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ABSTRAKT

Syftet med denna uppsats var att skildra designprocessen i utformningen av 
ett matbord där ett bimål var att undersöka hur man som frilansare kommu-
nicerar med ledet ovanför: d.v.s. producenterna. Därav detta egna utformade 
projekt som tar med er på resan från en inspiration till skapandet av en pro-
totyp av en produkt. 

      

1. FÖRORD

Jag vill inleda med att det har verkligen varit en utmaning att inta en kreativ 
process från ett teoretiskt perspektiv som det varit att skriva denna uppsats. 
Som det gamla talesättet säger: ”en bild säger mer än tusen ord”.

Att ge ord till skapande tankar och att återge den egna kreativa processen i 
en berättelse när man tänker i bilder är en komplex uppgift, eftersom den 
oftast upplevs som ett abstrakt fenomen även för en själv undertiden den up-
plevs. En idé behöver sin tid att växa fram och prövas, ett visuellt seende och 
perception skiljer sig otroligt från vad man med endast en teoretisk grund 
kan åstadkomma. Eftersom fokus legat på att formulera en uppsats har vissa 
frågeställningar i projektbeskrivningen lämnats obesvarade. 

 

NYCKELORD

Design, Frilansande designer, Kreativitet, Design processen, Bord, Prototyp
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2. INLEDNING

Vi människor är alla olika individer men vi har ofta liknande vanor: vi äter, 
vi vilar, vi samlar på saker och de flesta av oss tycker om att umgås. Vi förän-
drar våra vanor i takt med att samhället utvecklas och nya tolkningar av tra-
ditionella och invanda mönster växer fram. 

Som designer är det ett privilegium: att skildra nya aspekter av vardagen i 
form av artefakt.

Det innebär att uppmärksamma behov och att kreativt hitta lösningar och 
produkter som tillfredställer oss. Vi omges av en mångfald av olika typer av 
produkter som i sin tur varierar i utformning. Vi väljer en produkt för att den 
tilltalar oss, den passar vår personliga stil och att den passar in i den omgivn-
ing den är ämnad för.

Som kreativ person är det en utav mina förmågor att ständigt tänka i nya 
banor och att ge form till nya artefakter och idéer. I valet av projekt hade jag 
ett antal olika idéer varav jag fastnade för ett koncept som jag ville fortsätta 
att utveckla till en “färdig” produkt. Nya idéer växer ständigt fram och att 
hitta en ny form till ett vardagligt ting som bordet kändes som en utmaning 
jag ville pröva på.

Jag har själv valt att formulera mitt examensprojekt som en praktisk erfar-
enhet av designeryrket. Utifrån en frilansares perspektiv utveckla en idé på 
egen hand för att i ett senare stadium söka kontakt och föreslå idén till ett 
företag och för att jag ska få en inblick i arbetets olika sidor.
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3. PROJEKTBESKRIVNING

3.1 VISION

Av detta praktiska projekt är min vision att designa ett matbord med ansats 
utifrån användandet. Genom att utgå ifrån ett konstnärligt perspektiv vill jag 
söka nya uttryck i formen som tillåter estetiken att skilja sig från det klas-
siska bordet.

Projektet tar även avstamp i hur mitt framtida arbete som designer kan 
komma att se ut. Min målsättning är att arbeta som frilansande designer på 
uppdrag för olika arbetsgivare, i en miljö där jag kan använda min idérike-
dom och min kreativitet för att komma med nya lösningar och förbättringar 
genom att föreslå idéer och produkter. Där en viktig del och ett avgörande 
för att lyckas inom yrket är att hitta en väg in på marknaden. Möjliga vägar 
som frilansande designer är att söka uppdrag eller att föreslå redan desig-
nade produkter till producenter. Designrollen kräver i dag kompetens inom 
flertal områden för att klara av konkurrensen på marknaden. Det är viktigt 
att skapa produkter utifrån konsumenternas behov och marknadens efter-
frågningar, att vara innovativ i sitt skapande men också att knyta och upprät-
thålla kontakter. Hur går man tillväga? För att bena ut vad som krävs har jag 
valt att utveckla en produkt och därefter knyta kontakter med utgångspunkt 
från en frilansares perspektiv.

Min projektplan består i:

idé - designprocess - marknadsundersökning/research av företag 
– söka kontakt med företag - föreslå idé

3.1.2 SYFTE/UPPGIFT

Idén grundar sig på att utifrån en plan yta skapa en volym, genom att modi-
fiera och modellera en yta i olika riktningar omvandla en tvådimensionell 
form till tredimensionell. Att från en enda yta utvinna hela bordets form från 
bordsskiva till ben. Med tanke på ekologisk hållbarhet är min vision att be-
gränsa tillverkningsprocessen och antal material och ta i åtanke materialets 
framställning. Jag tyckte idén var intressant och ville utforska hur jag skulle 
kunna utveckla konceptet.

Med efterforskningar inom svensk möbelhistoria och hur marknaden ser ut 
idag blev min slutsats att vi genom tiderna accepterat ett ständigt förnyande 
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av antika former. Estetiken av bord har inte förändras mycket genom tiderna 
och marknaden erbjuder ett mycket smalt utbud i jämförelse med andra mö-
belgrupper som t.ex. stolar och vardagsrumsbord. 

Bordet är en viktig del av vår vardag: det skapar utrymme för gemenskap, 
vila och erbjuder oss en matplats. För att komma fram till egna slutsatser 
och se artefakten från en annan synvinkel vill jag undersöka vilka önskemål 
dagens samtida användare har. Hur används bordet och till vad?

För att hitta en plats på marknaden ska priset vara en överkomlig summa i 
produktionskostnad för företag att tillverka, med tillräcklig marginal för att 
kunden i sin tur ska få ett överkommligt pris ute i handeln. En produkt som 
underlättar serieproduktion, som därmed inte innebär massproduktion, utan 
snarare en produkt som är tillverkad i mindre skala och tilltalar konsument-
er som söker ett mer utstuderat uttryck.

Bordet bör möta användarens behov och önskemål, vilket jag i min uppsats 
kommer att utforska genom att undersöka användandet och genom att ut-
föra användartester, som presenteras under min process i Kap Mognad & 
Insikt 5.6 .

I samband med produktutvecklingen vill jag studera svenska företags ut-
bud för att välja ett eller flera varumärken att kontakta för att fiktivt föreslå 
mitt förslag av ”bordet”. Jag eftersträvar en dialog med producenter för att 
skapa en produkt som tillmötesgår produktionen. Syftet är att skapa större 
förståelse hur man skapar kontakt med företag till att presentera idén och 
diskutera utveckling av produkten inför produktion.

Mina tänkta användare är personer som söker en mer utstuderad estetik där 
bordet skiljer sig från “vanliga” traditionella bord med skiva och fyra ben och 
är beredda att betala en lite högre summa för ett mer spännande bord. 

3.2 MOTIV FÖR UPPSATS

Som en förberedande uppgift inför utmaningen att arbeta mig in på 
marknaden som designer vill jag utforska mitt egna formspråk och på 
en självständig nivå utveckla produkter. Varje enskild designers kreativa 
process är individuell, genom att analysera och utforska den från både ett 
kreativt och ett teoretiskt plan som denna uppsats ger mig möjlighet att 
fördjupa mig i hur min process ser ut, vilket kan leda till nya insikter för de 
ställningstaganden jag gör. En erfarenhet för att ta mig ett steg närmare ett 
professionellt antagande.
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3.3 FRÅGESTÄLLNINGAR

De frågeställningar som väckts inför skapandet av ”bordet” har fokus på att 
ge användarna en upplevelse som svarar upp på deras behov.

Vad används matbord till idag? 

Vilka behov har användarna?  

Vad krävs för att designa ett bord som underlättar brukandet för använ-
darna?

Vilken betydelse vill jag sträva efter att ge artefakten? 

Vill jag att det ska förmedla ett budskap, t.ex. en funktionell produkt som un-
derlättar och visar på användandet?

Hur kan man “leka” med den traditionella formen och skapa nytt uttryck 
utan att kompromissa med funktion? Vilken känsla vill jag tillge artefakten?

Hur kan man skapa en produkt som underlättar en serieproduktion?

Hur kan jag styra mina ställningstaganden för att ta hänsyn till ekologisk 
hållbar utveckling?

Inför yrket som frilansande designer har jag många praktiska frågor som un-
dersöker den slutliga delen av detta projekt, att exponera idén för producen-
ter som är den sista länken för att fullfölja en idé till färdig produkt.

Hur får man uppdrag som frilansande designer? 

Hur tar man kontakt med företag?

Hur presenterar man en idé till ett produktionsföretag? 

Vad krävs av mig som designer?  

Hur blir en idé till en producerad produkt?
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4. TEORETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

För att skapa förståelse för vad design betyder ville jag reda ut vissa 
grundläggande begrepp.

4.1 VAD ÄR DESIGN?

Det finns många olika definitioner av vad design är, SVIDs definition lyder: 
”Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och 
innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgång-
spunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjän-
ster, processer, budskap och miljöer”. (Svenska Industri Designers 2008)

Min definition är: 

Design är produkter och lösningar som förenklar och förskönar det varda-
gliga livet.

En process där en artefakt eller en lösning skapas utifrån ett behov, där 
kreativitet är det främsta redskapet för att hitta lösningar och att åskådlig-
göra uppgiften från olika perspektiv. Den kreativa processen innebär en 
obundenhet till att utforska nya aspekter av lösningar. 
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4.2 VAD ÄR KREATIVITET?

Ordet kreativitet kommer från det latinska ordet Creos, vilket betyder att 
bringa till existens, att skapa.

Konkret kan man säga att kreativitet är att skapa nya idéer och lösningar 
som visar sig i olika gestaltninger. Vilket inte är en egenskap som endast få 
belevrade blivit berikade med utan som innefattar alla människor i olika om-
fattningar. Kreativitet innebär också att gestalta och förmedla idéer, känslor, 
abstrakta begrepp och symboler.

4.2.2 NEGATIVA SIDOR AV KREATIVITETEN

Som en kreativ person är min egen erfarenhet att skapandet och kreativ-
iteten ibland kan upplevas personligt och det är svårt att separera en presta-
tion ifrån det egna jaget. Design är ett yrke som hela tiden begär en bekräf-
telse från en utomstående part. En känsla av att visa upp sig själv när man 
presenterar sitt projekt och viljan att prestera till max för att utveckla idée-
rna till det yttersta. Kanske just därför att det inte finns någon uppenbar bör-
jan eller slut. Det är inte en självklar utstakad väg som går från punkt A till 
punkt B. Ett projekt kan egentligen sträcka sig i all oändlighet och utvecklas 
i all framtid, valen blir ställningstaganden och till oändliga möjligheter. Det 
kan alltid bli bättre... Det är en svår uppgift att hitta en balans i skapandet 
utifrån kreativitetens olika skeden. Samtidigt som man med ett öppet sinne 
ska utveckla nyskapande idéer i en rörlig process ska de olika momenten 
kunna formuleras i tydliga ställningstaganden. Det är viktigt att inta projek-
tet utifrån ett brett perspektiv, öppet för alla impulser för att till sist värdera 
och lyckas konkretisera till en enda stark ide. 



10

5. UTFORMNING AV IDÉ

Det börjar som en inspiration, som en tanke som föds på en själslig nivå och 
tar form. Inspiration är ett ord med ursprung från det latinska inspiro och 
betyder: inblåsa, väcka liv i.

Det första momentet i en designprocess är att bli inspirerad, att hitta en 
ledande tråd att dra i och att utveckla. Bearbetningen och förloppet under 
skapandet av en design kallas designprocess, som är indelad i olika steg som 
följer utvecklingen och förfinar idén fram till färdig produkt. Processen i sig 
är en rörlig resa som berör artefaktens olika aspekter. Själv har jag valt att 
ta fram de olika aspekterna som rör detta projekt i en atommodell. Jag fick 
inspiration till att göra atommodellen efter en handledning med Henriette 
Koblanck som förklarade designprocessen som en uppbyggd atom. Modellen 
är ett bra verktyg som referens för strukturen på mina projekt, som en ref-
erens för att hitta en balans mellan de olika infallsvinklarna av arbetet. För 
mig som en mer kreativ än teoretisk person kan visuella symboler vara mer 
tydliga och hjälpsamma än uppstaplade punkter. De olika aspekterna som 
ska spela in på slutresultatet svävar runt varandra som magnetiska fält och 
påverkar varandra under projektets gång. 

Bild 1 atommodellen

5.1 DEFINITION AV IDÉ

Eftersom projektet inte följer en specificerad förfrågan eller angiven uppgift 
valde jag att fortsätta med att utforska en egen idé som fortfarande låg på 
inspirationsstadiet.

Grund konceptet går ut på som tidigare nämnt, att omvandla en plan yta till 
en tredimensionell form. Under projektets gång lät jag min kreativitet utfor-
ska möjligheterna i projektet och att hitta nya aspekter av artefakten utifrån 
användarens behov av vad ett bord kan betyda för det vardagliga användan-
det.

inspiration
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form
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Tidigt i mitt projekt skickade jag ut ett formulär till vänner och bekanta i 
Sverige och utlandet där de enkelt kunde besvara 10 frågor genom en virtuell 
portal. Jag gjorde inte denna undersökning för att skapa statistiska fakta 
utan för att få nya perspektiv och infallsvinklar till vad människor använder 
sitt matbord till i hemmet. De 60-tal svar jag fick var ganska snarlika och 
som väntat använder de flesta sitt bord för att äta, umgås och som en sam-
lingsplats för alla olika sorters ting: post, vaser, fruktskålar m.m. De flesta 
av er känner säkert igen hur många gånger man passerar sitt matbord varje 
dag. Behoven är dock varierande, ett matbord används i hemmen till diverse 
ändamål från arbetsplats till att såga bräder. I dagens samtida samhälle är 
det många som låter matbordet omvandlas till skrivbord i det skedet de öp-
pnar upp sin laptop. Matbordet blir ett alltiallo. Det är en plats i hemmet där 
många börjar sin morgon och där man hämtar sig efter dagens åtaganden.

  Ett urval och en sammanställning finns presenterade i bilaga 1.

Bild 2: Sammanställning av svar på frågeformulär, 60-tal svar

Bilaga 1: frågeformulär och ett urval av svar.

ANDVÄNDAREN

UNG/MEDELÅLDERS
SVENSKA PERSONER

UTLÄNSKA PERS.

FORM

REKTANGULÄRT
8 PLATSER 

ALT.

KVADRATISKT

PRIS

4000-7000 KR
OM EKONOMIN 
TILLÅTER 7000 +

POST
LAPTOP

DEKORATIONER

ANDVÄNDANDET

ÄTA
SKRIVBORD
AVLASTING

MÖTESPLATS
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5.2 IDÉGENERERING 

Utifrån min formulerade projektbeskrivning gällde det nu att låta kreativ-
iteten tolka innehållet av tankar och svar från användare och översätta idéer 
till konkreta former. 

För att vidga mina vyer och inta projektet från ett öppet perspektiv ritade 
jag upp olika mindmaps på tänkbara former och användningsområden. 
Detta utgör för mig en viktig del i början av ett projekt för att lättare få en 
överblick av projektets olika delar. Tankar släpptes lösa i en brainstorming 
för att låta kreativiteten se möjligheter. Ett verktyg för att ge alla tänkbara 
tankar utrymme och vädra alla impulser och variationer av lösningar som en 
artefakt som bordet rör vid. Denna metod innebär att låta tankarna löpa och 
anteckna/skissa upp tänkbara lösningar och tankar, utan att förkasta några 
idéer. Vilket lämnar många idéer som jag kan knyta ihop till något använd-
bart.

En stor del av det kreativa arbetet går ut på att avgränsa och att formulera 
tankar. Vilket visualiseras genom att förvandla tankar till skisser och som i 
det här fallet att mestadels bygga modeller. Det är då en tanke och en idé får 
form, i dubbel bemärkelse. En form defi nierar en tanke.  

Genom att skapa nya former och att prova mig fram hittar jag även nya 
möjligheter. Som den kända italienska designern Carlo Scarpa en gång sa: 

-” I want to see therefore I draw” 

bild 3: mindmap för uttryck och formerbild 3: mindmap för uttryck och former
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För att tydliggöra och utmärka artefaktens egenskaper och karaktär tog jag 
hjälp av ITK (Identity Tool Kit), en metod skapad av Henriette Koblanck, 
professor på Designprogrammet vid Kalmar Högskola. 

ITK metoden är en strävan efter att hitta gemensamma nämnare för hur ar-
tefakten placerar sig som en identitet. Ett enkelt och tydligt redskap för att 
flera inblandande parter ska kunna komma fram till gemensamma nämnare 
som underlättar och tydliggör syftet med artefakten. Vilket i detta fall inte ut-
nyttjats till max eftersom jag inte hade en andra part att diskutera idéer med.  

Metoden är uppdelad i olika steg, Stateboard, Positionboard, Futureboard 
och till sist en shape and color.

Första steget är en analys av egenskaperna i nuläget, Stateboard.  

 

STATEBOARDGENERELLT HUR MATBORDSMARKNADEN SER UT IDAG

bild 4-7 källa:getty images till samtliga bilder

ALLDAGLIGT STATISKT

FÖRUTSÄGBART KANTIGT
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Med hjälp av en Positionboard visar man på hur artefakten placerar sig i 
förhållande till två valda motsatsord, där man markerar nuläget med ett rött 
positionsmärke och den framtida positionen i grönt, för att tydliggöra vilken 
riktning projektet siktar mot. 

  

KONST DESIGN

VANLIG

DESIGNDESIGN

POSITIONBOARDFÖR ATT TYDLIGGÖRA VAR PROJEKTET SKA 
LEDA MIG UNDER PROCESSEN

bild: Olof Bruce och 
Liv Wadström 

bild: Table T10 , Marco Zanuso

bild: www.bramboo.be

www.konstantin-grcic.com/ 

bild:choi, byung hoon 

bild: Gerrit Ritveld

Bild: bord ikea

LEKFULL

bild 8: Positionboard
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För att formulera den framtida målsättningen för vad artefakten ska ut-
stråla har jag skapat ett Futureboard. Till sist formuleras en Shape & Color, 
vilket jag i detta projekt refererar till fotot av Portugese Pavilion i futurebord 
som redan ger känslan jag vill komma åt, som används som en riktlinje för         
uttrycket av färg och form.

  

LIVFULL

Bild 9: The Portugese Pavilion: Alvaro Siza

Bild 11:Wassily Kandinsky

Bild 10: källa: Getty images

Skapar en balanserad 
rymd som ett artike-
toniskt verk. Som Alvar 
Siza´s Portugesiska Pa-
viliong, en bombastisk 
skapelse som andas lät-
thet även fast sin gigan-
tiska struktur.

Livfull som i kreativ, konstnärlig och 
obunden . 

Former som leker med ytor och trans-
formeras till olika tolkningar. Olika for-
mer som kan betraktas med olika ögon 
från olika sidor.

FUTUREBOARDETT VISUALISERANDE AV MIN MÅLÄTTNING  
INFÖR DESIGN PROCESSEN

ARKITEKTONISK
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I projektet började jag tidigt med att göra skissmodeller för att pröva hur 
omvandlingen från yta till volym skulle kunna fungera. I sökandet efter for-
mer av “bordet” gav skissmodellerna mig direkta svar på om formerna skulle 
fungera praktiskt. En skissmodell kan vara en relativt snabb modell i liten 
skala som ger möjlighet att förstå hur artefakten kan komma att se ut. Här 
kan det handla om att känna rymden i artefakten eller att förmedla ett ut-
tryck.

 

bild 12: Skissmodeller i skala

Jag visualiserade mina tankar i ett flertal skisser och ju mer jag utforskade 
tekniken desto fler lösningar kom jag på. En kreativ rush som inspirerade till 
att skapa. Ett fantastiskt stadium som inte alltid är lika självklart. Vissa idéer 
svarade upp på det jag sökte medan andra var någonting att jobba vidare på 
eller att förkasta. I de flesta av mina kreativa processer arbetar jag oftast med 
ett flertal olika idéer som jag utvecklar parallellt eftersom idéer dels behöver 
tid att mogna fram och dels att de tillför varandra olika lösningar.
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5.2.2 FORM

Att ge form till en artefakt i design handlar egentligen om att ge den en 
betydelse. Där de olika delarna, som i det här fallet är bordskivan och ben, 
måste noga övervägas för att skapa en gemenskap och ett förhållande till 
varandra. Artefaktens form ”berättar” produktens budskap och får en större 
mening för användaren om den visar sitt syfte. Ett bord är en produkt med 
ett distinkt syfte som redan talar för sig själv och kan användas utan vidare 
förklaringar hur. Vilket jag dock ville ge en annan version av.

“Bordet” ska andas en känsla av en¬kelhet och på ett lekfullt sätt ge det en ny 
betydelse, som formen i sin tur ska avspegla. 

För att förstärka den visuella effekten av att ”bordets” former kommer från 
en enda yta vill jag skapa två kontrasterande former som tydliggör det. Som 
en relativt stor volym strävar jag efter ett lätt och nästan svävande uttryck, 
för att skapa en form som inte övertar den visuella vyn i den rumsliga kon-
texten. Eftersom artefakten ska kunna kombineras med stolar och en inredn-
ing. 

Bild 13: Skissmodeller i skala med kontrasterande former
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5.2.3 FUNKTION

Ett bord där funktionen bistår användaren. 

Vad jag förstod efter mina frågeformulär används bord till mycket mer än 
att bara äta vid, vilket var en intressant aspekt att leka vidare på. ”Bordet” 
skulle lekfullt kunna spela på användandet och bli mer än bara ett bord, att 
få en annan identitet. ”Bordets” huvudfunktion är dock fortfarande att äta på 
och ska därför vara tillräckligt stort för ett sällskap. Det ska även vara stabilt 
och hållbart eftersom det brukas mycket. Formen ska underlätta att bekvämt 
kunna sitta vid det.

Under utformningen av de olika idéerna insåg jag att jag tvingades att 
kompromissa emellan form och funktion. Då uppkom frågeställningen: får 
funktion kompromissa med form, vilket borde väga tyngst? Detta var ett 
återkommande fråga under hela processen. I diskussioner runt ämnet fram-
kom aspekten att vissa artefakter utgår ifrån att lägga mer tyngd på formen, 
inte att den inte ska vara funktionell utan en kompromissa emellan de två 
behöver inte funktionen alltid ligga på första plats bara för att det handlar 
om väl utförd design. Det är en balansgång mellan de två. Men frågan är hur 
pass mycket kan man kompromissa?

Jag har inte siktat på att skapa ett multifunktionellt bord utan bara att 
möjliggöra en frihet i användandet. Jag började utforma en idé av ett bord 
med en yta tänkt för förvaring, vilket kan ge en möjlighet att byta “skepnad” 
och användningsområde lätt och snabbt. Man använder bordet till flera olika 
syften och vill ofta ha saker nära till hands. Men det betyder inte att “bordet” 
ska tillåtas att bli en avlastningsplats för alla världens ting så det var viktigt 
att begränsa det till en liten yta, där bara lite saker får plats, så det blir över-
skådligt. 

Den tänkta “facket” måste dock ta hänsyn till användaren och användandet. 
Den bör placeras inom räckvidden hos användarna men samtidigt inte kom-
plicera användandet som t.ex. dukning.

“Fickan” blir ett extra inbyggt tillbehör av bordet som ger användaren en lek-
full inbjudan till att förvara saker. Jag ser det som en modern intarsia fast i 
volym, som ger ett spännande uttryck även om den lämnas obrukad.

I ett senare skede då formen var satt kom nya problem fram som för skarpa 
kanter och hörn vilket kan ge problem till att underhålla och att göra rent. 
Vissa problem löstes med bl.a. avfasade kanter medan vissa aspekter var 
tvungna att lämnas till en kompromiss. Det ständiga övervägandet mellan 
estetik och funktion.
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En första idé till fack, var en tillsynes enkel konstruktion fortfarande med in-
spiration att leka med ytor för att åstadkomma olika utryck.

Bild 14: Skissmodell 1 på bord med fack 

En idé som gav en enkel och nyskapande konstruktion med ett spännande 
uttryck. 
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 5.2.3.2 ANVÄNDAREN

Design är att tillgodose ett behov och det måste tala användarens språk. När 
man designar en produkt är det viktigt att förstå vem produkten är riktad till 
och hur produkten kommer att använda. Hur integrerar och rör sig använ-
daren tillsammans med artefakten?

B
D

A
C

E F G

A /
B / 
C /
D /
E /
F /
G /

MEDEL SITTHÖJD - GOLV
REKOM. GOLV-  UNDER BORD

REKOM. BORDSHÖJD
LÅRHÖJD

SITS- ARMBÅGS HÖJD
UTRYMME SITS- UNDER BORD

UTRYMME ÖVER LÅR-UNDERKANT 

CA 45
MINIMUM 63

69 - 71
16 (18)    15 (12)
24 (28)    23 (19)

27-29
MINIMUM 18-22

B BD

C

A

C
D

A /
B / 
C /
D /

AXELBREDD
YTBREDD INFÖR ÄTANDE

STRÄCKVIDD
BREDD TILL YTTERKANT

39 (42)
CA 60 
CA 80
CA 20

36 (34)
CA 60
CA 70
CA 20

Bild 15: mått beskrivningar av sittande vid bord

Jag tog hjälp av Erik Berglunds “Sittmöblers mått” och att individuera mått 
för bekvämt sittande vid bord. Jag tog även hänsyn till aspekten att använ-
darna av bordet ska vara bekväma och inte sitta trångt och med en viss flexi-
bilitet i att antalet användare. 
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5.2.4 REFLEKTION

Åter igen så bidrar alla idéer till projektet, även om de inte användes bok-
stavligen så inspirerar de till möjligheter och öppnar kreativiteten. Vissa 
idéer är klockrena från första stund medan andra förkastas till en början 
men blir istället aktuella längre fram i projektet, ibland kan man återknyta 
nya insikter till en förbipasserad och förkastad idé. Någonting som jag har 
lärt mig är att idéer måste få tid att sjunka in. Att se dem objektivt och få 
distans till egna producerade skisser och idéer, till vilka man ofta knyter per-
sonliga band. Det myntade uttrycket: “kill your darlings” (William Faulkner 
1897-1962) är ett använt uttryck som just talar för att inte låsa sig fast vid de 
egna favoritiserade idéerna och tillåta dem dra ner kvaliteten i projektet. 

5.3 IDÉ GRANSKNING 1

Nu har jag kommit till det stadium att kritiskt granska de hittills utvecklade 
idéerna.

Vilka idéer motsvarar det jag söker? Inför idén att utveckla hela formen från 
en enda yta skapade frågeställningar: är det genomförbart utvinna alla ”bor-
dets” delar ur en och samma yta? Underlättar det verkligen produktionsked-
jan eller begränsar det idén till att slutresultatet inte gör processen så enkel 
som tanken var från början?

här kommer bilder på bordskisser med love & hate + olika negativa/positiva 
aspekter som jag givit de olika modellerna. 

De olika idéerna jämfördes med varandra utifrån de positiva alternativt 
negativa egenskaperna. Genom att disskutera modellerna och höra andras 
utlåtanden om formerna kunde jag värdera dem från ett bredare perspektiv. 
Från ett flertal modeller utvaldes ett fyrtal.

+ Mondrian 

+ Picnick 

+ Bord med förvaring
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Mondrian

Picknic

Bord förvaring

bild 16: skalmodell mondrian

bild 17: skalmodell picknick

bild 18: skalmodell förvarings bord
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Positiva aspekter för bord i ett stycke:

+ en lekfull dynamisk form

+ mindre material spill/ färre antal material

+ färre moment under produktionskedjan

Negativa aspekter: 

- komplicerat materialval för den storleken 

- försvårad produktion

- större volym i transport

Positiva aspekter för bordskiva med förvaring:

+ ny aspekt av användningen

+ innovativ

+ intressant form

Negativa aspekter:

- svårdukat

Frågorna kring ett enda stycke fortsatte att figurera. Om “bordet” ska vara 
praktiskt för produktion och för transport är det mest optimala att ben och 
skiva är separerade från varandra. Eller kan jag hitta en form som ändå 
tillmötesgår faktorer som hållbarhet och produktion?

Genom att undersöka och experimentera med form utifrån en och konstnär-
ligt perspektiv strävade jag efter att skapa ett mer lekande uttryck. Tankarna 
kring att lyckas utvinna delarna ur en yta fortsatte med en enkel form där 
man kan läsa av händelseförloppet och känna av en dynamisk form. Jag tog 
inspiration från kubismen och hur man kan leka med formens olika vinklar. 
Jag fortsatte att utveckla olika skissmodeller.

5.3.2 KONST ELLER DESIGN

Eftersom jag inspireras av olika konstnärer och ismer vill jag formulera skill-
naden i utförandet av konst respektive design.

För mig är konst ett experimenterande med koncept och former med ut-
gångspunkt från skaparen. Ett mer uttryckande och mer impulsivt skapande 
medan design utgår från en användare, vilket ger en mer utstuderad form 
utifrån ett funktionellt perspektiv.
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Men blir gränsen mellan konst och design alltmer vag med tiden? Ett bra ex-
empel är den svenska designgruppen Front som ofta leker med utforskande 
koncept som ställer användaren inför frågeställningar och nyfikenhet. Som 
papperskorgen från Materia som vidgar sig i och med att den fylls. Att den 
sedan inte fungerar för att pappret inte väger tillräckligt mycket kan skapa 
frågor inför förtroendet som designers, men idén är fantastisk. Här återkom-
mer mina funderingar kring kompromissen mellan form och funktion, i 
kapitel Funktion 5.2.3 

För mig är det viktigt att arbeta ut ett koncept för att hitta en karaktär i arte-
fakten. Designprocessen leder i olika riktningar till nya ansatser för att hitta 
nya former. En bit in i processen blir det inte längre självklart att skapa uti-
från ett öppet sinne utan jag dras i olika riktningar och blir begränsad i och 
med vissa val. Än en gång blev det viktigt att formulera de olika besluten för 
att kunna gå vidare till nästa, att få en klarare bild av var jag befinner mig.

5.4 PRÖVNINGS FAS 1

Genom att pröva de idéerna och ifrågasätta deras olikheter, jämförde jag och 
utvärderade de olika egenskaperna. Med svårighet att ta beslut för vilken av 
idéerna som var värd att jobba vidare på var svaren inte längre tydliga och 
valet stod inför tre olika modeller. Den ena idén hade karaktärer som den 
andra saknade vilket skapade osäker inför att beslutet. Så jag fortsatte att ut-
veckla och pröva att kombinera de olika formerna. Analyser av hur formerna 
skulle kunna förändras för att förbättra dem som t.ex. att göra benen tunnare 
och att ändra form på skivan. Ett antal former stämde bra in på konceptet 
att omvandla en yta till en tredimensionell form, men som inte skulle vara 
funktionellt för ett matbord. Ett antal idéer gallrades bort som istället kunde 
fungera som låga bord för t.ex. vardagsrummet för att kanske utveckla dem 
vid ett senare tillfälle. Ett matbord är begränsat i formen för att vara prak-
tiskt att äta från och måste hålla vissa höjdmått. Ju högre bordet var desto 
större blev skivan tvungen att vara för att utvinna alla delar och blev så istäl-
let ostadigt och inte tillverkningsvänligt. 

Jag valde att fokusera på en kvadratisk form även om vetskapen att ett rek-
tangulärt ord är mer lättplacerat i ett rum. Men för mig var rumsligheten i 
formen en viktig faktor vilket jag tycktes förstärktes av den kvadratiska for-
men som ger en större areal och vidd.
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5.5 PRÖVNINGS FAS 2

Det var en komplex uppgift att kombinera de olika egenskaper jag satt upp 
för “bordet” och jag lyckades inte hitta en kompromiss. Motvilligt släppte 
jag på tyglarna och blev mer flexibel i valen för att komma fram till ett bra 
slutresultat. Att utvinna alla delar ur en enda yta och att “vikas” ihop till ett 
bord var inte det optimala. Produktionen har sina begränsningar och det 
finns vissa standardmått som inte skulle stödja ett bord på 160 cm, vilket 
det första tilltänkta måttet var. Vilket kanske t.o.m. var ett lite völ tilltaget 
mått men som sagt, den kreativa processen är att testa. Material har också 
standardmått som man visst kan överstiga i vissa fall men som då medför en 
dyrare och mer komplex framtagning. Under hela processen kom jag på nya 
former som var nya tolkningar av formen.

Eftersom projektet är tidsbaserat blev ett val tvunget. Tillsammans med 
handledare Göran Fafner individuerades vissa egenskaper av formen som 
underlaget till den slutliga formen. Jag valde att koncentrera mig på bordet 
där benen ligger i en kurva längst golvet med en kvadratisk skiva och att se-
dan kombinera den med en central kavitet som ett fack för förvaring.

Bild 19: skalmodell av bord 

En lekfull och elegant form som skiljer sig i uttrycket från de andra idéerna 
och från traditionella alldagliga bord. Jag började konstruera en fullskalig 
modell i papp och prövade användningen och hur sittvänlig modellen var. 
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Väl uppe i fullskala får formen andra proportioner och man kan mer kritiskt 
granska hur resultatet kommer att bli. Med hjälp av en användare för att 
pröva hur benens inverkan hade på bekvämligheten att sitta. Med lite små 
justeringar förändrades formen till att bli mer funktionell och benen anpas-
sades till att inte ta upp för stor golvyta under bordet. Vissa positiva aspekter 
av denna form är att benen sitter mer centrerade och inte i hörnen, vilket 
leder till att man får en större frihet i bordsplaceringen och blir inte begrän-
sade av ben som sitter i vägen.

Bild 20-21: användartester 

Efter granskning av den fullskaliga modellen var jag inte övertygad av for-
men, benen tog alldeles för stor plats under bordet. Användarna skulle inte 
bekvämt kunna sträcka ut benen under bordet utan att störas av bordsbenen. 
Jag tyckte heller inte att estetiken av benen och ”facket” stämde överens så 
jag valde att tänka om och utgå ifrån skivan med ett fack för förvaring. Ski-
van skulle bli mycket av ”bordets” identitet och funderingar började kring 
hur benen skulle kunna utformas. 

5.6 MOGNAD & INSIKT 

En ny start.

Fokusen låg nu på att utveckla bordskivan med ett fack för att sedan an-
passa och designa benen med skivan som utgångspunkt. Och här återvänder 
designprocessens gång tillbaka några steg för att överväga de nya insikterna. 

För att förstå begränsningarna började jag undersöka materialet 

Genom att jämföra att se hur tillverkningen skulle kunna fungera begav jag 
mig till Legofanér i Nybro och frågade om deras begränsningar i material 
och vilka begränsningar själva tillverkningen har. Bredden på materialet kan 
gå upp till ett antal meter, längden likaså. Men maskinerna som sedan kom-
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mer arbeta materialet ligger oftast begränsade på 130 cm. Så ska jag anpassa 
måtten till det? Som ett genomförbart projekt borde “bordet” anpassas till 
den framtida producentens tillverkningsmöjligheter? Men vem kommer den 
framtida producenten vara? Och självklart underlättar det arbetet att sälja 
iväg idéen om den är lätt att genomföra. Yttest få gånger vill företag satsa på 
mer annorlunda design. Deras mål är att sälja medan mitt jobb är att skapa. 

Det som nu var problematiskt var att lösa benens utformning och var de ska 
sitta eftersom måtten ändras blir även förutsättningarna annorlunda.

Bordsskivans storlek anpassade jag till viss del till tillverkningen och för att 
den också skulle bli behändig, som kvadratisk form är redan ett ställningsta-
gande mot de traditionella rektangulära borden som är mycket mer lättplac-
erade i en inredning, för att ge ett alternativ till den marknaden som fi nns 
idag. 

Det optimala måttet utifrån användandets perspektiv, hamnade skivans mått 
på 1400x1400 mm vilket jag bestämde mig för att jobba efter för att sedan 
diskutera vidare med producenter om tillverkningsmöjligheter. Mycket 
kunde hända på vägen, kanske hittade jag en producent som hade maskiner 
som kunde arbeta dessa mått. Jag valde att chansa. Anpassningar till pro-
ducenternas möjligheter kunde bli en senare uppgift och skulle isåfall lätt 
kunna utföras i ett senare skede om så blev fallet. Jag räknade ut att bordet 
skulle medge åtta bekväma bordsplaceringar med bra svängrum, 2 personer 
på var sida, med ett alternativ för ett större sällskap att sitta lite trängre men 
ändå få plats.

  Bild 22: Borskivans mått

1400 mm
400 mm 500 mm

x
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___________________________________

1 Fotnotens text. (Notsiffra, tab, text) 

”Fackets” utformning återupptar skivans form i en skarp 90° vinkel. Plac-
erat centrerat med utgångspunkt från en inre kvadrat med tillräckligt givet 
utrymme till kanten för ett dukningskuvert. Ett övervägt beslut för att inte 
begränsa utrymmet vid ätande, men inom räckvidd för att sittande använ-
dare ska kunna sträcka sig till “facket” .

Bild 23: “facket”

   

Bild 24: Fullskalig pappmodell utan ben

xx

x
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___________________________________

1 Fotnotens text. (Notsiffra, tab, text) 

Pappmodellen placerades ut i Hög-
skolans matsal för att utföra använ-
dartester på förbipasserande och för 
att uppleva verkliga situationer. Som 
ett prov på funktionaliteten och för 
att se hur användarna rörde sig med 
artefakten. Användarna var entusias-
tiska över ”facket” och över storleken.

Bild 25: Pappmodell i HIK:s matsal

Antal användare som kunde nyttja bordet i samma stund, svängrum, hur väl 
“facket” nåddes från en sittande  ställning.

Bild 26: Användartester med pappmodell

  Bild 28-28: på en användare och dess behövda utrymme vid benen.

x
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___________________________________

1 Fotnotens text. (Notsiffra, tab, text) 

Men en rörlig process ända in i slutskedet av projektet utan att fastställa den 
slutliga formen var tiden knapp och jag var inte riktigt redo för att sätta for-
men för benstrukturen.  

Ett övervägande var att återuppta de kontrasterade formerna från ”facket” 
till benen i en hopsatt profi l i 90°, utpositionerade i överensstämmande vin-
kel till hörnen. 

Uttrycket med dessa ben blev alltför tydliga och övertog uppmärksamheten 
från skivan.

Bild 29: Modell/skiss på ben i vinkel

Mitt resonemang är att eftersom konceptet med att använda sig av ett enda 
stycke nu endast handlade om bordskivan, var benen ett kapitel för sig och 
borde lämna skivan som ett individuellt element. Genom att tänka sig att 
skapa bordskivan i ett styvt men relativt lätt material skulle benen kunna 
vara mer eller mindre löstagbara. Att skapa dem t.ex. i en stålprofi l som tar 
grepp om skivans kant och med mottryck av skivans tyngd sitter på plats.

Bild 30: skisser på greppande metallben

x
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Men det blev ett fristående element i sig och jag gick tillbaka till idén att 
studera fackets form de former som fanns där. Olika former övervägdes mot 
formen.

Bild 31: förslag på ben profiler

Slutresultatet blev ett trekants format ben som återupptog ”fackets” form 
(det sista alt. till höger), utplacerade i symmetri med en upprepande 90grad-
ers horisontell vinkel vilket leker med uttrycket.  

   Bild 34: Benens utplacering i planlösning

5.6.2 MATERIALVAL

Under projektet har jag från tidig början haft ett antal tänkbara material i 
tankarna. Träfanér, plåt, corian®, plastfiber.

corian® är ett homogent kompositmaterial som används som bänkar i kök 
och badrum till möbler och belysning i hemmiljö som offentlig miljö. Varia-
tionerna av former är oändliga då materialet kan limmas ihop till ett enda 
stycke utan synlig limfog. Med en frihet av spännande kombinationer i färg 
och form. Negativa aspekter av materialet att det är till viss del framställt 
kemiskt och är ett kostsamt material.
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Bild 35 över vänster: Corian, Desert Core by Demet Bilici; 

Bild 36 ovan: Corian, Trottola by Nucleo, Piergiorgio Robino/ Stefania 
Fersini 

Bild 37 höger: No Smoking by India Mahdavi 

 Samtliga bilder: www.dezeen.com/.../2007/06/08_nucleo_corian.jpg

Plastfiber är ett otroligt starkt material som byggs upp med glasfiberväv i 
skikt med starkt lim, vilket kan göras otroligt hållfast men samtidigt tunt. 

Förutom egenskaperna av att ge “bordet” en tunn känsla och vara av ett 
formbart material var målet att skapa ett bord som stödjer hållbar utveck-
ling och speglar skandinavisk möbelhistoria men måste även hålla en viss 
prisklass. Samtidigt som jag tyckte att corian® och plastfiber var innovativa 
och intressanta material höll de inte de kriterier jag var ute efter och jag kon-
centrerade mig i slutskedet på träfanér. Ett material som blickar tillbaka på 
vår möbelhistoria, ett formbart material med egenskap att kunna vikas och 
böjas i en sluttande riktning vilket stämde bra in på ”bordet”. Genom att an-
vända sig av få material kan man optimera produktionen och därigenom dra 
ner på antalet produktionsprocesser. Som resultat ger minskade påfrestnin-
garna på världens resurser. 

Jag besökte Bendinggroup i Nybro som är ett underleverantörsföretag som 
tillverkar komponenter och möbler och fick ett långt studiebesök i hur till-
verkningen av formpressat trälaminat går till. Vi diskuterade former och 
möjligheter för tillverkningen av min design. Tveksamheterna låg kring att 
formpressad en så pass stor yta vilket kan bidra till att skivan skevar sig. Som 
tillverkning är processerna inte alltför komplexa, det ligger dock en invester-
ing i formpressar. I ett skogrikt land som Sverige finns det bra möjlighet till 
tillverkning inom den svenska industrin, vilket innebär en nationell produc-
ering. 
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5.6.3 HUR FÄRG KAN FÖRSTÄRKA PRODUKTEN

Färg ger personlighet och karaktär till en artefakt, den kan förstärka likväl 
som stjälpa en forms uttryck. Kandinsky pratar om hur färg påverkar vara 
sinnen i både fysisk och psykisk verkan. Att färg är en attraktion för ögat och 
den starkt påverkar våra sinnen. Tillsammans skapar färg och form en egen 
harmoni. Vid valet av färg tyckte jag det var viktigt att ta hänsyn till att bor-
dets huvudsyfte är matplats vilket kräver lugn och harmoni. En ljus färg som 
ger betraktaren en lätt och luftig känsla, som inte ådrar sig ett alltför stort 
blickfång. Jag sökte en ljus tonad färg. En vit färg som utstrålar enkelhet och 
lätthet som drar mot en svag ton av blått som lyfter formen till en svävande 
känsla.

För att gå längre in på hur våra sinnen påverkans och vilka associationer 
olika färger förknippas med :

Vitt associeras med: ljus, oblandad, oskuld, renhet, luftig, enkelhet.

Ljusblått associeras med: stillhet, förståelse och mjukhet, hälsa, himmel

”blue very profoundly develops the element of calm” säger konstnären Was-
sily Kandinsky.

6. SLUTLIG PROTOTYP/ RESULTAT

6.1 UTFÖRANDE AV PROTOTYP

 En prototyp är ämnad att visa på hur den slutliga produkten kommer att se 
ut.  Vilket innebär att framställningen kan se något annorlunda ut än de mo-
ment som krävs för den slutliga produktionen.

Prototypen framställdes av ihoplimmade lager av plywood för att simulera 
det tilltänkta materialet och ett tillräckligt flexibelt material som tålde att 
följa formen.

Plywood är ett varumärke för ett skivmaterial framställt av ett antal ihoplim-
made skikt av träfaner med träfibrerna med olika riktningar för att ge styrka 
till materialet.



34

 Bild 38: plywood

www.lakewoodconferences.com/direct/dbimage/50...

För att bygga upp en tillräckligt hållbar bordsskiva och ändå skapa den 
sluttande delen av “fi ckan” gjordes skivan i olika lager. Uppbyggd av 4 mm 
tjocka plywood skivor, hållbara men ändå elastiska.

Skivan byggs upp av tre lager av plywood, där det översta lagret fyller hela 
bordskivans yta med ett 90 graders tvärsnitt som utmärker ”fi ckan”, hörnet 
av snittet böjs ned i en bågformad rörelse och uppehålls med hjälp av ver-
tikala ”väggar”. De två understa lagren ger förstärkning till den plana ytan av 
skivan och är försedda med ett tomrum i mitten för att lämna utrymme till 
”fackets” form som utvecklas ned tillsyntes igenom skivan mot golvet.

lager 1 - plywood 4 mm Skiss på ihoplimmad 
modell

lager 2 - plywood 4 mm

lager 3 - plywood 4 mm
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Bild 39-40: ovan/nedan: Fackets väggar till prototyp bygget

Materialet böjs upp till “facket” och fästs på dess väggar  med limm och 
nubb. “Väggarna” är gjorda med en inåtlutande vinkel som möter upp ytan 
och den förskjutning som skapas när den ges en annan vinkel. Här ovan syns 
“väggarna” och dess uppbyggda struktur under arbetet. Materialet är elas-
tiskt men stretar emot när man tvingar upp det i vinkel, därför var det nöd-
vändigt att skapa en stadig form med tillfälliga kilar som håller den på plats 
under arbetetets gång.

 Bild 41: Fästandet av plywooden och “fack” delen

x

x
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Bild 42: Färdig prototyp på utställning i Gamla Elcentralen, Pukeberg

x
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6.2  FÖR PRODUKTION

Under prototypbygget kom vissa problem upp till ytan, bl.a. hur ”fackets” 
tvärsnitt ska skäras ut, hur materialet kan böjas och vilka material som är de 
mest optimala. 

Efter att ha diskuterat lösningar för produktion med Bengt-Olof Johansson 
från Bendingroup kom jag fram till en lösning med att göra bordskivan i 3 
delar . En formpressad del varav fackets botten är ena hörnet. Vilket senare 
utvecklades till att bli en basstruktur i 3 delar med en infälld böjd skiva som 
utgör fackets del. Skivans struktur täcks sedan med ett toppskikt av olika 
material beroende på vilken slutversion av bordet det ska bli; träfanér eller 
mdf för målad ytskikt. Det hela stöds upp utav en trästruktur där de treka-
ntsformade benen är infällda. Tanken att skapa en bärande borskiva och att 
fästa benen direkt under skivan är ett frestande alternativ men strukturen 
kom till av skäl för att skapa ett stabilt och bärande bord. 

topplager som ges ett snitt vid “fackets” kant

multiflex / formpressad skiva

infälld kant av 
“böjda” delen

synlig kant

skruv som stopp 
fòr den “böjda” 
delen att rätas 
ut igen

Bild 44: Sektion på hur skivan är löst med en infälld del av “fackets” böj.

Bild 45: Sektion på infällt ben 

x

x
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Detta är mitt förslag sedan är det upp till produktionsföretagen att ta ställn-
ing och överväga deras resurser och möjligheter och anpassa produktionen 
till bästa möjliga. 

För att skapa en jämn och plan slutfinish används ett tunt flexibelt skivma-
terial på 1,5 mm som översta lager vilket ger ett plant och jämt ytskikt och 
som döljer eventuella synliga skarvar och limfogar. Ett fint snitt skärs ut vid 
fickan och följer med hela ytans utsträckning. 

För den lackade versionen används en MDF skiva, vilket är ett träfiberkom-
positmaterial skiva som ger en slät och optimal yta för lackering. 

För träversionen används en träfanér skiva, vilket löser problemet att 
återknyta till konceptet av att utvinnas ur en yta, vilket det ger sken av 
att vara. Genom att andvända sig av ett tunt material som fanér ges även 
möjlighet till ett tunt snitt vilket innebär andra förutsättningar än att CNC 
fräsa ut kanten vilket hade varit alternativet vid användning av ett tjockare 
material. CNC fräsen behöver en marginal på ca 25 mm i diameter för att 
komma åt vid ”fackets” kant och skulle då lämna ett allt för synligt hålrum. 
Genom att ge ett snitt med endast bredden av ett knivblad täcker fanéret 
ytan perfekt.

Att produktionen optimerats och förändrat tillvägagångssättet från grundi-
dén begränsar inte slutresultatet då konceptet kan simuleras med att avs-
lutade ”täcka” över de ihop pusslats delarna.

För att skapa en stabil skiva och att anpassa mig efter marknadens utbud av 
trämaterial får bordet en tjocklek av ca 30 mm. Vilket ges en avfasad profil 
för att ge ytan en lättare och mindre skarpt avslut. Kanten blir tillsyntes 4 
mm tjock då resterande delen av tjockleken avfasas i en 60 graders vinkel. 
En minimal kant måste dock lämnas för att ge styrka till kanten vilket också 
återkommer på benens skarpa vinkel i framkant.

˚

˚

3 mm3 mm
27 

40 
40

30

Bild 46: Avfasad bordskant

x
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7. DESIGN SOM YRKE

7.1   HUR ARBETAR EN DESIGNER

Det finns en rad olika arbetes strategier inom designvärlden: antingen som 
anställd på en byrå eller som frilansande på olika uppdrag eller som jag tagit 
upp tidigare att själv komma med en idé och proponera den på frilansande 
basis för företaget.

Om man får uppdraget att komma fram med en ny produkt finns det två 
olika infallsvinklar till projektet: att utifrån företagets nuvarande sortiment 
skapa en produkt som passar in i nuvarande kollektioner, eller som oftast 
kända designers, att få ge en personlig prägel på projektet och lansera en ny 
linje. 

Som Designer har man sitt varumärke i det man producerat och visat upp. 
Det kan därför vara viktigt att med tiden arbeta fram en professionell profil 
och att hålla en stadig profil och att skapa tilltro. Att produkten blir produc-
erad på ett kvalitativt sätt vilket gör att form & funktion blir tillverkade efter 
den kvalité den var skapad och att man som designer får vara delaktig av 
produktens slutresultat. Det som kommer ut på marknaden är i slutändan 
designers varumärke.

På Saco:s hemsida står det att i Sverige finns det 10 000 utbildade Design-
ers och bara 2000 kan försörja sig på yrket. Där en nyexaminerad designer 
tjänar runt 20 000 kr i månaden medan de som lyckas jobba som konsulter 
tjänar mellan 28 000 och 40 000 kr i månaden. Det verkar även framgå från 
deras undersökningar att många sadlar om och har ett annat  yrke parallellt, 
men dock inte med design som huvudsyssla. (Källa Saco 2008) 

7.2 VAD INNEBÄR DET ATT VARA FRILANSANDE DESIGNER?

Hur blir man anliten för ett uppdrag?

Hur presenterar man sig för företagen?

Under möbelmässan i Stockholm och under den mer Internationella mäs-
san i Milano passade jag på att prata med olika företag för att ta reda på hur 
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öppna de är för nya förslag. Förhoppningsvis finns ”rätt” person på plats och 
man lyckas byta några ord öga mot öga när man lämnar över visitkortet. 

1. Ta reda på ansvarig person 

2. Knyta kontakt: genom möte på mässa eller genom mail/telefon, sistnämn-
da kombinerat med steg 3.

3. Skicka över en kort presentation med Cv och några utvalda projekt.

4. Ring upp och försäkra dig om att de mottagit din presentation och sett 
den.

5. Boka in ett möte för presentation av produkt, helst produkter.

Att vara en bland tusentals besökare på en mässa betyder att jag är en i män-
gden, vem kan lyckas göra ett sådant bra intryck? Visar jag istället själv upp 
någonting blir jag genast någon att referera till med en bakgrund. Men kan-
ske även kontakter eller genom uppmärksamhet i t.ex. media kan hjälpa till 
på vägen.

En återkommande fråga hos mig är: hur går det ihop? 

Att designa och att skapa kvalitativa produkter tar tid och att skapa produk-
ter innebär att investera i både tid och pengar för att göra modeller och pro-
totyper. För att inte tala om den egna marknadsföringen som är en invester-
ing i visitkort, hemsida och professionella presentationer, även att ställa ut 
på mässor är en bra inkörsport för att skapa kontakter.

Hur mycket arbete måste jag lägga ner på en idé innan jag presenterar den?

Under mitt besök i Milano stötte jag på Béatrice de Lafontaine Vd för ”when 
objects work”, ett belgiskt företag som producerar och distribuerar exklusiva 
designföremål. När min nyfikenhet ledde till att fråga hur designers pre-
senterar idéer till hennes företag, fick jag svaret att vissa enbart skickar in 
halvfärdiga handskisser och ber hennes anställda produktutvecklare att ut-
veckla idén vidare. En direkta reaktion var att fråga om det inte gällde enbart 
för etablerade designers med ett känt namn. Den frågan fick jag aldrig ett 
svar på, det återstår att se. Lafontaine svarade bara: Hör av dig om du har en 
riktigt bra idé. Jag har fortfarande många obesvarade och ihärdiga telefon-
samtal att göra och många möten framför mig, så jag antar att bara erfaren-
heter kan svara den obesvarade frågan.
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Mod, övertygelse och tålamod är egenskaper som väger högt i att lyckas som 
designer, att fortsätta pröva och att vara innovativ i sitt jobbsökande. Att 
vara kreativ på alla plan som Emmanuel Babled sa, att man som designer 
måste skapa sig sitt jobb. 

Bild 47: brainstorm 

7.3 PRODUCENTER 

Hur vet man vilket företag man ska inrikta sig på när man ska arbeta fram 
ett eget format projekt?

I det här projektet skulle jag antingen kunna studera ett varumärkes 
form¬språk och försöka skapa en produkt utefter det som inspiration. Men 
jag har istället valt att söka efter riktlinjer i mitt formspråk och utforska det. 
Utformningen av det här bordet tar inte hänsyn till något varumärke utan 
jag har snarare utforskat den svenska marknaden, för att se vad marknaden 
er¬bjuder och för att skapa en överläggande bild på intressanta företag för 
mitt uppdrag, som ett riktmärke att söka kontakt med i slutet av projektet.

Jag sökte svenska varumärken som erbjuder ett sortiment med nyskapande 
produkter som ändå tar tillvara på svensk möbeltradition genom att spegla 
de enkla och avskalade skandinaviska formerna.

Jag tittade på David Design, Karl Andersson & söner, Materia och Swedese.

tid/ uthållighet & envishet

Olika möjligheter som 
ung designer.

Mässor - får ett ansikte, vilket 
ger en referens
( tävlingar)

Knyta kontakter

Söka mindre företag som 
vågar satsa.

Boka in möten & presentera 
förslag. Lagom genomarbe-
tade m klar vision. 

Skicka in förslag till företag.
Stark, tydlig och målmed-
veteten presentation. Som 
talar och säljer för sig själv

Man har inget att 
förlora.
Satsa, Prova!

självförtroende visa framfötterna att ge referenser

min idé- tro!
nyskapande mässor, networking,

tävlingar.
Publiceringar, hem-
sida. Jobba med 
erkända designers.

försöka igen, hitta vägar, 
lära sig schargongen
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David Design är ett känt svenskt varumärke med en liten designkollektion 
från inredningsdetaljer och möbler till kläder. I bilaga 2 finns en del av deras 
sortiment presenterat. 

Deras vision lyder så här:

“To create an International premium lifestyle brand in the trademark “David 
Design”; based on a sophisticated level of design and creativity derived from 
Scandinavian values.” 

Under Stockholms möbelmässa i februari i år, 2008, sökte jag kontakt med 
Jonas Magnusson, creative director på David Design i deras monter och 
förklarade min sak med examensprojektet. Att fungera som ett bollplank och 
ge respons på produkten utifrån David Design:s varumärke.

De var inte intresserade att ta del som en andra part men efter många tele-
fonsamtal och något obesvarat mail var jag nära att ge upp när jag äntligen 
sent in i projektet fick en stund att förklara mitt projekt. Huvudkontoret 
finns i Stockholm och tiden var knapp för ett besök och därför blev alterna-
tivet att skicka in en presentation över mail. Något som annars borde undvi-
kas för att skapa den personliga kontakt som ger idén lite extra grund att stå 
på. 

I ett samtal med Jonas Magnusson, creative director för David design, fick 
jag en beskrivning av hur deras samarbete med designers ser ut. David de-
sign arbetar mestadels utifrån en egen formulerad brief som följer deras 
varumärketesstrategi. De har en tradition av att jobba med en grupp design-
ers i ett “ganska tajt gäng” vilket ger det informella samarbete de söker. Som 
varumärke skapar det en trygghet att ha en relation till designern, att känna 
varandra. Det kan däremot hända att de hittar intressanta förslag som pas-
sar in i deras sortiment från de förslag som kommer inskickade från olika 
designers världen över.

David Designs gensvar på min idé blev aldrig besvarade och jag förfinade 
min presentation något och tog istället kontakt med Karl Andersson & Söner 
och fick ganska prompt ett bra samtal och diskussion om bordet. Nya samtal 
ger nya infallsvinklar och svaret var att det var ett klurigt bord, vackert men 
inte vad deras sortiment behövde kompletteras med för tillfället. Materialet 
gav en viss osäkerhet och lackning kunde skapa sprickor vid skarpa kanter 
och andra material föreslogs. Jag fick även en del frågor om den tänkta ben-
stommen och de infasade benen vilket Karl Andersson & Söner till en början 
var osäkra till men som sedan gillades efter en förklaring, även om de nu 
satsade mer på bärande bordskivor som är stabila i sig. Jag fick ny inspira-
tion och ställningstaganden från en professionell kontakt och tog in all in-
formation jag kunde få. Jag är aldrig låst i mina projekt utan ny inspiration 
ger nya tag. Samtalet var intressant och jag tog chansen att komma ett steg 
närmare en fortsatt kontakt och frågade vad för sorts produkter de sökte. Jag 
fick förståelse för vad de sökte och skulle höra av mig när jag kom på en idé 
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till vilket det redan finns en början till bland alla de idéer som jag förkastat/
sparat under detta projekt. Det gäller att se möjligheter.

7.4 REFLEKTION

Min personliga uppfattning av undersökandet av hur man tar sig in på 
marknaden, har egentligen inget facit, utan kräver till viss del erfarenhet och 
att skapa sig en egen individuellt utformad strategi. Som designer säljer man 
en produkt som är utformad från ens egna referenser för vad som är vackert 
och funktionellt, utformat för användarna men alltid med en viss personlig 
prägel från designern som skapat den. När det kommer ner till att knyta kon-
takter är det under samma förutsättningar som alla andra personliga kontak-
ter, att ge ett bra intryck. Att kunna presentera och sälja in idéer på ett över-
tygande sätt som ger dem en positiv och tillförlitlig bild av mig som designer 
som förhoppningsvis leder till att de väljer just den produkten. 

Enligt Saco:s finns det i Sverige ca 10 000 utbildade designers men endast 
2000 kan försörja sig på yrket. En nyexaminerad designer tjänar runt 20 
000 kr i månaden medan de som lyckas jobba som konsulter tjänar mellan 
28 000 och 40 000 kr i månaden. Det verkar även framgå från deras under-
sökningar att många sadlar om och har ett annat yrke parallellt, men dock 
inte med design som huvudsyssla. (Källa Saco 2008)
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8 SAMMANFATTANDE DISKUSSION, SLUTSATS

En början och ett slut. Projektet hade en helt annan början än vad slutet 
skulle komma att bli. Jag följde min instinkt och lät min kreativitet komma 
fram till en produkt jag stolt kan visa upp. Den andas “mitt” formspråk och 
bär på många fler formstudier än vad som här presenteras och bär liksom 
min osynliga sigill.

Att återge projektet i ord har för mig resulterat i en kantig version. Mitt 
skapande följer inte en rak turordning och att stylta upp det i ordnings-
följd följer egentligen inte alls själva händelseförloppet. Men att återge det 
i sitt verkliga esse skulle betyda ett rörigt och i stort sätt omöjligt kaos av 
skiftande idéer och tankar. En ständigt pågående tankeprocess som inte slu-
tat bara för att pennan inte rör vid pappret. 

Men en uppsats var det och en uppsats blev det!

Projektet i sig kan ha uppfattas en aning villrådigt från vissa utomstående 
parter, men ärligt nog ser sökandet till att bli designer ut så här för mig.

Jag vet inte vad som väntar, och jag tror aldrig att jag vet slutet. Jag vet inte 
det jag kan innan jag kan det och att tro annat vore över pretansiöst.

Jag tog sats och jag slängde mig in i något ovisst för att vinna nya erfaren-
heter och nu är det dags för nästa projekt...

Jessika Källeskog -08
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9. ORDLISTA 
sammansatt med hjälp av www.svid.se 

Artefakt
Artefakt kommer från latinets ord för konstgjord. Föremål skapade av män-

niskohand. 
Designer
Person (-er) som utför professionell gestaltning i en designprocess av bud-

skap, varor, tjänster, processer eller miljöer. Designern deltar inte själv i 
produktionen av produkten.

Designskydd 
skyddar en produkts formgivning. 
Estetik
Traditionellt sett läran om skönhet och konst, förnimmelsen och uppfattning 

av den fysiska gestaltningen. 
Form
Rumslig gestalt eller figur, anordnad i två eller tre dimensioner. Inom kon-

stvetenskapen syftar form på organisation av linjer, ytor och volymer. ”Att 
något tar form” avser materialisering av t ex idé och tanke. 

Formgivning
Verksamhet att konstnärligt skapa yttre form och dekor på främst bruks-

föremål och trycksaker. 
Industridesign
Industriell design. Arbetet utförs på processer, budskap, varor, tjänster eller 

miljöer avsedda att tillverkas i serie med hänsyn till såväl estetiska som 
praktiska, ekologiska, produktions- och marknadsförings-mässiga samt 
ekonomiska kriterier.

Koncept
Idéinnehåll eller plan, som innehåller t ex en produkts eller en verksamhets 

särskilt utmärkande, gemensamma egenskaper. Koncept kan ses som 
ett samlingsuttryck för ett företags komplexa erbjudande som innehåller 
kombinationen av varor, tjänster, beteende.  

Kubism
Från fr. cubisme var den första abstrakta konststilen på 1900-talet. Huvud-

perioden låg kring 1907-1914 och det var Picasso och Georges Braque som 
började inspireras och tolka afrikansk och iberisk konst. De första verken 
var tolkningar av olika motiv som stilleben, landskap eller personer som 
byggts upp och delats upp av olika ytor, flersidiga element. 

Prototyp
Ett första exemplar av en produkt, som tas fram som mall för en produktion. 

Kan också vara ett normalmått mot vilket man kontrollerar andra mått. 
Produkt
Konkret resultat av tillverkningsprocess, som kan vara kontrollerad eller 

spontan. Kan vara föremål, tjänst eller service.
Patent
Immaterialrättsligt skydd för uppfinningar, skyddar funktionen hos en 

industriprodukt eller användbar idé, t.ex. en produktionsmetod eller 
produktens användning. 
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2007-11-18_ organiserat av David Carlson (grundare av David Design) & 
Peer Eriksson_ Olika tolkningar från talare med anknytning till Design: 
Satyendra Pakhale, Stephen Burks, Mathilda Tham, Jennifer Leonard, 
Bent Richards.

Moro Monica _ Scenario Planerings Seminarium_ Pukeberg HIK_ 2008-03-
25/26
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10.4 INTERVJUER_

Genom www.surveymonkey.com har jag gjort användarundersökningar. 

Online intervjuer hur människor använder sina matbord och kringliggande 
frågor om användningen av subjektet.

Tack till alla vänner och bekanta som har tagit del utav min användarstudie!

10.5 MÄSSOR_

Salone internazionale del Mobile 2008_ Milano, Italia 2008-04-16/22

Stockholm Furniture Fair 2008_ Älvsjö Stockholm, Sverige 2008-04-06/10

10.6 UTSTÄLLNINGAR/ GALLERIER_

Gallerie Pascal Cottard Olsson_ Stockholm, Sverige 2007-10-05

Galerie Italienne_ Johanna Grawunder “collection street glow”_Paris, 
France 2008-03-01

Spazio Rossana Orlandi_ olika möbelformgivare_ Milano, Italia 2008-04-20
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RESULTAT FÖR ANDVÄNDARSTUDIE 1
1 Bildtext med styckeformat Referens. Ut loboreet init lametum quat  1

2 Bildtext med styckeformat Referens. Ut loboreet init lametum quat.  Ut lo-
boreet init lametum quat (s. 14, 18)  3

1. Jag bor i en lägenhet med  så många rum & kök;
2. Hemma äter jag mat vid;
3. Mitt matbord står helst i denna del av min lgh;
• Kök
• Vardagsrum
• Matsal
• Har inget
4. Mitt matbord andvänder jag till;
5. Dom här sakerna brukar jag lägga på mitt matbord;
6. Så ofta jag bjuder hem vänner på middag;
7. Så många sittplatser ska mitt idealbord ha;
8. Mitt ideal matbord ser ut såhär;
9. Den här formen har mitt idelbord;
10. Det här materialet har mitt idealbord;
11. Det här skulle jag kunna betala för ett designat matsalsbord;
• Under 4000 kr
• 4000-7000 
• 7000-11000 kr
• 11000-
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4. 4. I use my dining table for;

  1. lunch/dinner   
  4. eating  
  5. work   
  6. Eating off on 
  9. storing things temorarily 
  10. Dining  
  12. working    
  16. eating/drinking     
  18. play cards     
  20. eating breakfast and dinner    
  23. everything  
  24. breakfast    
  27. sit   
 

 

  1. workstation   
  2. studing  
  3. reading and speaking 
  4. writing in this moment on my computer  
  5. meetings    
  6. reading things  
  7. talk with people
  8. working  
  9. hangin out
  10. Desk   
  12. eating 
  13. sometimes working (sketching, comp)  
  14. drink,   
  15. chatting with my flatmates  
  16. playing cards/games  
  17. working  
  18. do some homework   
  19. putting and leaving stuff on it  
  20. as a desk for my laptop   
  21. do my german homework  
  23. dinner  
  24. read  
 
 

1. 2.
  1. craft project  
  2. playing  
  3. play with nephew   
  4. drawing with my daugter   
  5. reading    
  6. discussing politics    
  7. take a tea with some one    
  8. computer  
  9. Sewing    
  10. baking  
  11. screwing  
  12. read the neswpaper
  13. working on my computer  
  14. bread knead 
  15. cutting and clean. veg. bf cooking  
  16. read the newspaper at the weekend 
  17. weekend lunches 
  18. use the pc  
  19. talking  
  20. play  
  

 

  1. working    
  2. watch tv   
  3. eating
  4. drawing
  6. Folding laundry  
  7. ironing 
  8. folding laundry ocasionally
  9. play with the tops 
  10. eat
  11. sometime preparing cakes  
  12. playing cards
  13. skin up   

 

  1. putting things on  
  2. art projects   
  3. drinking table / buffè for parties  
  4. ..............................!  
  5. have sex    
  6. sometime drawing with or without childrens  
  7. have sexual intercourse (please a stable table!)  

 

3.

4. 5.

4. Det här använder jag mitt bord till; 

 
13. blir samlingsplats för allt möjligt....
när jag inte äter.  
18. plugga vid, rita eller datorn  
20. att lägga saker på, tidningar räkningar 
datorn  
25. skrivbord    

17. såga bräder  
18. ställa blommor på 
19. att öppna posten 

1. 2.
förutom att äta eller skrivbord;

  4. arbeta vid    
  5. deppa  
  6. Har trevliga middagar 
  7. som bakbord  
  8. snacka omkull damer (funkar dock sällan)  
  9. pyssel m.m  
  10. romantic dinner for 2    
  11. Pappersarbete 

3.
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  1. candles, or a vase with fresh flowers  
  2. computer, oranges, scultura  
  3. Newspapers,flowerpot    
  4. nothing  
  5. candles, two alvar alto vases, my coffee cup  
  6. plates with food on, drinks, books, newspapers, 
magazines, knife and fork, random clutter  
  7. fruits, sugar  
  8. candles, vase, laptop  
  9. papers, papers, pens papers.... salt pepper sugar 
flowers. 
  10. salt pepper, condiments, place mats because it is 
made of wood   
  11. flowers / plants / candles / laptop  
  12. computer, plates, girls, laundry, grocery’s  
  13. vase of flowers, plant, food of course 
  14. tablecloth, forks, knifes, spoons, sheets, paper, 
myself when I have to change a lamp, sometimes my 
girlfriend,.........  
  15. ? Food? Plates? Flowers? and so on 
  16. candles/flowers/table cloth  
  17. fruit, bread, newpaper  
  18. oil , vinegard , plates, bread  
  19. decorative vase with flowers, or fruit  
  20. newspaper, flowers, fruits, glasses etc etc   
  21. vase laptop   
  22. wallet, keys, money, usb stick, bag. scarf, aht  
  23. oil, salt, water and wine, raw 
vegetables,sometime cheese and bread plates,glasses, 
forks-knifes-spoons, napkins,  
  24. I have an oval table and in the centre there is a 
pyramid with a small candle inside I use to spread 
soft ligth around... anything else... obviously diffe-
rent uses, different things...  
  25. newspapers, pots, pådekning til bespisning  
  26. Shisha, hash, random food 
 

5.
 things I usually put on my table;

1. brev, räkningar, dator, plånbok, nycklar... 
  2. tallrik, kniv, gaffel, tidning, glas, kaffekopp o fat, duk, frukt-
skål, bok, dator, penna, mus, sax, kuvert, papper (post),  
  3. post, skräp, matvaror, väska, böcker, dator, ljusstakar (står där 
ständigt), etc. etc. Allt som jag har för händerna just då hamnar på 
bordet. 
  4. Någon form av duk eller bordstablett, ljus, gärna en blomvas 
eller en skål med något dekorativt i. Mat och porslin etc naturligt-
vis. Post och tidingar under det att vi läser dem.   
  5. kontroller, mat, skissmaterial, papper, ljus, böcker   
  6. mat..?  
  7. Dator, nycklar, tidningen, papper, brödrost, ljus, blommor, 
fruktskål, vantar, plånbok, tuggummi  
  8. det mesta som används i köket eftersom jag har ont om yta. 
  9. böcker, nycklar, pennor, dator, tallrikar, ljus, glas, bestick 
  10. post och reklam, tidningar.   
  11. mobil, nycklar, räkningar, brev.  
  12. samlingsplats för nycklar, post, tidningar etc. om jag inte ska 
äta alltså. blir så eftersom jag bor så väldigt kompakt, kök&hall är 
stort sett samma sak.   
  13. Papper duk ljusstakar matgrejer 
  14. tidning skål för nycklar och småpengar absolut ingen duk...    
  15. skräp och bråte 
  16. Frukt, tända ljus, böcker, blommor,brev som ska postas, mat, 
vin  
  17. datorn, alla räkningar och andra papper, prylar jag ska kom-
ma ihåg att ha med mig eller göra nåt med.  
  18. papper, prylar, brödrost    
  19. tidningar, bred, räkningar, nycklar, kassar, väskan, smulor...  
  20. ingening for utom de ljustackar jag har dar och tva goids 
skalar! 
  21. duk, ljusstakar, all bråte som jag lägger i från mig   
  22. tidning, salt o peppar, dator, ljus 
  23. post,saker jag handlat som jag inte hunnit ställa in i skåp, 
nyklar fast det betyder otur att lägga dem på bord  
  24. ha min dator på, lägga tidningar & saker, vaser  

5.
De här sakerna lägger jag på mitt bord;


