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Sammandrag. 

Syftet med den här uppsatsen är att återge en designprocess. Målet med 
examensarbetet har varit att skapa en kaffeservis utifrån Höganäs Keramiks 
formspråk och användarnas behov. Användarna är personer som startar eget 
hem och familj. 

Till grund för designprocessen har användarstudier i form av enkätunder-
sökning, observation och dialog legat. 

Genom ITK (Identity Tool Kit) och formanalys har jag tagit fram kärnan i 
Höganäs Keramik och dess formspråk och satt ramar och koncept för projek-
tarbetet. Konceptet Tradition kommer av Höganäs Keramiks hantverkstradi-
tion men också av den varma, mysiga och hemtrevliga stämningen kring den 
långa svenska fikatraditionen.  

Resultatet blev en kaffeservis inom konceptet Tradition bestående av stor 
och liten kopp med fat, assiett, kaffe-/tekanna, mjölkkanna, sockerskål och 
serveringsfat.

Nyckelord

Kaffeservis, fika, stengods, tradition, design.
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1. Förord

Jag vill rikta ett varmt tack till de personer som varit mina användare under 
projektet; Markus Bengtsson, David Persson, Carl Johan Erlandsson, Jessica 
Linde, Jenny Wistrand och Frida Berggren.  

Jag vill även tacka handledare, klasskamrater och Nybroateljéerna, men 
också mitt bollplank Ann-Heléne Rubensson för trevliga och inspirerande 
samtal och Pär Bourghardt för stort stöd och uppmuntran.

2. Inledning

Då jag skulle inleda det här examensarbetet kände jag att jag ville ägna pro-
jektperioden åt ett material och en företeelse som inspirerar mig. Materialet 
är stengods och företeelsen är fika. Det är den varma och trevliga stämningen 
kring den svenska fikatraditionen, då man sitter under en längre tid runt ett 
bord med nära och kära och avnjuter dryck med tilltugg, som jag velat up-
pnå. 

Jag ville utgå från materialet och kaffeservisen och ta hjälp av användarna 
för att få fram vad jag skulle formge i mitt designarbete. 

Det är min kärlek till materialet stengods som varit min starkaste inspira-
tionskälla och drivkraft.

3. Bakgrund

3.1 Syfte och vision

Syftet har varit att formge en kaffeservis för personer som startar eget hem 
och familj, som vill uttrycka sin personlighet och som värdesätter hantverket 
och dess tradition. 

Jag har utgått från Höganäs Keramiks formspråk och glasyrer men fram-
förallt användarnas behov. Varför jag valt Höganäs Keramik är för att de är 
ett välkänt företag som tillverkar produkter i stengods.

Servisen skall under lång tid inspirera användarna till umgänge och trivsel 
genom sitt slitstarka material, färg och relief.  
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Min vision är att skapa en liten servis för hemmiljö, formgjuten i stengods, 
för aktiviteten fika. Den skall omsluta drycken och lyfta tilltugget. Servisens 
olika delar skall ha olika relief inom konceptet Tradition (se rubrik 7.3), som 
även skall inspirerar till handarbete, så som stickning, virkning, broderi och 
flätning.

3.1.1 Frågeställningar
Vilka delar i en kaffeservis finns det ett behov av?

Hur har fikakulturen sett ut i Sverige och hur ser den ut idag? 

Hur skapar jag en kaffeservis som passar in i Höganäs Keramiks produk-
tlinje?

3.2 Presentation av Höganäs Keramik

På Höganäs Keramiks hemsida kan man läsa om företagets historia vilket 
sträcker sig tillbaka till 1909 då firman Andersson & Johansson grundades av 
Karl Andersson och Sigfrid Johansson. Man bildade aktiebolag och strävade 
efter att kunna använda namnet Höganäs Keramik vilket blev verklighet 
1967. 

Höganäs Keramik har ett starkt varumärke i sina former och är välkänt långt 
utanför Sveriges gränser. Företaget förenar traditionella tankar med mod-
ernt formspråk. På dess hemsida kan man läsa: 

Grundidén har alltid varit densamma: En stark tro på svensk design där färg, 
form och funktion går hand i hand. 

Det syns när man tror på det sköna. (www.hoganaskeramik.se)

3.2.1 Produktion
Höganäs Keramik är ett företag med lång hantverkstradition som till en bör-
jan tillverkade keramik i lergods1. Med tiden industrialiserades tillverknin-
gen och på 1970-talet övergick man helt till stengods (se rubrik 7.9). Produk-
tionen sker genom gjutning, vilket är ett sätt att forma keramiska föremål, 
vanligen i en gipsform. Gipsformen tillverkas av en modellförlaga i lera. For-
men fylls med lerslamma2 och efter att ett yttre skikt torkat kan man hälla 
bort överflödig slamma.
___________________________________

1 Lergods - ”porösa keramiska material som framställs genom bränning av leror vid låg tem-
peratur, 800-1050°C.” (http://www.ne.se.proxy.hik.se/sok/lergods?type=NE 2009-03-29)

2 Lerslamma är lera uppblandat med vatten, tills det fått en konsistens liknande filmjölk. In-
nehåller även ställmedel som håller lerpartiklarna flytande.
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3.2.2 Produkter
Idag tillverkas bruksföremål3 vars former är rena och enkla, likt grund-
former4. Formspråket påminner både om minimalism5 och funktionalism6. I 
Höganäs Keramiks glasyrsortiment finns både matta och blanka glasyrer7. I 
sortimentet finns bland annat färgerna plommon, olivgrön, himmelsblå och 
frost. 

På Höganäs Keramiks hemsida kan man läsa att de olika produkterna är ska-
pade för att samspela med varandra.

Samtliga stengodsprodukter tål maskindisk, mikrovågsugn och ugn men 
skall inte utsättas för alltför snabba temperaturväxlingar då risk för sprick-
bildning finns.

___________________________________

3 Bruksföremål - ”föremål som är avsett för regelmässig användning och som därför skall 
vara starkt och funktionellt.” (http://www.ne.se.proxy.hik.se/sve/bruksföremål?i_h_
word=bruksföremål 2009-03-29)

4 Grundformer – så som kub, klot, cylinder och kon.
5 Minimalism - ”riktning inom bl.a. konst och musik som arbetar med starkt reducerade eller 

elementära uttrycksmedel. [...]Minimalistiska verk bygger på enkla former; för att undvika 
det subjektiva uttrycket låter konstnärerna ofta tillverka föremålen industriellt.” (http://
www.ne.se.proxy.hik.se/kort/minimalism 2009-03-29)

6 Funktionalism - ”funktionalismens utgångspunkt är att ett hus eller en möbel i första hand 
ska fungera bra, inte vara vacker i någon vanlig mening.” (http://www.ne.se.proxy.hik.se/
enkel/funktionalism 2009-03-29)

7 Glasyr – ”är en genomskinlig eller täckande ytbeläggning och består av salter, oxider eller 
alkalier. Sammansättningen kan variera alltefter bränningstemperaturer eller önskade ef-
fekter.” (Nyström Bengt, 2008. Svensk keramik under 1900-talet. Sidan 205.)

www.hoganaskeramik.se

3.3 Begränsningar

Utifrån materialet stengods, tillverkningsmetoden gjutning och Höganäs 
Keramiks formspråk begränsas arbetet till former som är anpassade till att 
gjutas. 
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För att servisen skall passa in i Höganäs Keramiks produktlinje krävs det att 
formerna är vackra, rena och enkla i den mening att det är funktionen som 
har skapat formen, likt funktionalismen, men också att det är en praktisk och 
funktionell bruksvara.

3.3.1 Användare
I min research har jag fokuserat på att få fram vilka delar i en kaffeservis som 
det verkligen finns ett behov av.

För att uppfylla visionen (se rubrik 3.1) är det viktigt att lyssna till användar-
na och se till deras behov, och hur deras fikastunder ser ut, och enbart skapa 
de delar i servisen som de skulle använda.

4. Designteoretiskt förhållningssätt

4.1 Förhållningssätt till min roll som designer

Olika projekt kräver olika designroller. I det här projektet har min roll legat 
i att lyssna till användarnas behov gällande fikastunden och formge de delar 
i kaffeservisen det finns ett behov av, men också spegla Höganäs Keramik i 
slutprodukten.   

Bidrar användarinvolvering inom produktdesign till en bättre slutprodukt?

Skulle min uppgift vara att designa en skål i glas skulle användarna inte 
kunna bidra med så mycket eftersom det då mest handlar om formarbete. 
Skulle jag däremot ha i uppgift att utveckla ett elektroniskt instrument inom 
sjukvården, skulle användarinvolveringen vara viktigare och kunna ge en 
bättre slutprodukt, som hindrar missförstånd vid användning. 

Precis som olika projekt kräver olika designroller så kräver också olika pro-
jekt olika mycket användarinvolvering. I det här projektet var användarna 
viktiga i projektets början, då jag behövde svar på frågor som låg till grund 
för hela projektet, men inte fullt så viktiga då jag väl satt igång med formar-
betet och designprocessen.

Min roll är alltid att förstå användarens krav och utveckla en lösning där 
både funktion och estetik ingår.

En färdig design är ju endast en möjlig lösning på problemet. 

Under en workshop med Håkan Edeholt pratade han om designerns roll i 
relation till konstnären och ingenjören. Designern befinner sig mittemellan 
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det intuitiva och det rationella. I mitt fall är jag närmare konstnären i mitt 
visuella tänkande men närmare ingenjören i mitt linjära och systematiska 
arbetssätt.

5. Research – Fika

5.1 Metoder

För mitt projekt har jag gjort research på olika sätt; inläsning av historik och 
omvärldsanalys.

5.2 Fika från dåtid till nutid

På Nationalencyklopedin kan man läsa att ordet fika kommer av att man 
kastade om bokstäverna i ordet kaffi, som är en dialektal version av ordet 
kaffe.

Det står också att läsa att kaffet kom till Sverige under 1680-talet. Som så 
många andra njutningsmedel från fjärran länder var det den medicinska 
användningen som fick motivera importen och i Sverige stod kaffet på apo-
tekets prislista. 

Det var kung Karl XII som satte fart på det svenska kaffedrickandet genom 
sin vistelse i Turkiet. Då det fanns tillgång till, bjöds kaffet tillsammans med 
tilltugg.

Till en början var det mest männen som drack kaffe och under 1700-talet 
uppstod kaffehusen. Kaffehus var lokaler, för män, där det pratades politik, 
spelades kort och där affärer gjordes upp. Tillkomsten av kaffehus var en 
pådrivande faktor för vanan att dricka kaffe med dopp. Under senare delen 
av 1700-talet utfärdades det kaffeförbud, då staten fick betalningsproblem på 
grund av den negativa handelsbalansen. 

Eftersom kvinnor inte var välkomna till kaffehusen startade de under 
1700-talets mitt egna kafferep.

När sockerbagare under senare delen av 1700-talet etablerade sig över hela 
Europa inleddes den nutida bakelsens historia samtidigt som det i kaffehu-
sens ställe uppträdde kaféer, där även kvinnor kunde bli serverade.

I mitten av 1800-talet hade kaffekulturen spridit sig över hela landet. Kaffet 
dracks från början rent enligt turkisk sed, dvs utan tillbehör, men så smånin-
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gom blev det vanligt att äta kaffebröd till kaffet. Vetebröd var sedan tidigare 
vanligt tilltugg på kaffehusen och så småningom gjorde kakorna vetebrödet 
sällskap.

Under 1800-talet utvecklades den svenska traditionen med sju sorters kakor. 
Antalet sju var det lägsta som serverades. 

Sedan slutet av 1800-talet har svenskarna hållit sig till seden sju sorters ka-
kor till kaffet.

Ordningen av intaget av alla sorter är; vetebrödet, mjuka kakan, småkakorna 
och sist tårtan. Den som uppför sig väl förser sig inte med mer än tre sorter i 
taget på sin assiett.

1945 kom första upplagan av Sju sorters kakor. En kokbok med recept på 
småkakor som lämpar sig bra till fikat.

5.2.1 Reflektion
Den svenska fikatraditionen har alltså funnits under en längre tid och jag ser 
gärna att den håller i sig i många år framöver. Jag anser att människan be-
höver sitta ner och ta det lugnt och umgås med nära och kära kring ett bord 
uppdukat med mängder av godsaker.

5.3 Hur serveras man sitt fika idag?

För att få svar på frågan, ‘Hur serveras man sitt fika idag?’, gjorde jag en om-
världsanalys och besökte olika platser där man kan erbjudas fika; Sandbergs 
Konditori i Madesjö, Broqvist Konditori i Växjö, McDonald’s och Statoil. 

SANDBERGS KONDITORI

På konditoriet i Madesjö beställer man sin dryck och sitt tilltugg vid disk. 
Man betalar och får sitt tilltugg och ev. kall dryck. Vill man ha kaffe eller te 
tar man sig det i rummet intill där man även sitter ner och avnjuter fikat. 
Den bevarade 60-talsinredningen bidrar mycket till en varm och hemtrevlig 
stämning. 

BROQVIST KONDITOR

I Växjö på Broqvist Konditori beställer man vad man vill ha vid disken. Tom-
hänt går man sedan, genom en dörr in i ett annat rum, och sätter sig vid ett 
bord. Personalen kommer in med det man beställt. Kaffet eller tet kommer i 
en liten kanna. 

Betalningen sker vid bordet.
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McDONALD’S

McDonald’s är i första hand en hamburgerrestaurang. På McDonald’s får 
man vald dryck i en pappmugg med plastlock. Här kan man välja att sitta 
kvar i bilen och beställa genom en lucka. Väljer man detta alternativ får man 
det man beställt i en papperspåse, vilket bidrar till mycket skräp.

STATOIL

Även på Statoil får man sin dryck i pappmugg med plastlock och tilltugg i 
papperspåse.

Både McDonald’s och Statoils fördel ligger i att det går fort att få sig en kopp 
kaffe eller te men jag skulle inte vilja kalla det fika, inte i den bemärkelsen 
som jag ser på fika i mitt arbete. 

Jag bad även mina användare beskriva hur de helst vill bli serverade på kafé 
(se bilaga 2). De föredrog bland annat det personliga och intima där man blir 
serverad vid bordet.

5.3.1 Reflektion
Varken på McDonald’s eller på Statoil kommer man nära den varma känsla 
jag vill komma åt under fikastunden. På de båda konditorierna blir upplev-
elsen mer personlig och intim vilket användarna efterfrågade. 

Då jag läser användarnas svar på hur de vill bli serverade så tycks det vara så 
att några föredrar att fika på platser som påminner om gamla tider, som Jes-
sica Linde skriver, ”- De har någon retroservis i färgat glas”. Detta är en av 
anledningarna till att jag valde att gå vidare med konceptet Tradition.

6. Research – Användare

6.1 Behov

I min användarresearch har jag använt mig av följande metoder; enkät, dia-
log och observation.

 

För att få svar på frågan, om vilka delar i en kaffeservis som det verkligen 
finns ett behov av, har jag tagit hjälp av användare som tillhör den tänkta 
användarkategorin. Tre män och tre kvinnor i åldrarna 26-32. De har fått 
fylla i en enkät (se bilaga 1.), per e-mail, där jag även bifogade min projekt-
beskrivning, en moodboard (se rubrik 7.4) och ett fikascenario för att få dem 
att förstå vilken känsla jag vill uppnå runt fikabordet. Jag har även genom-
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fört samtal och observerat användare. Samtalen och observationerna bestod 
av hembesök hos två användare för att se hur fikastunden ser ut hos dem och 
vilka produkter som användes i samband med fikastunden.

Det jag fick fram var att kaffeservisen skall bestå av följande sju delar; stor 
kopp med fat, liten kopp med fat, assiett, kaffe-/tekanna, mjölkkanna, sock-
erskål och serveringsfat.  

Användarna vill att kopparna skall behålla värmen av drycken under lång tid 
så man kan luta sig tillbaka, ta det lugnt, umgås och fika länge. Detta krav 
kan tillgodoses genom godstjocklek och att koppen har en omslutande form, 
det vill säga att koppens kant är krökt inåt vilket gör att kontaktytan mellan 
den varma drycken och den avsvalnande luften blir mindre än om kanten 
varit ställd utåt.

7. Designprocessen

7.1Designmetoder

I designprocessen har jag använt mig av följande metoder: workbookme-
toden, ITK, moodboard, formanalys, formschema och användarstudier.

7.2 Workbookmetoden

Workbookmetoden är ett verktyg för dokumentation, kommunikation och 
reflektion. I den samlas all information, alla reflektioner som görs under ar- 
betets gång, alla skisser och foton. Det kan liknas vid en arbetsdagbok. 

I Att arbeta med workbook beskriver Henriette Koblanck workbookmetoden 
som ”en pedagogisk metod som innebär en lärandeprocess under vilken stu-
denterna detaljerat dokumenterar sin arbetsprocess och sina reflektioner i en 
workbook.”

Vad jag anser är bra med att arbeta med denna metod är att man hela tiden 
kan titta tillbaka på arbetet och påminna sig själv om var kärnan i arbetet lig-
ger, vilka frågor man söker svar på, men också att det är lätt för andra att få 
en inblick och förstå arbetet och tankarna bakom resultatet. 

7.3 ITK

I Guidelines - Identity Tool Kit beskriver Henriette Koblanck ITK som en 
designmetod där man med ledord och bilder gestaltar ett varumärkes in-
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nehåll och identitet. Bilderna är till för att förstärka och förtydliga ledorden. 
Inom ITK finns det flera olika metoder för att visualisera olika delar i design-
processen så som koncept, idé och företaget man arbetar för. 

Jag har använt mig av följande delmetoder; Imageboard, Stateboard och Po-
sitionboard. Jag använde ITK som en research över Höganäs Keramik för att 
få en bild av deras historia, vision och sortiment. 

Det jag anser vara bra med ITK är att man inte behöver använda alla delme-
toder utan att man istället kan välja de som passar för tillfället. 

IMAGEBOARD

För att komma fram till att min kaffeservis skall ha reliefer inom konceptet 
Tradition, använde jag mig av imageboard för att tydliggöra de olika kon-
cepten jag valde mellan. Varje koncept har varsin rubrik; Natur, Tradition 
och Grundformer och för att förtydliga varje konceptidé har jag satt bilder 
till dem i en varsin imageboard. De olika koncepten fick jag fram genom Hö-
ganäs Keramiks historia (se rubrik 3.2) och formspråk (se rubrik 7.5). Varför 
jag sedan valde konceptet Tradition var dels för att jag ville att min servis 
inte bara skulle vara en bruksvara för aktiviteten fika, utan också en produkt 
som inspirerar till annan aktivitet, och dels för att Höganäs Keramik är ett 
företag med lång tradition.

Natur; svensk natur med skog, fruk och årstider. Exempel på relief: bladverk, bär, fjädrar.

www.gettyimages.com 
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Tradition; hantverkstradition. Exempel på relief: virkad, stickad, broderad.

www.google.se/bildsök

Grundformer. Exempel på relief: sfär, kon, kub...

www.google.se/bildsök
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STATEBOARD

Stateboard har jag använt för att beskriva, och lättare kunna åskådliggöra för 
andra, Höganäs Keramiks nuvarande profil i sin helhet.

Naturnära

Kvalité

Tradition

Enkelhet

Funktion

www.google.se/bildsök

POSITIONBOARD

En positionboard gjorde jag för att synliggöra var Höganäs Keramiks 
produktsortiment befinner sig på marknaden. Var de befinner sig idag och 
vart de skulle befinna sig om de hade min produkt i sortimentet.

Smyckad

Bruksföremål

Enkelhet

Konsthantverk

www.gettyimages.com
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7.4 Moodboard

Jag har använt mig av en moodboard för att åskådliggöra den känsla jag vill 
få fram runt fikabordet. Jag tycker att detta är en väldigt bra och enkel metod 
för att, som i mitt fall, förmedla en känsla. Bilderna jag valt säger mer än om 
jag bara skulle använt mig av ord. (se bilaga 2)

7.5 Formanalys

För att få en tydlig bild av Höganäs Keramiks sortiment använde jag mig av 
en formanalys. I min formanalys tittade jag närmare på några av Höganäs 
Keramiks produkter för att hitta den gemensamma nämnaren hos dem alla. 
Det jag kom fram till var att formerna till stor del bygger på grundformer 
och att funktionen står i centrum. Detta gör att det för användaren inte finns 
någon tvekan om vad de olika produkterna skall användas till. 

7.6 Användarstudier

I mitt projekt valde jag att, i min research (se rubrik 6), ta hjälp av använ-
dare.

Mitt mål med användarstudierna var att få svar på den viktigaste frågan i 
mitt projekt, Vilka delar i en kaffeservis finns det ett behov av?, och utveckla 
en produkt som innefattar både funktionella och estetiska lösningar. De 
metoder jag använde för att få fram svaret var enkät per e-mail, dialog och 
observation. 

Idag anses det viktigt att skapa produkter utifrån användare, vi har bland 
annat i vår produktdesignutbildning haft föreläsningar om detta ämne. An-
vändarcentrerad design är inget nytt, redan på 1920-talet poängterade Henry 
Dreyfuss den ”praktiska funktionen hos formen” och arbetade närmare an-
vändaren än tidigare (Vihma, 2002, 145).

7.7 Funktionella behov

7.7.1 Krav på produkten
Eftersom användarna anser att det är viktigt att kopparna behåller vär-
men på drycken under lång tid (se bilaga 2.) har jag valt att ge kopparna en 
omslutande form. Det omslutande bidrar till att kontaktytan mellan den 
varma drycken och den avkylande luften blir mindre än om koppens kant 
skulle krökas utåt. 

Det är funktionen som skapar formen. Slagordet form follows function ska-
pade arkitekten Louis Sullivan i slutet av 1800-talet. (Vihma, 2002, 41.) 
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Kaffeservisen skall användas både till vardag och fest och tåla mycket slitage. 
Materialvalet gör att servisen tål maskindisk, mikrovågsugn och ugn. 

7.8 Skissprocess

I min skissprocess har jag under det här projektet lagt pennan åt sidan och 
istället skissat i datorn och programmen Adobe InDesign och Adobe Illustra-
tor. Jag här även byggt skisser i papper. 

Mycket av mitt skissande sker inne i mitt huvud och någon som verkligen 
formulerat sig väl kring detta sätt att skissa är Pirjo Birgerstam. I sin bok 
Skapande handling skriver Birgerstam följande:

Hos somliga fortgår skissandet helt eller delvis inne i huvudet utan synliga yttre 
tecken […] Skissprocessens framåtskridande är också lättare att lägga märke till 
hos andra än sig själv, eftersom man själv som skissar ju är en del av själva för-
loppet. Man pratar inte om sina arbetsprocesser, tittar på eller analyserar, utan 

man utför dem. 

Mitt arbetssätt är intuitivt och eftersom mycket av mitt skissande sker i hu-
vudet kommer många idéer inte ut och blir synliga för andra därför att jag 
redan kasserat dem. 

I samtliga av mina skisser har jag tagit hänsyn till materialet och dess 
krympmån på 11%. De mått jag angivit, i millimeter, är mått på förlagan och 
inte den slutgiltiga produkten.

STOR OCH LITEN KOPP MED FAT

Min skissprocess började med ett formschema (se rubrik 7.7.1), gjort i Adobe 
InDesign, över kopparnas profil, den lilla och den stora koppen har samma 
profil men i olika skala. Varför jag valde att börja med koppen är för att jag 
anser att det är den del av servisen som kommer att användas mest. Kaffe-
servisen är tänkt att användas både till vardag och fest, men hur många tar 
till exempel fram kaffe-/tekannan när man ska ta sig en slät kopp kaffe på 
eftermiddagen? 

Koppens profil kom sedan att ligga som grund för de övriga delarna i ser-
visen. 

Då jag fått fram en profil som uppfyllde kraven gällande omslutande, en-
kelhet och renhet (se rubrik 3.3) förde jag över den till papper och gjorde 
en pappersmodell för att kunna känna på formen och uppleva volymen. 
Jag hade sedan tidigare bestämt hur mycket kopparna och kannorna skulle 
rymma; stor kopp – 0.35 liter, liten kopp – 0.1 liter, kanna – 0.5 liter, kaffe-/
tekanna – 1.0 liter. För att få en klar bild över hur mycket utrymme dessa 
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volymer kräver fyllde jag ballonger med rätt mängd vatten. Sedan anpassade 
jag formerna efter ballongerna.

När jag fått fram rätt storlek på kopparnas behållare startade arbetet med 
att skissa på ett hänkel8 som samspelar med övriga formen. Ett hänkel som 
följer koppens form, utan att vara varken för runt, likt en cirkel, eller för kan-
tigt, likt en rektangel, är det som jag valt att applicera på kopparna.

Parallellt med arbetet med hänklet arbetade jag med fatet till kopparna. Det 
blir ett fat för båda kopparna. Fatets spegel9 har en extra försänkning för den 
lilla koppen. Varför det skall vara fat till kopparna är för att användarna vill 
ha ett skydd mot eventuellt spill mellan bord och kopp och någonstans att 
lägga sked, tepåse med mera. 

Jag gjorde olika förslag för fatet och tittade på mellanrumsformer som bil-
dades. Men framförallt tittade jag på helheten och samspelt mellan kopp, fat 
och hänkel. Formen till fatet kommer av koppens profil.

ASSIETT

För de fikatillfällen som innefattar tilltugg krävs en assiett. I mitt fall är assi-
etten en större version av fatet, diametern på fatet är 130 millimeter medan 
diametern på assietten är 210 millimeter, och övergången mellan spegel och 
bräm10 har en större radie.

KAFFE-/TEKANNA

Nästa del i servisen som jag formgav var kaffe-/tekannan. Även här utgick 
jag från koppens form och anpassade den till kannans funktion. Det jag 
gjorde var att vända uppochner på den ursprungliga formen och öka höjden 
och diametern. En kanna kräver en snip11 vilket jag placerade på övre delen 
av kannan, på behållarens bredaste parti. Snipens mynning når knappt upp 
till behållarens övre kant. 

Likt kopparna har kaffe-/tekannan ett hänkel som följer behållarens form. I 
mina skisser har kaffe-/tekannan en plan överdel vilket jag ville behålla och 

___________________________________

8 Hänkel – ”handtag på ett keramiskt föremål, öra, grepe.” (Nyström Bengt 2008. Svensk 
keramik under 1900-talet. Sidan 205.)

9 Spegel – ”den flata delen av översidan på t.ex. en tallrik eller ett fat.” (Nyström Bengt, 
2008. Svensk keramik under 1900-talet. Sidan 207.)

10 Bräm, brätte – ”den yttre delen på en tallrik, fat o.d.” (Nyström Bengt, 2008. Svensk 
keramik under 1900-talet. Sidan 204.)

11 Snip – mynning på t.ex. kanna, tillbringare, där vätskan lämnar behållaren.
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inte förstöra med ett lock med uppstickande knopp. Lösningen på detta blev 
ett lock i något silikonmaterial som är lämpligt i kombination med mat. Det 
skall vara lätt att rengöra och tåla ånga.

KANNA

Kannan kan ses som en mindre version av kaffe-/tekannan och till stora de-
lar är det så. Det som skiljer dem åt är att kannan har en annorlunda snip, 
är helt öppen upptill och därför också saknar lock. Kannans snip är en del av 
behållaren och inte en egen del i formen.

SOCKERSKÅL

Sockerskålen är en bredare version av den lilla koppen. Koppen har den höjd 
som jag ville ha på sockerskålen, men inte tillräckligt med volym. Socker-
skålen är försedd med ett lock i ett silikonmaterial. 

SERVERINGSFAT   

I mitt projekt vill jag lyfta fram fikatraditionen och serveringsfatet är till för 
att lyfta tilltugget. Jag ville göra ett fat för både fikabröd och tårta som höjer 
upp det som är på och gör det lite mer tillgängligt för de runt bordet. Ett fat 
med hög fot gör att det är lättare att nå det som är på fatet utan att riskera att 
välta koppar och dylikt.

7.8.1 Formschema
I formschemat gick jag längs en vågrät linje från låg och vid form till hög och 
omslutande, där jag sedan valde ut tre former att arbeta vidare med. Från 
dessa tre former arbetade jag sedan i lodräta rader där jag arbetade med 
formernas kant.  

Jag tycker att formschema är en väldigt bra metod för att hitta rätt form. Då 
man gjort en form som man tror är den man vill arbeta med, är det bra att 
placera den i ett formschema och undersöka de olika formerna runtomkring. 
Små ändringar kan göra stor skillnad.
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7.8.2 Relief
De olika delarna i servisen pryds av varsin relief inom konceptet Tradition. 
De reliefer som jag valt att arbeta med finns alla inom handarbetet och de 
olika teknikerna är stickning, virkning, broderi och flätning. Varför jag valt 
traditionella handarbeten, till min relief, är för att både fika och handarbete 
får mig att tänka tillbaka på mina mor- och farföräldrars hem, där dessa ak-
tiviteter var vanligt förekommande inslag i vardagen. Dels också för att jag 
personligen tycker om att handarbeta och för att jag gärna skulle inspirera 
fler till denna avslappnande aktivitet. Om min servis kan få en att ta upp 
virknål och garnnystan och virka sig en grytlapp så anser jag att jag lyckats.   

De delarna som inte kommer att prydas av någon relief är fatet till kopparna 
och assietten. Inte heller hänklena kommer ha relief. 

STOR KOPP

Den stora koppen har en relief av slätstickning12. Varför jag valde att ap-
plicera slätstickning på den stora koppen är av samma anledning som jag 
började med att formge den, för att jag tror att det är den del av servisen som 
kommer att användas mest, och för att jag också tror att stickning är ett han-
darbete som är lätt att ta till sig.

LITEN KOPP

Den lilla koppens relief är en flätad version. Jag har valt att använda den, 
som jag kallar, dekorativa delen av flätning till koppen där flätningen inte är 
själva produkten utan en dekoration på en produkt.

___________________________________

12 Slätstickning - stickningssätt som innebär att varans ena sida uppvisar antingen enbart räta 
eller enbart aviga maskor. (http://www.ne.se.proxy.hik.se/lång/slätstickning 2009-03-29)

Formschema, överblick.
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KAFFE-/TEKANNA

Kaffe-/tekannan har en virkad relief där virkningen består av fastmaskor. 

KANNA

Korsstygn är det broderi som skapar reliefen på kannan. 

korssöm, korsstygn, söm bestående av två stygn som korsar varandra eller en 
serie av sådana dubbelstygn; i Sverige mest sydd som märkning och mindre 
broderier på linne. Korssöm utförs över räknade trådar, som ger sömmen en fast 

struktur och en stilisering av motiven. (www.ne.se)

För motivet till broderiet har jag tagit inspiration från äldre kaffeserviser 
som har målad dekor i blommönster. I mitt fall föreställer mönstret en blom-
mande körsbärskvist. 

SOCKERSKÅL

Även sockerskålen har en relief av broderi; plattsöm. Plattsöm är en tät söm 
som man använder för att täcka mindre områden. På Nationalencyklopedin 
beskriver man plattsöm på följande sätt;

prydnadssöm med trådar som flotterar inom motiven, vanligen lika på rät- och 
avigsidan. Den förekommer dels rätlinjig med raka konturer, dels som fritt 
broderi med böjda konturlinjer, då vanligen med uppritat mönster som under-
lag. I den oliksidiga plattsömmen ligger trådarna mest på rätsidan, [...]

Precis som mönstret till kannan har jag tagit inspiration till sockerskålens 
motiv från äldre dekormålade kaffeserviser. Här föreställer motivet en blom-
mande magnoliakvist. 

SERVERINGSFAT

Precis som den lilla koppen så är serveringsfatets relief flätad. Till skillnad 
från koppen, vars flätning tillhör den dekorativa delen av flätning, så tillhör 
denna reliefen den funktionella delen av flätning, där det flätade är det som 
byggt upp produkten, likt korgflätning.

Slätstickning, flätning (dekoration), fastmaskor.
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Korsstygn, plattsöm, flätning (funktion).

Illustration Johanna Erlandsson

7.9 Material

7.9.1 Stengods

Lera är ett rikligt förekommande naturmaterial som framför allt anträffas runt 
stora granitformationer, men den finns överallt runt omkring oss, i trädgården, 
ute på fälten, längs flodstränder och vägrenar. [...] Den kommer ursprungligen 
från fältspat eller granit, som smälte när jorden bildades och förvandlades under 
miljontals år genom sönderfall och förvittring. (Warshaw, 2004)

Stengods är ett mycket tåligt, tätt och hårt material. Därav sitt namn.

Leran innehåller aluminium och kiseldioxid samt små mängder andra 
mineraler och det är proportionerna på huvudmineralerna och de övriga 
mineralerna som ger varje lera dess speciella egenskaper. Olika egenskaper 
är till exempel färg, bränntemperatur och plasticitet.  

Lermaterialet har hög smältpunkt och bränns vid 1200°-1300°C så att det 
sintrar13 utan att förlora formen. Efter bränning har stengodset ringa eller 
ingen vattenupptagning. 

Många stengodsleror går bra att använda vid formgjutning. För att skapa 
gjutslamma, som är lera med filmjölkskonsistens, behöver man tillsätta ställ-
medel14.
____________________________________________________________

13 Sintring – ”ett stadium i bränningen när de mer lättsmälta partiklarna i leran och glasyren 
smälter samman och omsluter de mer svårsmälta och eldfasta. Resultatet blir en hård sten-
artad produkt som är fullständigt tät.” (Josie Warshaw, 2004. Prismas stora keramikbok. 
Sidan 250.).

14 Ställmedel – ”ett lösligt material som tillsätts till lerslammor, oftast gjutlera, för att öka 
fluiditeten genom att hålla en större del av partiklarna flytande.” (Josie Warshaw, 2004. 
Prismas stora keramikbok. Sidan 251.)
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7.9.2 Glasyr
Glasyr är ett slags glas. De tre huvudingredienserna i glasyr är kiseldioxid, 
aluminiumoxid och flussmedel15. Kiseldioxid har så hög smältpunkt som 
1713°C, vilket vanliga keramikugnar inte klarar, så därför har man flussme-
del i glasyren som sänker kiseldioxidens smältpunkt med åtskilliga 100-tals 
grader. 

Genom att tillsätta olika metalloxider i glasyren får man fram den färg man 
vill. Dessa tillsätts i uppmätta mängder och var och en ger sin speciella färg. 
Men det är inte bara mängden metalloxid som avgör färgen, även lerans färg 
och bränningstemperatur spelar in liksom om bränningen sker i reduktion16 
eller oxidation17.

Glasyrens uppgift på stengods gäller mestadels det estetiska uttrycket. Efter-
som stengodset i sig är vattentätt så krävs inte detta av glasyren.

7.10 Färgval

Även i mitt färgval har jag utgått från Höganäs Keramik. Höganäs Keramiks 
glasyrutbud består av både blanka och matta glasyrer. De blanka glasyrerna 
finns i färgerna vit, svart, frost och plommon och de matta i färgerna vit, 
svart, cirrusgrå, indigo, himmelsblå och olivgrön.

___________________________________

15 Flussmedel – ”material som påverkar andra komponenter i en glasyr för att få fram en 
keramisk sammansmältning.” (Josie Warshaw, 2004. Prismas stora keramikbok. Sidan 
248.)

16 Reduktion – ”den handling under brännprocessen där man svälter ut syret ur metallox-
iderna i lera och glasyrer för att förändra deras färg, ofta med dramatiskt resultat.” (Josie 
Warshaw, 2004. Prismas stora keramikbok. Sidan 250.)

17 Oxidation – ”en ugnsbränning med total förbränning så att brännatmosfären innehåller 
tillräckligt mycket syre i ugnen så att den brända leran, glasyrerna och färgerna ger sina ox-
iderande färger.” (Josie Warshaw, 2004. Prismas stora keramikbok. Sidan 250.)

Blanka glasyrer. Vit, svart, frost och plommon.

www.hoganaskeramik.se

Matta glasyrer. Vit, svart, cirrusgrå, indigo, himmelsblå och olivgrön.

www.hoganaskeramik.se
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Eftersom de olika delarna i min kaffeservis ska ha en relief på sig, förutom 
assietten och fatet till kopparna, lämpar det sig bäst med färger med hög 
vithet18 i sig för att framhäva detta. 

I boken KG Nilssons Färglära (2004. Kapitel Färgverkan.) tar KG Nilsson 
upp hur färgers ljushet och färgton påverkar oss och upplevs som mer eller 
mindre påträngande och vilka karakteristiska drag de enskilda färgerna har. 

Rött: Livligt, kraftfullt och fysiologiskt aktiverande.

Orange: Mera utåtagerande än rött. Den varmaste av färgerna.

Gult: Utåtriktad, ”strålande”.

Grönt: Lugn och harmonisk verkan.

Blått: Har liksom grönt en passiv verkan. Om grönt associeras med växtlighet, 
så kopplas blått samman med himmel och hav. Det kortvågiga ljuset uppfyller 
luftrummet och dess blå färg ger perspektiv och djup.

Violett: Beroende på om den drar åt rött eller blått varierar dess verkan. 

På grund av dess aktivitet kan den verka orolig. 

Vitt verkar expanderande, svart sammandragande och grått neutralt.

(Nilsson, 2004)

Han nämner också att alla färger med hög vithet blir passiva och enligt 
Goethes färglära19 sker följande då man blandar en kulör med svart eller vitt;

Den aktiva sidan [gult, orange och rött] , sammanställd med svart, vinner i en-
ergi, den passiva [blått, violett] förlorar i energi. Den aktiva, ställd samman med 
vitt och klart ljus, förlorar i kraft, den passiva blir gladare. Purpur och grönt med 
svart ser mörkt och dystert ut, med vitt ser det däremot glatt ut. (Nilsson, 2004)

För min kaffeservis har jag valt vit blank, vit matt, frost och cirrusgrå. Dels 
för att de har hög vithet i sig men också för att dessa färger framhäver kaffet 
och kanelbullarnas färg. 
___________________________________

18 Vithet – Procentuell mängd vitt i en färg.
19 Goethe – J.W. von Goethe 1749-1832. Goethes färgcirkel består av huvudfärgerna gult, 

rött och blått och en grundtanke inom hans färglära är att färgerna uppkommer i en 
motsättning mellan ljus och mörker. (KG Nilsson 2004. KG Nilssons Färglära. Kapitel 
Goethes Färglära.)
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Fröken Rar är en traditionsbunden kaffeservis för hemmiljö. Med utgångspunkt i den kera-
miska hantverkstraditionen, det traditionella handarbetet men framför allt i den svenska fika-
traditionen, har jag formgivit en kaffeservis i stengods. 

Fröken Rar är framtagen för att inspirera till umgänge och trivsel, men också till handarbete, 
och skall användas då en fika är på sin plats. Till vardag eller fest. På tumanhand eller då 
nära och kära samlas.

Målet med examensarbetet har varit att formge en kaffeservis utifrån Hö-
ganäs Keramiks formspråk och användarnas behov.

Min vision var att skapa en produktserie som skall inspirera användarna till 
långa fikastunder, både i vardagen och vid speciella tillfällen, men också till 
handarbete. För att få svar på mina frågeställningar (se rubrik 3.1.1) och för 
att nå mitt mål använde jag mig av olika metoder (se rubrik 7.1). Jag har an-
vänt de metoder som jag ansett passa bäst för tillfället. 

Det är till stor del funktionen, att det ska vara ett användbart bruksföremål 
som håller den varma drycken varm under längre tid, som legat till grunden 
för formerna. Min lösning blev omslutande former som omfamnar innehållet 
på ett annat sätt än vad tillexempel en konform skulle göra. Det vill säga att 
kontaktytan mellan varmt och kallt blir mindre.

Eftersom Tradition har varit mitt koncept under projektperioden så har jag 
hållit mig till den traditionella kaffeservisen och inte gjort några stora förän-
dringar i uppbyggnaden av de olika delarna som ingår.  

8. Resultat, slutsats 

Resultatet blev en kaffeservis inom konceptet Tradition bestående av stor 
och liten kopp med fat, assiett, kaffe-/tekanna, mjölkkanna, sockerskål och 
serveringsfat. Namnet jag givit min kaffeservis är Fröken Rar.
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Det enda jag visste i början av mitt projekt var vilket material jag ville arbeta 
med, stengods, och vilken typ av produkt, kaffeservis. Genom ITK (Identity 
Tool Kit) och formanalys har jag tagit fram kärnan i Höganäs Keramik och 
dess formspråk och satt ramar och koncept för projektarbetet. Konceptet 
Tradition kommer av Höganäs Keramiks hantverkstradition men också av 
den varma, mysiga och hemtrevliga stämningen kring den långa svenska fi-
katraditionen. Enkäterna jag skickade ut till mina användare gav mig svaret 
på vilka delar i en kaffeservis som det finns ett behov av.  

Med min kaffeservis vill jag visa vem jag är. Jag ville ta tillfället i akt att for-
mge en produkt, i det material som jag tycker så mycket om, som speglar mig 
och mitt intresse för hantverk och handarbete.
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Bilaga 1

Produkten skall, med sitt slitstarka material, färg och struktur, under lång tid 
inspirera till umgänge och trivsel.

BAKGRUND

Höganäs Keramik grundades 1909 och är nu ett välkänt varumärke långt 
utanför Sveriges gränser. Idag tillverkar Höganäs Keramik enkla och vackra 
bruksföremål i stengods där uttrycken varierar från hundraåriga traditioner 
till modern design. Form, färg och funktion går hand i hand.

Det jag tycker om med Höganäs Keramiks produkter är de mjuka formerna 
och färgerna men framför allt att de inte är dekormålade. Men jag kan ändå 
tycka att de saknar det lilla extra.

Syftet med mitt projekt är att med utgångspunkt från Höganäs Keramiks 
formspråk och valda glasyrer skapa en liten servis för aktiviteten fika. Denna 
uppsättning ska vara av formgjutet stengods. Jag vill få fler att uppskatta Hö-
ganäs Keramik och dess kvalité.

ANVÄNDARE

De som börjar tjäna sina egna pengar och startar sig ett eget hem och familj. 
De som inte vill köpa startpaketet på IKEA utan är mer ute efter att uttrycka 
sin personlighet. De som har ett intresse för kultur och värdesätter hantver-
ket.

Fikascenario;Tänk dig att du ska bjuda nära och kära på en mysig fikastund, 
kanske då du fyller år eller då goda vänner är över och ni blir sugna på något 
varm och sött. Det du bjuder på är kaffe/te, kanelbullar och kärleksmums.
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Markus Bengtsson, 32.

Behövs verkligen fatet till kaffe-/tekoppen? Förhöjer det fikaupplevelsen?

-När jag tänker mig en klassisk fika så skall allt fatet vara med, det höjer iaf 
min upplevelse. på så sätt dricker jag mitt kaffe på ett mer avslappnat sätt 
och inte sådär snabbt som det lätt blir när man dricker ur en mugg. 

Finns det fortfarande några som har grädde i sitt kaffe/te eller om det bara är 
mjölk som gäller nu för tiden, finns ett behov för gräddkanna?

-Sitter jag vid ett fint dukat bord där det finns med en gräddkanna så blir det 
att jag tar grädde av just den anledningen att det är en fin liten kanna och 
känslan av att man är på ett gammalt klassiskt kafferep. Så ja det tycker jag 
ska finnas.

Behövs en sockerskål?

-Helt klart, mycket för att jag använder socker men även om man inte gör det 
så är det en fin deroration på bordet. Allt för stämningen.

Skulle det vara bra med en liten kopp för t.ex. espresso och en större för te 
och kaffe med mjölk?
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-Ja skulle jag köpa min första kaffeservis så skulle det ju vara bra för jag 
kanske inte dukar upp för ett kafferep varje dag utan vill själv sätta mig att 
mysa med en något större kopp och just att det skulle vara gjort i samma stil 
som den vanliga kaffeservisen skulle vara grymt då jag hatar att ha för mycke 
olika färger och stilar i mitt köksskåp.

Vilka delar i en fikaservis ser du ett behov av?

Kaffe-/tekanna

Gräddkanna

Sockerskål

Kaffekopp med fat

Tekopp med fat  

Flat tallrik 

Serveringsfat

David Persson,30.

Behövs verkligen fatet till kaffe-/tekoppen? Förhöjer det fikaupplevelsen?

-Både och! Beror på vad för fika man tar...vid en snabb kopp kaffe räcker det 
med koppen...vid en lång och härligt mysig fika tar man gärna fatet för att 
läckert kunna ha koppen i knät utan att bränna fingrar av sig då man lutat sig 
tillbaka i sin favorit fåtölj...

Finns det fortfarande några som har grädde i sitt kaffe/te eller om det bara 
är mjölk som gäller nu för tiden, finns ett behov för gräddkanna?

-Om man bjuder hem farmor behövs gräddkannan...annars klarar man sig 
utan...dvs i 99 procent av fallen...

Behövs en sockerskål?

-Har aldrig ägt en sockerskål så mitt svar blir nej!

Skulle det vara bra med en liten kopp för t.ex. espresso och en större för te 
och kaffe med mjölk?

-Det är en mycket bra idé! Kul att ha en kopplett servis med både svag- och 
starkkaffeattiraljer.

Vilka delar i en fikaservis ser du ett behov av?
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Kaffe-/tekanna

Mugg

Kaffekopp med fat

Tekopp med fat

Flat tallrik 

Serveringsfat

Carl Johan Erlandsson, 30.

Första tanken... är det någon skillnad på en kaffekopp och en tekopp? Tekop-
pen kanske är större men det känns som att det är bättre att endast ha en 
kopp som funkar till båda.

Mugg kan man ju ha till sådana som jag som inte dricker så mycket kaffe 
eller te. Mjölk, saft eller läsk...

Ett fat till koppen tycker jag absolut att man ska ha. Då har man något som 
skyddar bordet mot både värme och om man skulle spilla och att man har 
någonstans att ev. lägga en blöt sked.

Kanna till mjölk/grädde skulle jag vilja också ha. Och en sockerskål.

Tallrikar är lite svårt. ska man bjuda på paj, glass eller liknande så räcker det 
faktiskt med en typ av tallrik. en flat tallrik men ändå en liten kant kanske..? 
Detta kan man ju också ha till bullar och kakor.

Serverisgsskål ser jag ingen större mening med men ett serveringsfat ska 
man ju ha!

Kaffe/tekanna behöver man ju också men vanlig kanna eller tillbringare tror 
jag man klarar sig utan.

Sen har jag funderat... Det skulle va kul med något som sticker ut lite och 
kompletterar. Grytlappar eller liknande. Dessa skulle man ju kunna ha under 
en varm pajform också. 

Jessica Linde, 27.

Behövs verkligen fatet till kaffe-/tekoppen? Förhöjer det fikaupplevelsen?

- Det förhöjer kanske inte fikaupplevelsen, men det kan kanske vara prak-
tiskt tex för att lägga sin sked, tepåse eller skräp och smulor på. Sen ger det 
kanske mer av en lyxigare helhetskänsla, att just den fikastunden är lite mer 
speciell än när man bara tar sin vanliga 

kaffekopp utan fat. Också praktiskt om man spiller eller om det rinner lite 
för då skyddar ju fatet bordet.
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Finns det fortfarande några som har grädde i sitt kaffe/te eller om det bara 
är mjölk som gäller nu för tiden, finns ett behov för gräddkanna?

- Nej, en gräddkanna känns faktiskt lite onödigt. Jag har faktiskt aldrig varit 
med om att någon velat ha det. Grädde har man ju inte ens hemma i kylen 
speciellt ofta...

Behövs en sockerskål?

- Ja, det tycker jag däremot kan vara fint. Det är ju vanligt att folk använder 
socker i sitt te eller kaffe och det känns så trist att ställa fram sockerförpack-
ningen eller lägga upp sockerbitar på ett fat eller liknande. (En tång att ta 
bitarna med är också väldigt 

tufft :D)

Skulle det vara bra med en liten kopp för t.ex. espresso och en större för te 
och kaffe med mjölk?

- Ja, det skulle vara bra! Den stora skulle ju dessutom vara bra för såna som 
helst vill ha saft eller mjölk. Och dessutom kan man ju också välja koppstor-
lek beroende på hur kaffesugen man är.

Vilka delar i en fikaservis ser du ett behov av?

Kaffe-/tekanna

Sockerskål

Kaffekopp med fat

Tekopp med fat

Flat tallrik

Serveringsfat

Nu strök jag iofs gräddkanna, men något att ha mjölk i skulle förstås vara 
trevligt...

Jenny Wistrand, 26.

Om det bara ska vara lite mys med nära och kära tycker jag inte att det finns 
något behov av fat till koppen, det känns lite som om det blir mer strikt med 
fat. Vad det gäller gräddkanna och sockerskål tycker jag det kan vara mysigt, 
men frågan är om det behövs!? Troligen inte så ofta, dock är det kul att ha 
gräddkanna och sockerskål om det är någon som vill ha grädde/mjölk och/
eller socker till drycken.
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Är ju ingen kaffedrickare så kanske är det därför som jag tycker att det räcker 
med en mugg till allt, möjligen kaffekopp (liten kopp) och tekopp (stor 
kopp), men ej kaffekoppar i olika storlekar.

Följande tycker jag behövs:

Tekanna

Mugg (möjligen tekopp och kaffekopp), utan fat

sockerskål

gräddkanna

serveringsfat till bullar och kakor

Frida Berggren, 26.

Behövs verkligen fatet till kaffe-/tekoppen? Förhöjer det fikaupplevelsen?

-Nej det behövs inte. Bara mera att diska. Till gamla porslinsserviser är det 
vackert men inte nödvändigt till ”moderna” serviser.

Finns det fortfarande några som har grädde i sitt kaffe/te eller om det bara 
är mjölk som gäller nu för tiden, finns ett behov för gräddkanna?

-Jag känner ingen som tar grädde i kaffet eller teet men mjölk. Oftast häller 
man i mjölken i koppen innan man sätter sig till bords.

Behövs en sockerskål?

-Det är ju trevligare att ta socker ur en vacker skål än ur en pappkartong, så 
ja det tycker jag.

Skulle det vara bra med en liten kopp för t.ex. espresso och en större för te 
och kaffe med mjölk? 

-Det är en kanon idé!

Vilka delar i en fikaservis ser du ett behov av?

Kaffe-/tekanna

Sockerskål

Kaffekopp med fat

Tekopp med fat

Flat tallrik

Serveringsfat
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Bilaga 2. 

Jag har även tagit kontakt med några användare för att få deras syn på hur 
de vill bli serverade på ett kafé och här följer mina användares drömmar.

Markus Bengtssom, 32.

-Jag tänker mig Doubble R Diner i Twin Peaks serien, klassiskt amerikanskt 
cafe där man blir serverad vid bordet och kan beställa in godsaker från bor-
det.

David Persson, 30

- Där får man kaffe i en liten kanna som man själv förfogar över under fikas-
tunden. Givetvis ska det vara en keramikkanna som håller värmen på kaffet 
under hela fikat. Kannan bör innehålla minst 2.5 koppar malda bönor i fly-
tande form.

Med koppen följer också fatet där koppen inte är för vid och fatet inte är för 
litet.

Koppen får inte vara för vid då kaffet garanterat kommer att inta ett ljum-
met tillstånd innan jag tagit 1 hel mun kaffe. Fatet måste vara greppvänligt 
där jag med lätthet kan sitta tillbakalutad i min favoritstol och njuta av mitt 
svarta guld.

Till mitt fikabröd får man en matchande flat talrik (färg/form/stil) där jag 
med lätthet får plats med en normalstor fralla eller dylikt bakverk.

Jessica Linde, 27.

- De har någon retroservis i färgat glas som jag inte kommer ihåg vad den 
heter. Ger ett fint helhetsintryck och känns genuint, men gamla serviser ten-
derar ju att vara ganska små så kaffet blir kallt nästan direkt. Om man vill 
sitta länge och fika är det viktigt att drycken håller sig varm länge tycker jag...

Jenny Wistrand, 26.

-Går ju inte och fikar så ofta men när jag gör det tycker jag om när perso-
nalen fixar teet och sedan serverar, inte att man får ta en tepåse och sitta å 
blaska själv. Oftast frågar cafépersonalen om man vill ha mjölk eller socker. 
Vill man det får man med sig en liten kannan och socker, eller får man hämta 
vid disken när man fått sitt te.

Frida Berggren, 26.  
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-Vid bordet skulle jag uppskatta så att man slipper balansera fat, kopp och 
handväska samtidigt. Snabb service då man kanske inte har så gott om tid.


