övergången från ett privat rum till ett offentligt kan kallas för hal-
voffentlighet. Hotellobbyn är ett talande exempel på detta som 
en sluss mellan gatan och det privata hotellrummet.  I tidsskriften 
Arkitekten (no. 1 2013) är temat ”Hemlikt” och berör begreppet 
halvoffentligheter. Temat handlar om att det blir allt vanligare att 
offentliga kommersiella miljöer, till exempel hotell och butiker, 
möbleras på ett sätt som gör att det påminner om ett hem. En känsla 
av autensitet är idag viktigt och en nyckel till det är det hemtrevliga. 
Skribenten Dan Hallemar skriver i en introducerande text till temat 
om halvoffentlighetens roll i vår samtid. Telefonkiosken som knappt 
längre finns är ett exempel på en halvoffentlighet. Telefonkiosken är 
i princip försvunnen från städerna  och skribenten menar också att 
stadsplaneringen nu sker på ett sätt så att liknande halvoffentligheter 
byggs bort. Bostadsbyggandet har i viss mån ersatt stadsbyggandet 
vilket leder till att halvoffentliga platser i stadsrummet försvinner. 
Staden har kluvits i två delar, privat bostad och offentlig stad. Fokus 
ligger idag på att få in ännu ett bostadshus till och det prioriteras 
bort att planera för den liten lucka mellan dem som kan bilda ett torg 
eller en lekpark.
  Artikeln nämner också en nyutkommen bok Hotel Lobbies and 
lounges-The arcitecture of proffesional hospitality där det står
om hotellobbyn är en produkt av den västerländska moderniteten

Bild 3. Telefonkiosken-
exempel på halvoffentlighet

”Hotellobbyns anonymitet, som ett rum för rörelse och skyltning, för 
att boka ett privat sovrum, för att gömma sig och vara diskret, för att 
hänga och vänta- är ett ganska nytt arkitektoniskt rum som blandar 
upp gränsen mellan det offentliga och privata”  1

 Sammanfattningsvis menar skribenten att gränsen idag är skarp 
mellan jobb och fritid och mellan det privata och det offentliga. Att 
många sätter sig på ett cafe med sin dator är ett uttyck för en stark 
längtan efter platser emellan jobb och fritid, menar han. 

1 Arkitekten no .1 2013
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2.4 Spaning på stan
För att lära mig mer om detta området gav jag mig vid ett antal 
tillfällen ut på stan. Mina syften var att obervera människor- vad 
gör de, vad behöver de, vilka är de? Hur är caféer möblerade, vad 
kan förbättras?  Platserna jag valde och redogör för här har lite olika 
karaktär. Coffice som är anpassat efter att arbeta där. Scandic 
Malmen, ett hotell där många sitter i lobbycafeet och arbetar, 
Ekoteket på Kulturhuset, ett café mitt i smeten i Kulturhuset vid 
Sergels torg.   
   I detta avsnitt väljer jag att lägga stor vikt vid Coffice eftersom de 
är specialiserade på området jag jobbar med och lärde mig mycket 
av samtalet med arkitekterna bakom caféet. 
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2.4.1. Coffice

Jag besökte Coffice som är ett arbetsdedikerat cafe på Södermalm 
startat av arkitektkontoret Combine 2009. Så här presenterar de sig 
på sin hemsida. 
”Vi brinner för att skapa en rolig och kreativ mötesplats för alla 
som på ett eller annat sätt vill arbeta på stan. Slå dig ner med en god 
kopp kaffe och prova på! I de två mötesrummen kan både
 privatpersoner och företag hyra in sig per timme, ett smidigt sätt 
att ha sitt möte på stan i en lugn och inspirerande miljö. Längst in 
i lokalen sitter Combine arkitekter, initiativtagare till Coffice med 
intresse för gränssnittet mellan människan och omvärld och att 
kombinera saker på nya sätt.”  1

   I caféet finns flera olika sätt att sitta på; på pall vid ett högt bord, 
cafébord, en loungedel med fåtöljer och ett arbetslångbord med 
läslampor och eluttag. Jag slår mig ner vid arbetsbordet, tar en kaffe 
och låtsas jobba i några timmar. Bordet fylls på med människor så 
att alla platser är upptagna. Man sitter ovanligt nära främlingar och 
det går nästan att se vad den bredvid skriver på sin dator. 

1. www.coffice.coop
Bild 4. Egna bilder från arbetscaféet Coffice på Söder-
malm
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2.4.2. Samtal med Anders Mårsen, Cobine arkitekter 

I lokalen finns en dörr till Combine arkitektkontor. Vi knackar på 
och får prata med arkitekten Anders Mårsen. Han berättar detaljerat 
och generöst om hur verksamheten fungerar, om möblering och vad 
som fungerat bra och dåligt. 
   Arkitektkontoret Combine har bland annat jobbat med medborgar-
dialog i samband med sina projekt och de är intresserade av olika 
typer av offentligheter. Anders berättar om hur idén med Coffice  
kom till och hur caféet har utvecklats genom åren. 
   De var ett gäng arkitekter som först satt tillsammans i en lägenhet 
och bestämde sig för att starta Combine. De ville testa att själva vara 
en del i det genom att förlägga sitt kontor i caféet. 
   Caféet är öppet för alla och det är bara att slå sig ner. Det finns 
också en så kallad arbetsklubb där man betalar ett medlemskap och 
får då också tillgång till kök, värma medhavd mat, låsa in saker, 
kopiera. 
   De har ibland aktiviteter för medlemmar som frukostmöten med 
en aktivitet de kallar Big boss. En person får ta upp ett problem eller 
något den behöver hjälp med och de andra i arbetsklubben får hjälpa 
till att lösa det.
      Anders berättar om exempel på yrkesgrupper som finns 
representerade på Coffice; journalister, författare, biståndsarbetare, 
scenografer, bloggare. 

Vissa av dem är med i arbetsklubben, andra bara stammisar.
   Mötesrummen hyrs ut för 500 kr i timmen, vilket är marknadspris 
enligt Anders. Dessa hyrs ofta av större företag som Ericsson eller 
SVT . Gruppen av frilansare kanske inte är tillräckligt kapitalstark 
för att vara de som huvudsakligen använder rummen.
   Genom åren har de provat sig fram i verksamheten för att få ett bra 
flöde. De har experimenterat med antalet medlemmar, vad som ingår 
i medlemsskapet, hur öppen lokalen är för att få det att ekonomiskt 
gå ihop. I början var inte arbetsdelen tillgänglig vardagar för vem 
som helst som besöker caféet utan bara på helger. Det var också mer 
kontroll, t.ex var det obligatoriskt att vara medlem i arbetsklubben 
för att få tillgång till en arbetsplats som man fick boka. Det blev i 
längden för jobbigt för personalen att säga åt andra gäster att inte 
vara där. 
  Exempel på något som inte fungerat så bra är försöket att ha en 
arbetsbricka som var till för att använda till att ha dator på sittandes i 
fåtöljerna. Folk fick ont i ryggen av att sitta i fåtöljer och skriva. 
Anders har hört att alla kanske inte vågar gå in här. Att det är för 
“söderhippt” och inte känns som att det är till för alla. 
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 2.4.3 Scandic Malmen

Vi besökte också hotellet Scandic Malmen en vardagseftermiddag, 
en plats där jag hade hört att många sitter i lobbyn, caféet och 
restaurangen och arbetar. Här är det stora ytor och det finns många 
platser att välja på. En lobbydel, en café/bar del och en restaurang-
del. 
    Inte så många av de som är här ser ut att jobba eller ha möte trots 
att jag hört att det ska vara så och stämningen är lite avslagen. Jag 
sätter mig i cafédelen där det är runda bord och lågt sittande. Jag får 
prata med “F&B Manager” Richard Stibeck på Scandic som berättar 
att många frilansare sitter i hotellobbyn och restaurangen och 
arbetar. Ibland hela dagarna. Det är meningen att folk ska få sitta här 
och arbeta men det är egentligen inte gjort för det. För många 
frilansare blir det billigare att sitta här och jobba och köpa måltider 
istället för att betala en lokalhyra. Det är mer ett sätt att få gäster 
även de timmar då det inte är rusning.    
   Geografiskt ligger Scandic Malmen centralt och det är anledningen 
till att just det här Scandichotellet passar som mötesplats, tror Rich-
ard. Men det börjar bli slitet och är egentligen inte anpassat, säger 
han. Ibland kommer folk hit för att göra intervjuer och då kan de 
erbjuda lite mer avskildhet innanför de allmänna utrymmena. 

Bild 5. Foajén Scandic Malmen
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2.4.4 Ekoteket

Ekotektet som ligger i Kulturhuset är ett café där många verkar 
sitta och arbeta med dator. Borden är i huvudsak små cafébord ca 
800x800, står delvis ensamma, eller ihop två och två. 
 Det är en loungedel i slutet av rummet med några fåtöljer och låga 
bord. 
  Eluttag finns längst ner vid golvet intill de stora fönstren. För att 
komma åt dem måste man gå ner på knä, krypa ner till listerna bland 
borden, vilket händer 3 gånger under en timme och en kvart. Under 
tiden jag sitter här flyttar några av besökarna bord så att de får ett 
större bord som passar dem. 
   De flesta som sitter här ser ut att arbeta med något. Fyra stycken 
sitter ensamma utspridda. De har alla dator eller surfplatta.  Det är 
stor variation i ålder på de personer som sitter här. Både män och 
kvinnor, men kvinnor är övervägande. 
  Fyra tjejer i tjugoårsåldern sitter och pluggar tillsammans, 
grupparbete antagligen. Fyra kvinnor i femtioårsåldern sitter runt ett 
litet bord och jobbar med något. De har inga datorer, men 
mycket papper de vänder och vrider på som tar upp mycket av 
bordsytan. Flera personer som kommer ensamma och sitter i cirka 
en halvtimme kommer och går. 
 

Alla vid borden sitter framåtlutade. I loungedelen sitter ett gäng män 
i femtioårsåldern under hela tiden jag sitter här som ser ut att bara 
sitta där och hänga. Några av dem droppar av. De sitter bakåtlutade i 
loungefåtöljer.
   Under en timme och en kvart hann flera personer och små gäng 
komma och gå men de som jobbade i grupp om fyra satt där hela 
tiden.  

Bild 6. Ekoteket
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2.5. Reflektioner efter platsbesök och samtal
Det som Code och Urban Deli efterfrågade var ett bord för arbete 
och olika typer av möten. Efter att ha besökt bland annat Coffice 
där det finns ett bord för enskilt arbete med dator och andra ytor i 
lokalen som lämpar sig bättre för att samtala och ha möte vid tyck-
te jag att det fanns svårigheter i att ett och samma bord skulle vara 
till för båda situationerna, men platsen var ju begränsad. Innan jag 
började undersöka området närmare hade jag en föreställning om att 
det kunde vara relevant att skapa möjlighet till avskärmning. Både 
vid enskilt arbete och möten. Men efter att ha provat på att själv 
sitta nära främmande människor och jobba och i samtal med Code 
förstod jag att om man väljer att jobba på stan så är det i de flesta 
fall att man vill se människor och känna en form av tyst samhörighet 
med dem. Och just på Coffice där det är så uttalat och uppenbart att 
här ska man sitta och jobba uppleves inte närheten till grannen som 
påträngande.  Vi vill ju vara bland folk men inte komma för nära. 
Att sitta med en laptop är också en avskärmning som skapar dis-
tans. Det finns också osynliga avskärmningar som gör att den fysisk 
avskärmning kanske inte är nödvändig. Den sociala kontexten, ljud-
en i rummet skapar en avskärmning i sig.

  

Min tes efter min ministudie av männsikors beteenden i de här 
miljöerna är därför att det sociala sammanhanget är viktigt för hur vi 
beter oss, och det sociala sammanhanget påverkas av möblerna. Vad 
möblerna utstrålar att de är till för påverkar människors
 beteende. Står det en läslampa på bordet signalerar det arbete. 
Likaså synliga eluttag är en signal som talar om att användaren 
bjuds in till att arbeta vid bordet.  Då blir det mindre konstigt att 
sätta sig nära en främling eftersom jag behöver platsen som 
arbetsplats och inte sätter mig där för att tränga mig på. 
   När det gäller målgruppen verkar den vara ganska blandad. Många 
olika typer av människor väljer att jobba på stan. Därför tycker jag 
att det är viktigt att möblerna riktar sig till en bred målgrupp. 
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3 Gestaltning och skissprocess
I detta avsnitt beskriver jag designprocessen från det att jag började 
jobba med gestaltningen, från de första skisserna fram till det 
slutliga förslaget inom examensarbetet.
    I en designprocess pågår ofta flera parallella processer och 
sidospår som dyker upp under arbetets gång. Jag redogör också för 
några sådana som dykt upp under projektet.
  Trots att jag arbetade med ett uppdrag, ett “community table” var 
ramarna ändå fria och det var ett stort jobb att bara formulera 
uppdraget för mig själv.    
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3.1 Urban Delis designfilosofi
Följande information om Urban Delis designfilosofi kommer från de 
tillfällen Tommy Åkerblom och Jesper Weidlits som startat och äger 
företaget varit på skolan och presenterat projektet samt i enskilda 
samtal med Code. Arkitektbyrån Code har varit med sedan starten av 
Urban Deli år 2009. Idag finns Urban Deli på Nytorget och i Sickla. 
När de på Nytorget startades var det med tanken att det skulle vara 
en hybrid mellan butik, restaurang, café och saluhall. ”Stockholms 
minsta Saluhall” var parollen.
   Ärlighet, korsbefruktningar, rationalitet och synnergieffekter är 
något de vill åstadkomma i sin design. Urban Deli säger sig ha ett 
internt kretslopp där de använder livsmedel från butiken som håller 
på att närma sig sista datum i restaurangen. Livsmedlet är ofta 
ekologiskt och närproducerat.”Maten är lite dyrare men det är inget 
självändamål”
   Produkter får gärna ha fler än en funktion. “En skärmvägg får 
gärna vara något mer än bara en skärmvägg”
Inredningsstilen beskriver de den som eklektisk- en blandning av 
olika stilar och formgivare i olika kategorier och det är ibland en 
utmaning att hålla ihop det. 
   

 Det är en blandning av material; exklusivt och värderas högt kan stå 
i närheten av något enkelt och billigt. 
   De jobbar inte med dekorationer. Står det olivolja på en hylla är 
det för att det används till matlagning. Konst är dock inte 
dekoration- den fyller en funktion i sig. Skyltar är onödigt, istället är 
det schablonmålning på väggarna för på så sätt får väggen
ytterligare en funktion än att bara vara en vägg.

Bild 7. På Urban Deli i Sickla är kassan 
byggd med känslan av en modern lanthan-
del
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Bild 8. Bilder från Urban Deli på Nytorget och i Sickla samt produkter och förpackningar med deras grafiska profil
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3.2. Brief

Utifrån min insamlingsfas, uppstartsmöte med Code, mina egna 
åsikter och värderingar formulerade jag en övergripande brief  
med krav och önskemål

Det ska gå att fika och äta vid borden

Det ska kunna gå att arbeta med dator och liknande, eluttag  ska 
finnas i anslutning till bordet.

Det ska kunna gå att ha ett möte vid borden för ca två till sex 
personer. Det är enligt Code vanligt att det kommer två personer 
och har snabba möten på en halvtimme. 

Möbleringen ska uppmuntra till oväntade samtal med grannen. 
Lugn atmosfär med möjlighet till möten

Sittande i en nivå, ca 450.

Tillgängligt och attraktivt för så många som möjligt, även om 
det i första hand inte är anpassat för barn. 

Det ska kännas omhändertaget. En inspirerande arbetsplats som ska 
tala om för användaren vad platsen är till för utan att utstråla för 
mycket kontor. 

Bild 9. Tre bilder som sammanfattar mitt up-
pdrag: bilioteket i New York, ett community table 
på restaurang och en transparent vikvägg
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3.3. Skissetapp 1
Jag hade under insamlingsfasen samlat in mycket bilder från internet 
och egna foton på möbler, miljöer och allmän inspiration. Ganska 
snart i anslutning till insamlingsfasen började jag skissa på ideér där 
jag fokuserade på bordstyper, mått, ytor och funktioner. De 
måttangivelser jag fått var runt 800x6000. Dock kunde det lika 
gärna bli ett elliptiskt bord, sa de på Code och uppmuntrade att jag 
skulle tänja på gränserna och experimentera.

Bild 10. Min tillfälliga arbetsplats i atlején
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3.3.1. Moodboard

Här är ett urval av inspirationsbilder för att 
beskriva det uttryck och den känsla som 
jag eftersträvar i möblerna. Det ska kännas 
välkomnande och jordnära. Omhändertaget 
men opretensiöst, modernt och 
överaskande. Det ska på något sätt utstråla 
arbete och energi. En oas att samlas kring.

Bild 11.Moodboard
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Bild 12. Exempel på idéskisser i tidigt skede
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3.3.2. Flexibilitet

Detta kommer vara en plats där olika aktiviteter ska kunna 
förekomma, korta och långa sittningar. Ganska snabbt började jag 
tänka kring flexibla möbleringslösningar och att skapa möjligheter 
att med enkla medel kunna anpassa och förändra. Dels anspassa 
möblerna för olika konstellationer av grupper; att sitta, själv, två och 
två eller kunna skapa utrymme för en liten större grupp.   
   På kvällen kanske det i större utsträckning används som café och 
restaurang och man kanske vill tona ner det som arbetsplats.  Jag 
skissade på generella idéer med dessa teman. Jag började fundera på 
lösningar på ett långbord som utgörs av små bord för att det vid 
behov ska gå att anpassa, vilket jag sedan blev uppmuntrad av 
Tommy och Linus på Code att fundera på olika lösningar kring, en 
kontrollerad flexibilitet. Att bryta upp ett långt bord till flera 
mindre kan ha fördelen att det ökar flexibiliteten, det finns möjlighet 
att förändra på plats. Det gör också att det kan bli ett mer generellt 
förslag som kan appliceras på fler platser. Kunden kan själv välja 
antal bord och det blir också enklare att transportera. Att möjliggöra 
för förändring kan också handla om hållbarhet. Genom att öppna för 
en design som kan användas på olika sätt ökar chanserna att den kan 
användas längre. 

Bild 13. Test med enkla modeller 
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3.3.3. Lösningar för el

  Att dra el från taket var en intressant tanke. En kreativ utformning 
av hur elsladdarna hänger ner kunde också bidra till 
rumsgestaltningen. Att dra el från taket kan ha sina praktiska 
fördelar istället för att dra upp från golvet. Bordet blir inte låst vid 
ett ställe och det kan vara lättare rent praktiskt att dra den från taket. 
Det var dock inget som Code hade några synpunkter om. Linus och 
Tommy tyckte olika om saken och vi diskuterade vad de olika 
alternativen skulle innebära. Jag beslutade mig dock tidigt för att 
lämna den idén efter lite efterforskningar kring sladdar och brist på 
information om lokalen och jobbade efter att elen skulle vara 
integrerad i bordet. 
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3.4. Skissetapp 2

(Förslag 1-formen kopplar ihop ben) Jag använde mig av 
3d-ritning i Solid Works i ett tidigt skede eftersom raka och
 plana ytor gick snabbt att rita upp. Jag undersökte idén med 
småbord 800x800 som sammankopplas eller står efter varandra eller 
diagonalt. Kan benens form göra att borden möts på ett snyggt sätt? 
Två trekantiga ben som står diagonalt i förhållande till varandra
 bilda ett fyrkantigt ben. Jag provade också andra former på benen 
med samma princip. 
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3.5. Parsons table
Efter att jag funderat kring problematiken hur två eller flera bord 
ska stå bredvid varandra och var benen då ska sitta för att ta så lite 
utrymme som möjligt förslog min handledare Leó Jóhannsson att jag 
skulle läsa på om Parsons table andra och liknande bord. 
  Ett Parsons table definieras av kvadratiska ben som är lika breda 
som sargen. Det sägs att den första modellen av bordet kom till 1930 
på Parsons Paris School of art and design under en uppgift ledd av 
den franska designern Jean-Michel Frank. Uppgiften var att rita ett 
bord med så pass mycket integritet att det skulle kunna utföras i 
såväl exklusiva som ruffa material. 1Bordsmodellen har sedan blivit 
en modernistisk ikon och massproducerades för första gången 1963 i 
USA. Parsonsmodellen finns nu i flera varianter och prisklasser.
   Detta fick mig att börja fundera på olika sätt att skarva bord och 
inspirerades framför allt av principen för bordet på bild 16 där ett 
ben bär upp två skivor .
  

Bild 14. Orginalet som kom till på Parsons School of design

1 http://www.nytimes.com/2006/06/08/garden/08room.html?_
r=2&-parson table

Bild 15. Åke Axelssons variant av Parsons table där benet fästs i 
bordsskivan med ett beslag.

Bild 16. Pärson bordet med ett patenterat kopplingsbeslag som gör 
att ett ben kan bära upp två skivor. 

Bild 17. Lack från Ikea
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(Förslag 2- iläggsskiva) Ett annat förslag var att låta två 
bord vara fasta och försedda med el från golvet. Dessa två 
kunde sammakopplas med en iläggsskiva vid behov.

(Förslag 3- skena med el) Förslag på temat kontrollerad 
flexibilitet. Borden är kopplade till en skena i vilken elen kan 
dras.
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3.6. El
El integrerad i bordet var ett önskemål från Code. Det finns flera 
olika lösningar och produkter för det på markanden. Alternativ som 
gör eluttaget synligt eller med möjlighet att gömma det. Jag tyckte 
att eluttaget var en viktig markering för vad bordet ska användas till 
och ska synas tydligt. 
   Många av de färdiga alternativ som finns att köpa tycker jag sig-
nalerar för mycket kontor och är inte så snygga. Därför valde jag att 
i stället för att välja en färdig produkt skissa på lösningar att med ett 
enkelt grenuttag skapa en speciallösning för el i bordet. 
    För att i en café och restaurangmiljö kunna anpassa bordet till 
olika sammanhang och tider på dygnet eller veckan funderade jag 
kring alternativ där eluttaget kunde tas bort eller bytas ut mot något 
annat. 

Bild 18. Exempel på elförsörjning till bord
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Jag började titta på vilka olika typer av grenuttag som finns och fun-
derade på vilka andra funktioner ett hål i bordet skulle möjliggöra. 

Skärm

Kruka

Koppa ihop bord
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3.7. Skissetapp 3
Jag var till slut inte helt nöjd med något av mina förslag hittills. De 
alternativ jag skissat på blev antingen för tillkrånglade eller bidrog 
inte tillräckligt till något nytt, de skiljde sig inte tillräckligt mycket 
från cafébord som det ju redan finns en uppsjö av. Jag summerade de 
element som var intressanta att ta vidare, behöll dem, men bestämde 
mig för att öka eller variera storleken på borden.

(Förslag 1) Öka storleken på de kvadratiska borden så att två 
personer kan sitta på en kant. Borden kan placeras ihop eller för sig . 
Material och form som drar tankarna till bibliotek.
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(Förslag 2) Bord i två storlekar, kanske med en rombform som kan 
bidra till ett dynamiskt möblemang. Vinklarna kan skapa både 
distans till grannen eller hjälpa till att skapa en avskildhet för en 
liten grupp.  
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(Förslag 3)  Vidareutveckling av variant 2 med iläggsskiva. Detta 
alternativ byggde på att två bord är beroende av att stå fast på 
samma ställe för att kunna bära upp skivan som sammanlänkar dem, 
vilken vilar på bordets ben.
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3.7.1. Utvärdering och vidare skissarbete

Jag valde att gå vidare med principen för förslag 3. Lösningen gör 
att ett grundbord kan sammankopplas till nästa med en skiva som 
bildar plats utgör en plats för två person, och kanske känns det 
naturligt att sätta sig där om man kommer ensam. Det skapar en 
flexibilitet utan att det blir rörigt och stökigt med lösa bord som 
flyttas. Det skapar möjlighet att kunna utnytta mellanrummet 
mellan borden vid vissa tillfällen eller låta det vara ett långbord. 
Skivan skulle också kunna bytas ut mot en i värmetåligt material för 
matservering. 
   Utifrån funktionen skissade jag vidare på gestaltning och 
uttryck. Jag ville ge bordet ett robust uttryck, med en träkänsla och 
att det skulle föra tankarna till de stora massiva långbord som finns 
på restauranger. Parallellt med detta ritade jag också på en stol vilket 
jag redogör för på sidan 40.
    Efter samtal med Code kom vi fram till att 900 är en bra bredd 
för bordet för att kunna få tillräcklig plats. Jag testade vad långsidan 
skulle få för mått med hjälp av gyllene snittet då kortsidan är 900. 
Resultatet blev då ca. 1400, vilket kändes som ett bra mått för två 
personer. Tre bord skarvade med kvadratiska skivor visade sig mots-
vara ganska precis de måttangivelser jag fått från Code. Genom att 
lägga till fler bord går det också bra att välja att göra bordet längre.
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Jag valde att placera hålen för eluttagen på kortsidorna. Det har för 
och nackdelar, men sitter det ett gäng och har ett möte kan det kän-
nas som en barriär om de skulle vara placerade mitt på bordet. Jag 
valde att prioritera mötessituationen. Risken kan också vara större 
att det spills mat i dem.   
    Denna princip innebar att det på kortsidorna behöver finnas något 
för skivan att ligga på, utstickande sarg eller ben.  Benställningen 
jag skissade på gör att kortsidan inte är så lämplig som sittplats. 
Men i och med att eluttagen är placerade vid kortändan är den ändå 
upptagen.  Att placera eluttagen på sidorna istället för på mitten av 
bordet gör att det blir färre personer runt bordet som får tillgång till 
dem om alla platser är upptagna. Men när jag har observerat 
människor med dator på café är det långt ifrån alla som laddar sina 
datorer hela tiden, så varje plats behöver inte el.  

Jag testade olika proportioner, dimensioner och former....



38

3.8 Materialval
Parallellt med skissarbetet funderade jag förstås på vilka material 
som kunde vara lämpliga. 

(Plywood)  Massivträ eller en fanerad skiva kunde stilmässigt 
passa i sammanhanget med tanke på många av de långbord som 
finns på restauranger. Efter att jag började jobba med hål rätt 
igenom skivan kom tanken på plywood med ett ytskikt av laminat 
eller linoeum upp som ett alternativ. Det skulle inte krävas någon 
kantlistning eller annan bearbetning av kanten på insidan vilket 
kunde bli besvärligt. 
  Plywood eller kryssfaner består av skuret eller svarvat faner och 
tillverkningen baseras till stor del på förnyelsebara resurser. 
Däremot baseras  limmet i plywood på fossila resurser.  1

1 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx-
?id=1180

Bild 19. Materialtester
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(Linoleum) Furniture Linoleum som bordet har som ytskikt är i 
sin textur och egenskaper utvecklat för bordsytor och andra möbler.  
Materialet har många positiva egenskaper ur ett hållbarhetsperspek-
tiv och för dess fysiska egenskaper vilket gjorde att valet föll på det. 
Det minskar bullerdjud då det låter betydligt mindre att ställa ner 
porslin på till skillnad från laminat t.ex. Materialet består av 
impregnerat papper eller jute, linoleumgranulat (oxiderad linfröolja 
och harts med en tillsats av trämjöl och pigment) Ytan är täckt med 
ett lager lack. Linoleum är enligt Forbo flooring biologiskt 
nedbrytbart. 

(Björk)  Jag valde björk till bordsstommen och stolen för att det är 
ett svenskt, vanligt och billigt träslag med de egenskaper som krävs 
för offentliga sammanhang. Trä är ett biologiskt nedbrytbart 
material, förnyelsebart och i grunden ett bra materailval ur 
hållbarhetssynpunkt. Det finns dock mycket att säga om sättet man 
avverkar skog på som gör att användandet av trä generellt sett bidrar 
till stor negativ miljöpåverkan. Illegal avverkning av urskogar är en 
av de främsta orsakerna till klimatförändringar till exempel. 1

1 Sommar, Helgesson (2012)Köp dig fri.Arena

(Bets)  Jag provade att betsa stolen som ett experiment. Jag ville 
ha lite färg och var sugen på att prova. Jag visste att det är svårt och 
kräver lite övning, så jag övade lite snabbt. Jag har dock inte
fördjupat mig i ytbehandling vidare.
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3.9. Utveckling av en stol
Under första året på Malmstens gjorde jag stolen ovan på bild. Jag 
har sedan dess velat förbättra den och hade redan påbörjat en 
vidareutveckling. En bit in i examensprojektet  insåg jag att stolen 
kunde passa in i detta projektet- i Urban Delis uttryck och i 
sammanhanget. Jag tyckte från början inte att det fanns tid till att 
jobba med sittandet och hade uteslutit det, men eftersom en del 
förarbete redan var gjort var det rimligt att ta stolsprojektet vidare in 
i mitt examensarbete. Detta var också möjligt eftersom min 
skolkompis Jim Strokirk Rogefelt engagerade sig i projektet och 
hjälpte till med tekniskt utveckling och snickerihjälp.

Bild 20. Stol ritad och tillverkad i årskurs ett
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 3.9.1. Koncept och tankar om utveckling

Stolsprojektet i ettan pågick under ett par veckor och jag beskriver 
det inte så ingående i denna rapport. Jag tar vid där jag slutade då. 
Men för att sammanfatta syftet med projektet var det för att prova 
att göra en stol, vilket jag aldrig hade gjort tidigare. Inspirationen till  
stolen var pinnstol och svensk allmoge och att hitta ett formmässigt 
uttryck som representerade mig. Den skulle vara anspråkslös i sitt 
utryck, fungera i grupp, till exempel på ett café. Den infällda sitsen 
som vilar i sitsramen skapar möjlighet för att variera uttrycket  och 
tanken är också att den skulle kunna ha en tunn stoppning. Det
landade i att den fick ett uttryck som påminner om pinnstol med 
benen under sitsen utan att riktigt vara en pinnstol. 
Det jag ville förbättra var:
    Hållbarheten. Hur fästs benen i sargen? Går det att förbättra håll-
barheten i ryggen som nu är lite kritisk?
   Komforten i ryggen
   Proportioner
Behålla:
  Uttrycket
  En ram med en infälld sits
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3.9.2. Stol: Exempel från skissprocessen

Benen på stolen jag gjorde i ettan var  
vinklade utåt i en sidovy, men stod 
i en frontvy 90 grader från marken. 
Eftersom ryggpinnarna fästes i bak-
benen betyder det att de också var 
parallella med varandra i en frontvy. 
Det jag började med var att ställa ut 
benen för att ge den ett mer stabilt 
uttryck, men  också för att öka den 
fysiska stabiliteten. Jag lät sedan 
ryggpinnarna gå i plan med benens 
nya vinkel, samt ritade en välvd rygg 
för att göra den mer bekväm.
Jag tyckte dock det kändes formmäs-
sigt inkonsekvent med ryggbrickan 
även om komforten skulle öka och 
dessutom skulle det fortfaramde vara 
en kritisk punkt där ryggpinnarna 
fäster i sitsramen. 
      

Att tappa in ryggpinnar i sitsens  ram 
kändes fel på en gång. Någonstas här 
kom jag på att en plywoodrygg limmad 
och skruvad på sitsramen kunde vara ett 
alternativ, vilket på en gång kändes rätt 
formmässigt för den här stolen.  
   Jag testade också en variant på det 
genom att öka sitsytan lite och provade 
att sätta ryggbrickan innaför sitsramen. 
Det skulle förbättra hållbarheten för 
ryggbrickan.  Bra konstruktionsidé men 
för den här stolen tyckte jag inte att det 
passade. Att låta fasningen på sitsramen 
utgöra ryggens lutning kändes 
snyggt och rätt så jag bestämde mig för 
att arbeta vidare med det.
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3.9.3. Teknisk utveckling

På den gamla stolen var ramen som utgör stolens sits gerad i 45 
grader. Det var inte optimalt eftersom benet hamnade i fogen och på 
så vis drog isär den på lång sikt. Vi löste det genom att denna gång 
göra en typ av fingerskarv och genom den borra hål för tappar. En 
fråga vi jobbade med i samband med det var hur och var benet fästs 
i ramen, vilket också var avgörande för det visulla uttrycket. 
   Jag hade länge gått och klurat på ryggen, och det tog ganska lång 
tid innan jag kom fram till att jag ville prova att ha en fastskruvad 
plywood som rygg. Jag har fått några ifrågasättande kommentarer 
om ryggen kommer att hålla. Formgivaren Åke Axelsson har ritat 
stolen Anselm vilken på samma sätt har en rygg som består av en 
fastskruvad plywood. Jag valde därför att prova det jag också.  
  Jag använde en tunn plywwod till sitsen med en yta av linoleum, 
mest för att det var det jag hade tillgång till. 

Bild 21. Tappar och tapphål samt detaljfoto på den färdiga stolen
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3.9.4. Ergonomi

Jag har valt att inte ha ett jättestort fokus på ergonomi på grund av 
tidsbrist. Flera val är dock baserade på ett ergonomiskt perspektiv. 
Att placera eluttagen lättillgängligt på bordet är en sådan sak. Det 
urfrästa handtaget i stolen är till för att lättare kunna lyfta den. Att 
ha en rak bordskant istället för en rund förenklar för äldre som ofta 
föredrar en rak kant att stödja sig mot. Sitthöjden gör det möjligt för 
personer i rullstol att sitta vid bordet. Att bordsytan är av linoleum 
vilket minskar buller vilket också var ett viktigt val ur ett ergono-
miskt perspektiv. 
  Jag använder mig i princip av samma huvudmått på stolen som den 
tidigare versionen jag gjorde i ettan. Dessa mått är rekommenderade 
mått hämtade från boken Sittmöblers mått av Erik Berglund.

4 Resultat
På följande sidor presenteras det färdiga designförslaget vid 
projektets slut. Det färdiga konceptet bygger på flexibilitet för att 
kunna anpassa bordet efter olika situationer. Det består av ett
grundbord som kopplas ihop till nästa med en skiva som vilar på 
bordens sarger. De olika färgytorna skapar på ett sätt avgränsningar 
utan att vara barriärer. 
  Att koppla ihop borden med hjälp av en skiva skapar inte bara 
förutsättningar till olika  möbleringar. Det är också ett sätt att skapa 
ett långt bord av flera mindre utan att fler bordsben adderas som tar 
upp utrymme.
  De specialgjorda eluttagen som är gjorda av ett vanligt grenutag är 
lätta att ta bort och kan ersättas med ett kärl för till exempel blom-
mor eller kryddor.
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 Bild 22. Förslag på kopplings-
beslag för att fästa iläggss-
kivorna säkert

En borttagen skiva kan fästas på väggen
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Bord och stolar i  miljö
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Exempel på hur färgsättning kan variera stolens uttryck
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4.1. Tankar om hål och formspråk
Jag valde att ta idén vidare med eluttag i bordet som är utbytbara 
mot något annat. Den detaljen gör bordet unikt och ger det en eller 
flera roller. Det skapar trygghet att ögat har något att dras till på 
bordet.  
   Jag tror på idén att inte bygga in el i bordet permanent eller skapa 
ett hål i bordet som bara är till för elförsörjning. Om ett par år 
kommer det kanske inte vara aktuellt längre, men bordet kan 
fortfarande kanske vara det. 
   När stolen senare kom in i bilden valde jag att göra ett hål i ryggen 
för att lättare kunna greppa den. Av praktiska skäl, men jag strävade 
också efter att skapa element som återkom. Sitsens fyrkantiga ram 
samspelar med bordssidornas ramar. Sitsen vilar i stolens ram på 
samma sätt som eluttaget vilar i bordet. De bygger på båda på 
samma tanke om variation och möjlighet att förändra. Jag valde att 
göra ett hål för varje uttag för att det blev snyggt och förstärker
 konceptet om hål. Då jag prioriterade stolen tiden rann ut för att 
kunna utveckla övriga produktidéerna för det urfrästa hålet i bordet 
. Jag skapade inför utställningen en spontan installation av en pap-
persskulptur som jag hade på mitt skrivbord som jag tyckte passade. 
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Färdiga prototyper
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5 Diskussion
Jag ser på det fysiska resultatet av mitt arbete som en konceptuell 
idé och undersökande av möbleringar och personliga sfärer i offen-
tig miljö. Bordet och stolen behöver utvecklas ytterligare för att vara 
färdiga att använda. Nedan nämner jag några av min reflektioner 
i efterhand.  Det huvudsakliga målet var att skapa en funktionell 
möblering som är anpassad för att arbeta och fika vid, att underlät-
ta för alla de aktiviteter människor väljer att göra utöver att fika på 
café. Jag tycker att bordet i kombination med stolen utstrålar vad 
det är tänkt att vara till för. Materialen i bordet utstrålar för mig 
arbete, plywood med en yta av linoleum är inte så vanligt att se 
på caféer men känns mer typiska för ett arbetsbord. Men med un-
derredet i massivt trä och stolen som mer ser ut som en café- eller 
restaurangstol  blir helhetsintrycket något annat, en blandning av två 
världar. En övergång från kontoret men sina krav på prestation till 
den avslappnade fritiden på café.  

5.1. Stolen
Jag tror att stolen passar bra i sammanhanget. Den tog absolut några 
steg framåt jämfört med den första versionen, men det finns som all-
tid saker att förbättra och det vore kul att jobba vidare med detaljer, 
testa stopping och varianter på ytbehandling. Frågan är om ryggen 
håller i längden. Fexibiliteten i ryggen som plywooden ger skapar
   

ialla fall ett bekvämt gung och komforten har ökat och borde passa 
fler ryggar. För att passa ännu fler, speciellt äldre skulle kanske en 
karmstol ha varit bra. 
   Jag uppskattade och lärde mig mycket av arbetet med stolen. Det 
var väldigt roligt att ta den vidare och en bra och konkret övning 
i produktutveckling tillsammans med en snickare som innebar att 
växelvis jobba med hur tekniska lösningar påverkar form och vise 
versa. 

5.2. Bordet
Urfräsningarna som bildar rum för eluttag och krukor får en positiv 
bieffekt i form av handtag vid transport av skivan vilket jag själv 
märkte när jag bar runt på bordet under tillverkningen. 
   Jag valde att dra in bordets två sarger för att den borttagbara 
elanordningen skulle kunna vila på den. Det resulterade tyvärr att 
bordet blev något svajigt, och kanske skulle det även behövas 
ytterligare stabilitet även om sargerna flyttades ut. Jag använde mig 
också av sargsprintar för att bordet skulle bli nedmonterbart, vilket 
kanske också bidrog till svajigheten. Jag ser att mitt designförslag 
inte är optimalt ur ett städperspektiv. På kanten som  är gjord för 
att en skiva ska kunna kopplas på bildas ett utrymme för smutsans-
amling på de sidor där det inte vilar en skiva. Det bildas också ett 
hörnrum nere på golvet vilket kan vara negativt.
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Tidsbegränsningen gjorde att jag valde att bygga enbart ett grund-
bord och stol, vilken gjorde att funktionen med inläggsskivan inte 
kunde testas.

5.3 Min insats
Jag är nöjd med min insats i det stora hela. Jag borde dock avgränsat 
och formulerat uppdraget tydligare i början. Några aspekter som jag 
inte jobbat så mycket med för att produkterna ska passa in i en verk-
samhet är den ekonomiska biten- vad kostar det? 
    Jag har också i huvudsak utgått från gästernas perspektiv och i an-
dra hand personalperspektiv även om jag haft det i bakhuvudet och 
ibland fattat beslut efter det. Min ambition var från början också att 
formge alternativa produkter till de hål på kortändan där det inte 
sitter eluttag, men beslutet att tillverka stolen istället gjorde att jag 
inte hann. Det kändes bra att ta stolsprojektet vidare till
 examensarbetet. Det var något som formmässigt kom från mig 
själv. Att formge på uppdrag och presentera något som samtidigt ska 
representera mig som formgivare kan vara svårt när jag går i skolan 
och fortfarande utforskar mitt formspråk.   

5.4. Samarbetet med Code
Jag valde att jobba med detta projekt bland annat för att få en 
verklighetsförankring i mitt arbete och tillgång till externa

handledare. Det innebar en jobbig men nyttig press att vara tvungen 
att leverera inför bestämda möten.Vi har i flera skoluppgifter jobbat 
mot företag av olika slag som potentiella kunder som fått återkop-
pling från dem, vilket jag lärt mig mycket av. Det här var ett svårare 
projeket än vad jag trodde som jag gav mig in i av ett instinktivt 
intresse för området i stort då det presenterades på skolan. Respon-
sen från Code på slutresultatet har mailledes varit “Tack för bra jobb 
och bra idéer. Hoppas vi kan ta det vidare på olika sätt” så vi får se 
vad det innebär.
   De var hela tiden positiva och stöttande vilket gav motivation. 
Friheten var stor och Code ville uppmuntra att produkterna lika väl 
kan komma att passa någon annanstans. Det var ibland svårt att be-
hålla fokus på uppgiften (jobbade jag mot en beställning eller inte?) 
och jag tror det påverkade resultat och processen negativt. Men jag 
lärde mig mycket på de samtal vi hade som ofta öppnade upp för 
nya tankesätt. 
  
5.5. Projektets relevans 
En del av min drivkraft i det här projektet var att det skulle vara ett 
svar på ett direkt problem- det behövs fler anpassade mötes- och 
arbetsplatser på stan. Möblerna skulle vara ett svar på ett socialt 
beteende. Det finns olika ingångar till design. Att göra något som 
stödjer ett beteende är en, och det är vad jag försökt göra.   
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Jag har sedan försökt formge utifrån att objekten ska tala om för 
användaren vad denne ska använda dem till. Jag har stött på några
återvändgränder under mitt arbete. Min intention var att undersöka 
mer hur möblerna ur ett socialt perspektiv blir ett redskap i 
interaktion eller avskärmning från och med andra människor. Det är 
en speciell och spännande social situation när människor från början 
främmande för varandra ska sitta så fysiskt nära varandra och det är 
möbeln som är medlet för det. Jag såg därför framför mig att mitt 
arbete skulle kretsa mer kring detta, utan att riktigt vara på det klara 
med hur det skulle gå till. Mitt arbete har istället inneburit att jag 
tittat mycket på miljöer, människor och orsaker till våra nya 
arbetsvanor. Det har gjort att jag har blivit mer medveten om hur 
rum inreds och trender som jag inte lagt märke till innan.
    Det var väldigt svårt att hitta någon teori kring området och mina 
studier gick ut på att observera människor och skapa mina egna 
teorier kring det. Jag vill inte påstå att det inte finns studier jag hade 
kunnat haft användning av, men tiden var för knapp för att grotta ner 
sig i litteratur. Nu var det här ett förhållandevis litet arbete, men min 
ambition var att delar av det består av att koppla design till andra 
dicipliner, att placera det i ett större sammanhang. Vissa företag an-
vänder sig av forskning i designprocessen, och att utveckla metoder 
för hur forskning och samverkan med andra aktörer kan lyftas in i 
designprocessen tror jag kommer vara aktuellt framöver. 

När vi nu kommit så långt att mycket redan är gjort, vi gör bara om 
det på nya sätt borde det vara ett naturligt steg i designprocesser. 
Eftersom vår aktivitet påverkar miljön negativt måste vi tänka efter 
extra noga innan vi producerar, inte bara göra. Jag tycker därför att 
det finns en stor relevans att koppla design till andra dicipliner som 
jag försökt göra under detta arbete. Det kanske inte alltid är de-
signerns roll att själv göra det, men att samverka med andra för att 
åstadkomma hållbar design.
   Det kändes inte självklart var jag skulle börja någonstans i 
inledningen av projektet. I och med att det här området är någonting 
som utvecklas just nu blev det svårformulerat. Jag har fått insikter i 
varför så många väljer att arbeta på café. Det är en anonym plats och 
samtidigt en plats att visa upp sig, en plats mellan arbete och fritid 
och ett uttryck för en dragning till mellanrumsplatser. Dessa platser 
är spännande och verkar fylla en viktig funktion. Vi borde definiera 
dem och ta bättre hand om dem.  
   Som jag nyligen läste på en fotoutställning på Sollentuna bibliotek 
som handlade om bebyggelsen i Sollentuna “Det är i mellanrummen 
vi lever”
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