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SAMMANFATTNING
Projektet har gått ut på att göra ett flexibelt bord som ska kunna gå att förändra 
mellan högt och lågt och mellan olika storlekar på bordsskivan. Detta som en 
funktionell aspekt av föränderlighet men jag ville även införliva en emotionell 
föränderlighet. Jag vill att användaren, på ett handgripligt sätt, ska kunna uttrycka 
sig själv i bordet. Min intention är att man, genom att göra sitt eget unika bord, 
skapar ett starkare band mellan artefakt och dess användare. Detta som ett led i 
en hållbar utveckling så att produkterna vi äger kan brukas längre och motverka 
den ohållbara så kallade slit-och-slängkulturen.

ABSTRACT
The aim of the project has been to make a flexible table with the ability to change 
between high and low, and various table tops. This is a functional aspect of 
variability, but also an emotional element is contained. I want it to be simple for 
users to express themself  in their table. My intention is that when users can make 
their own unique table there will be a stronger bond between the artifact and its 
user. This as a means of sustainability so that the products we own can be used 
for a longer time, and in this way oppose the unsustainable consumerism culture.
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individuell, långsiktig, slöjd, anpassningsbar, demontering, handgriplig
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1.BAKGRUND
Identitet och livsstil - i ständig förändring
Zygmunt Bauman är en sociolog som i boken  Det individualiserade samhället 
beskriver den postmoderna människans identitetsbygge. Att skapa sig en identitet 
är så viktigt för att identiteten har blivit surrogat för gemenskapen som människor 
förr i tiden fann i religionen, i sitt yrke eller klasstillhörighet. Marknaden anspelar 
på vår ängslighet och marknadsför sina produkter som att vi kan shoppa oss till en 
tillhörighet. Men när vi märker att det senaste köpet inte har lett oss till trygghet 
börjar jakten på nästa vara.1

Även om identitetsbyggandet, som är aktiviteten när vi ständigt sätter samman, 
river ner och rekonstruerar vår identitet, inte leder till lycka anser jag att det är en 
slags kreativ process. Den kreativa ådran tror jag finns i alla människor för i alla 
kulturer verkar man syssla med något slags hantverk. Men i samhället vi lever i 
idag är det få som tar sig tiden att skapa. Dagens människor lever ut sin kreativitet 
genom att kombinera ytliga saker som kläder, inredning, musik och hårfärg men 
inget blir av värde, så fort vi fått något är vi på jakt efter nästa. Jordens resurser 
håller på att ta slut och det visar att dagens slit-och-släng-konsumtion är ohållbar.  
Men det kanske inte är självförverkligandet i sig som deprimerar oss utan sättet 
vi gör det på. Om vi på hållbart vis kan sätta egen prägel på omgivningen kanske 
individualismen kan bli någonting positivt. 

1 Bauman, Zygmunt (2002) Det individualiserade samhället, Uddevalla: Daidalos, ISBN: 91-7173-170-9
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Bostadsförhållanden
När min farfar, som är född 1908, växte upp bestod familjen av 11 personer och 
alla sov i ett rum, köket. De var utan tvekan trångbodda men på den tiden inte 
unika. Låg standard var standard i det då fattiga Sverige. Kallt, kanske mörkt och 
fuktigt, men framförallt trångt var det ofta och det fortsatte vara så en bra bit in i 
seklet. 
På 1940-talet formulerades det första måttet på trångboddhet av den myndighet 
som idag är boverket. Då fick man bo max två personer i varje rum inklusive 
kök. På den tiden ansågs  trångboddheten hota kärnfamiljen och även leda till 
sjukdomar, kriminalitet och prostitution. 

Idag är det Norm 3, formulerad 1974, som gäller och enligt Norm 3 är trångboddhet 
är alla som bor i en enrummare eller etta trångboende.2 En majoritet av alla 
ungdomar, inklusive mig själv, är alltså trångbodda och trångboddhet räknas 
fortfarande som ett socialt problem. 

Trångboddhet kräver flexibilitet
Jag tycker inte att jag är trångbodd som min farfar då den tidens trångboddhet 
var kopplat till låg standard. Den trångboddhet som studenter lever i idag kan 
beskrivas i termen Compact living eller kompaktboende på svenska. Hög standard 
men på mindre yta gör att  måste planera våra hem bättre. Med möbler som kan ha 
flera funktioner i en kan man spara yta och öka bekvämligheten.

Gör-det-själv

Den så kallade Do-It-Yourself-kulturen har vuxit sig starkare de senaste åren 
och man kan tolka det på olika sätt men ett sätt är att det är en motreaktion på 
konsumtionssamhället.3 Även om det är ett annat sätt för identitetsbygge som 
kanske inte heller kan ersätta den gemenskap vi i vårt samhälle inte längre har så 
erbjuder den ändå gemenskap och mening. Man kan träffa andra som har samma 
intresse och något man tillverkat själv är någonting att vara stolt över. Samtidigt 
kan det vara ett nöje att utföra själva hantverket, vad än det må vara. Det kan vara 
en paus i vår annars stressade vardag.

2 Boverket, Hur ser trångboddhet ut idag? (2010-04-16) 
URL: http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Trangboddhet/
3 Jönköpings Läns Museums årsbok 2009, Handarbeta för en bättre värld , Kristianstads Boktryckeri, 
ISBN 978-91-85692-76-7



8

Det flexibla bordet
Bord som går att ändra är inte en ny företeelse då gamla tiders bord ofta var  en 
lös skiva lagd på någon slags fot och  redan före år 1900 hade man klaffbord och 
bordsskivan var löstagbar från dess fot bland annat.4

Det ändringsbara möblerna fick dock ett uppsving i och med modernistiska 
designen som hade en social agenda som gick ut på att arkitekturen och designen 
skulle förbättra livet för folket. Trångboddheten som var mer utbredd då än idag 
gjorde att man  gjorde lätta möbler som man kunde anpassa efter olika rum, 
personer och situationer. Klaffbord, utdragsbord, satsbord, stapelbara bord och 
höj- och sänkbara bord finns det många bra exempel på från den här tiden.  

 1.1 Avgränsning, mål och syfte
Trots att flexibla möbler inte är något nytt är sätten man kan angripa problemet på 
gränslösa. Jag har inspiretats av handgripligheten och hur man skapar mervärde 
genom att tillverka själv som i Do-It-Yourselfkulturen. Om brukaren kan 
anpassa en möbel efter sin personlighet för att på så sätt bygga ett starkare band 
mellan produkt kan den bli mer än bara en pryl och det är något jag eftersträvar. 
Naturligtvis vill jag att den ska vara flexibel på det praktiska planet också. Den ska 
kunna förändras efter brukares skiftande behov men också efter olika rumstyper.

Jag vill skapa en möbel som inte nödvändigtvis anpassar sig efter en målgrupp 
utan där användaren själv får anpassa den efter sina behov. Gruppen jag från 
början utgick ifrån och de som förmodligen är i störst behov av flexibla möbler 
är dock trångbodda människor. Deras behov av flexibilitet som ibland är plötsliga 
har jag haft i åtanke under projektets gång.  I ett längre perspektiv vill jag sälja in 
möbeln hos ett företag så att möbeln kan få spridning.

 1.2 Frågeställning
Hur kan man göra ett bord så pass föränderligt så att man kan anpassa dem 
till olika rum, sociala situationer och individer? Hur kan man underlätta denna 
föränderlighet så den kan ske på ett hållbart sätt?

 

4  Ur: Dalbo i gamla tider, Karl L:son Bergkvists uppteckningar(2010-04-10) Möbler
URL: http://www.kulturkoppra.se/istid/page.php?id=3424
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2.TEORI OCH METOD
 2.1 Teoretisk ram
Bengt Molanders bok Kunskap i Handling kan förklara mitt kunskapsbildande i 
den praktiska processen.1

Förfogandekunskap och orienteringkunskap
Molander delar in begreppet kunskap i två områden: förfogandekunskap är all 
kunskap, om allting, som står till ens förfogande och orienteringskunskap är 
överblickandet av den och vart man tar den. 

Intresse
Praktisk kunskap handlar mycket om att vara uppmärksam och rikta sitt 
intresse mot området inom vilket man vill utöva inhämta kunskap. Att rikta 
stor uppmärksamhet för att sedan distansera sig från intresseområdet skapar en 
spänning som kan leda kunskapsbildande processer framåt. 

Dialogen och reflektionen
För att förstå handlandet, vad man gör och varför, är dialogen viktig. Dialogen 
med handledare, klasskamrater och andra i ens närhet går till så att jag visar och 
berättar vad jag gör och dialogen som detta resulterar hjälper mig att reflektera 
och bättre förstå mitt handlande. Att föra dialog med klasskamrater är utvecklande 
även om det är någon annans arbete man diskuterar. Reflekterande är även den en 
dialog fast man för den med sig själv.

Intresset riktat mot problemområdet 
Den särskilda uppmärksamheten som jag beskrev tidigare har tillägnats mitt 
problemområde möbler, individualism och flexibilitet. Effekten blir att man ser 
detaljer i omgivningen som man kan koppla till sitt eget projekt och som kan föra 
processen vidare i någon riktning. 
 
Redan Gjorda bord
För att undersöka hur bord för trånga hem har gjorts före mig har jag studerat 
vad modernismens designer som Alvar Aalto, Bruno Mattsson, Eileen Grey bland 
andra gjorde. Modernismen är intressant eftersom eftersom den tidens designer 
ofta hade en social agenda att göra möbler för den trångbodda arbetarklassen. 
Jag har även studerat nutida bord som har flexibilitet som koncept på något sätt. 

1 Molander, Bengt (1996) Kunskap i handling, 2:a uppl. Göteborg: Daidalos
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Hållbarhet
Förutom den kunskapsbank om hållbar utveckling, som jag under tiden på 
designprogrammet och i mitt liv i övrigt, har förfogat mig har jag i denna kurs 
hämtat teoretisk bekräftelse i The Green Imperative av Victor Papanek. En sådan 
bekräftelse har jag funnit i metoden DFD, eller design for disassembly, som är 
att designa för att en produkt enkelt ska kunna tas isär när den är uttjänt. DFD 
möjliggör också att man kan byta ut en del i taget, vartefter de slits ut. 
Man skulle, med rätt utformning av fästena, ge användaren möjlighet att själv 
göra egna delar av virke man hittar eller kan ta från gamla uttjänta möbler. På så 
sätt kan man både återvinna material men också låta brukaren sätta sin personliga 
prägel på en möbel som blir unik. Att användaren ger möbeln en berättelse genom 
att tillföra den en bit av sig själv skapar ett band som möjliggör längre livslängd 
och således mer hållbarhet för möbeln.

För att få kunskap om material och dess hållbarhet har jag, för att få min 
förfogandekunskap påmind och bekräftad, talat med mina handledare. 
Det har varit ganska svårt att finna en oberoende skriftlig eller elektronisk 
källa om ytbehandlingsmetoder eftersom den mesta informationen finns på 
ytbehandlingsföretagens egna hemsidor. Därför har jag försökt få information 
från källor som är neutrala och inte profiterar på det jag vill ha information om.

 2.2 Praktiskt utförande
Från början av projektet har jag parallellt skissat med papper och penna samt 
3-dimensionellt i skala och i full storlek. Jag har tittat och känt på bord i och 
möbler i min närhet. Jag har dessutom varit i kontakt med två personer boendes i 
studentrum för att undersöka hur mycket fri yta de hade i sina hem samt vad för 
andra ting de hade i sina hem. Med planer på deras och andra studentrum har jag 
skissat fram vad jag har tyckt varit lämplig storlek för ett bord i ett studentrum. 
Eftersom projektet inte kom att handla bara om studenter, utan om ett bord för 
alla och hur man kan förändra det efter sina egna behov har jag inte fördjupat mig 
mer i studentrummet.

För att undersöka hur mycket fri plats man kan ha i ett studentrum har jag studerat 
ritningar på några av Hyresbostäders i Växjö lägenheter för studenter. Jag har 
studerat, genom besök, fotografier och skisser, två studentrums fria och möblerade 
ytor. 
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3. DESIGNPROCESS OCH RESULTAT 
 3.1 Skissprocess och argument för designlösning
Studentrummet
Projektet tog sin början i mina erfarenheter av trångboddhet och då främst 
studentrum. Många studenter väljer att bo i korridorsrum under sin studietid. 
I möbelväg får man plats med det nödvändiga - säng, skrivbord, bokhylla och 
kanske någon fåtölj. Studentrummet har oftast egen toalett men delar dusch och 
kök med andra. Detta är många gånger trevligt och innebär en familjär gemenskap 
med ens grannar. Ibland däremot, är det mindre trevligt att dela kök med andra. 
Man har sällan samma krav på ordning och renlighet som sina grannar. Detta 
leder till konflikter och att vissa misstrivs i sina kök. 

När man så kanske vill bjuda någon på egenlagad middag är det inte så trevligt att 
sitta i ett kök fullt med någon annans disktravar på bänken där folk kan springa in 
och ut hela tiden. Då vill man gärna ha en mer privat miljö. När man vill bjuda in 
några vänner på fest en onsdagskväll utan att störa eller bli störd av sina grannar. 
Lösningen på dessa problem blir att vara inne på rummet. Men skrivbordet är 
ofta belamrat med papper, böcker och dator och det är där jag har sett behov av 
extramöbler att ta fram vid sådana tillfällen. 
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Att skapa möbler för trångbodda som ska gå att förändra efter olika rum och 
situationer var min utgångspunkt. Fokus föll snart på bordet då det är mittpunkten 
när man vill äta eller dricka och en extra stol kan man ofta låna från grannen. 
Jag konstaterade att viktigast var möjligheten att packa ihop det för att frigöra 
golvyta och funktionen höj- och sänkbart för att få ut flera funktioner av samma 
bord. 

Funktionsanalys
3 = huvudfunktion 

2 = nödvändig funktion 

1 = önskvärd funktion

Funktion    Klass  Kommentar
bära avlastningsyta   3  huvudfunktion

rymma kuvert    2  för minst två personer

förändra bordsyta    2  utöka funktioner

förändra ythöjd    2  utöka funktioner

medge separering    2  av komponenter,utan verktyg. DFD

förändra utseende    2  efter användarens önskemål

indikera förändring   1  logiskt för användaren  

Målgrupp
Målet med bordet är att det ska gå att förändra efter olika målgruppers behov, 
därför har jag ingen specificerad målgrupp. Projektet har utgått ifrån trångbodda 
och studenter men har kommit att rikta in sig på förändring vilket är en funktion 
alla kan behöva från ett bord.
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Vikbart
Mina första tankegångar var kring idéer om ett hopfällbart bord och kring den 
idén skissade jag med vikbara modeller i papper och kartong. Med ben i olika 
längd att fälla ner för att få en bordsskiva med förändringsbar höjd så att olika 
behov kan tillgodoses med samma bord.
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Lösa ben
Parallellt med de fällbara borden skissade jag på andra sätt för att kunna förändra 
ett bord. Det uppstod en idé med en bordsskiva med fästen för bordsbenen för att 
enkelt kunna byta benen eller ta loss dem för att stuva undan bordet.
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Flexibla bord
Parallellt med det initiala skissandet har jag tittat på alla möjliga slags bord 
och konstaterat att det finns många bord man kan förändra bordets yta på eller 
höja och sänka, men sällan både och. På handledning fick jag även tips om två 
bord med ben man kan byta ut själv. Ett av detta heter adaptable och är gjort av 
TAF arkitekter för det danska företaget Muuto. Adaptable har skiva, sarg och 
ben i olika färger och erbjuder på så sätt möjligheten för en kund att på förhand 
bestämma hur ens bord ska se ut. Det fanns alltså likheter med det bord jag hade 
börjat skissa på men jag tyckte ändå idéerna jag hade för mitt bord skiljde sig 
ganska mycket. 

1, 2.
Fällbart
Bruno Mattsson, Maria, 1936

3, 4.
Stapelbart
Rodolfo Bonetto, 4/4, 1969

5.
Höj- och sänkbart
Eileen Gray, E-1027, 1927

1.

3. 4.

5.

2.
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6.
Utdragbart
Alvar Aalto, H92, 1956

7.
Stapelbart
Alvar Aalto, 88B, 1935

8.
Vändbart
Thomas Müller, Jörg Wulff, 
Alto, 2004

6.

7.

8.
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9.
Alternernativa färger
TAF Arkitektkontor, Adaptable, 
2009

10.
Delbart
Marcus Abrahamsson, Plockbord, 
2008

9.

10.
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Skivstorlek och stabilitet
Med matbord för två som utgångspunkt ansåg jag att 70x70 cm borde vara lagom 
eftersom kvadratiska bord för åtta brukar vara 140x140 cm. Men efter att ha testat 
duka upp två kuvert på en yta av 60x70 cm ansåg jag att det också skulle fungera 
och dessutom underlätta förvaring i en garderob med standarddjup på 60cm. 

Efter dialog med en handledare, som påpekade att det är lättare att få ett borde 
med tre ben stabilt ändrade jag tankegång kring sarg. Ett bord utan sarg öppnar 
upp för fler former på bordsskivor och fler möjligheter att variera antal ben. 
Min förhoppning var att fria benfästen skulle kunna gå att göra stabila med rätt 
proportioner. När jag valt att lämna sargkonstruktionen ville jag börja om och gav 
mig ut för att fota så många bordsunderreden som jag kunde finna. 
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Sarg
Efter dialog med min verkstadshandledare ville jag av för symmetrins och ökad 
stabilitets skull utforma benfästena som en sarg med kilar i hörnen för benen att 
fästas i. Om kunden ska kunna göra sina egna ben kanske den har svårt att få den 
exakt rund med en viss diameter så ett mer säkert sätt att fästa benen ansåg jag 
vara nödvändig.  Ett sätt man hade kunnat göra det på är att borra ett hål  och 
fästa genom sargen med en skruv. Nackdelen blir att den som vill göra sina egna 
bordsben måste borra rakt, i mitten av ett runt föremål vilket kan vara svårt för 
den inte känner säker med en borrmaskin i handen eller den som inte äger en. 

En väg till bättre fäste utan att användaren behöver borra skulle kunna vara att 
spänna åt benet. En delad kil med skruvar som går mellan delarna i kilen i stället 
för genom benet skulle kunna vara lösningen på detta. 
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Jag gjorde skisser på båda sorters fästen i både trä och metall. Lösningarna i 
trä liknade kil-modellen för sargen, som skulle spänna åt med två bitar.Tanken 
var att skruvar skulle spänna fast runt benen samtidigt som andra skulle fästa 
i bordsskivan. Pluggar skulle fungera som hjälp för att leda ihop styckena. Jag 
ville att uttrycket på fästena skulle vara enkelt för att inte störa sig med uttrycken 
på bordsbenen. Till slut visade det sig att dessa träfästen skulle komma att vara 
oproportionerligt stora och ingenting jag ville vidareutveckla i denna kurs.
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Pelarbordet
Parallellt med idéerna om fria benfästen fick jag en idé om att göra ett pelarbord. 
Ett ben är enklare att byta ut och omforma för användaren men kräver en 
balanserande fot som dessutom kommer vara synlig. 
Jag tyckte ändå att idén med ett ben var bra så jag valde att rikta in arbetet på det. 
Problemet med pelarbordet är med varierade storlekar på bordsskivor måste det 
vara en fot som kan passa dem alla. Det kan innebära att till en mindre bordsskiva 
kan foten se oproportionerligt stor ut och att en fot inte kan bära upp en hur stor 
bordsskiva som helst. 

Mitt slutgiltiga val, efter skissande och modellskapande, blir alltså att ett fäste 
som ska sitta under bordsskivan samt en fot och däremellan ska olika typer av 
ben kunna bära upp olika typer av bordsskivor. Foten kommer inte att vara större 
än att den kan balansera upp ett mindre matbord men den som vill ha en större 
bordsskiva kan ha två ben eller mer. Foten och fästet som sitter fast i skivan 
kommer bestå av en rund platta med ett rör där benet ska sitta fast. Det kommer 
hållas fast med tre skruvar som spänner åt. 
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Skruv
Först tänkte jag att skruvarna skulle vara anspråkslösa i sitt uttryck för att inte 
skära sig mot eventuella excentriska uttryck i resten av bordet. Jag har dock 
insett att det är där jag kan ge min design ett uttryck innan jag lämnar över 
formgivningen till användaren. Utmaningen ligger i att göra en detalj som i sig 
inte ska störa uttrycken som kan finnas bordsben och skiva utan att detaljen 
blir helt intetsägande. Det är också viktigt att indikera vad skruvarna gör, att de 
möjliggör modifiering av bordet. Jag tittade på en mängd olika vred och handtag .

11.
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Efter skissande fastnade jag för vred som liknar dem för kranar. Efter att ha testat 
mot prototyp-foten såg det för stort och runt ut och nu har jag bestämt mig för en 
smalare, pinnliknande variant för att visa på att man ska vrida. Jag fann det viktigt 
att de är runda så  att skruvarnas läge alltid ser ut att vara i balans. 
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Jag har funderat på sätt man spänna åt runt träet och testat modeller med plattor 
på skruven som spänner mer jämt än en skruv. Man skulle också kunna tänka sig 
något mjukt material som filt för att skydda träet. När jag prövat bordet har jag 
dock inte funnit det nödvändigt med sådana skruvar men det kan testas vidare
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Material
Det är tänkt att fästena ska vara av metall, pulverlackerade i vitt. I och med att 
pulverlack är torrt när man applicerar det behövs inga miljöfarliga lösningsmedel. 
Man laddar färgen elektrostatiskt vilket gör att färgen sugs till objektet som 
ska lackas. Förbehandlingen som står för den mesta miljöpåverkan när man 
pulverlackar. Man får miljöfarligt avfall vid förbehandlingen som består av 
avfettning och fosfatisering men eftersom att färgspillet blir minimalt och man inte 
använder lösningsmedel anses pulverlack vara bättre än våtlack ur miljöhänsyn.1 
Dessutom är pulverlack hållbart och reptåligt. När något som är pulverlackerat 
ska kasseras kan man ta bort färgen kemiskt, genom slipning eller bränna bort den 
och sedan återvinna metallen.2

Trä kan, genom multning eller förbränning, lätt återgå i naturens kretslopp  om det 
inte återbrukas i en annan produkt eller mals ned till pellets.3 Trä är dessutom ett 
naturligt val i och med att det är lätt att bearbeta själv.

Tillverkning och pris
Vid tillverkning av min produkt behöver man:
borra tre hål i vardera rör 
vattenskära ut plattorna, med hål i mitten för rören 
borra  sex hål i bordsplattan
svetsa ihop platta och rör

Skruvarna har jag inte gått djupare in på mer än att jag tänker de måste fräsas 
eller gjutas i stål eller mässing. Fästena har en innerdiameter på 5,6mm medan 
det största standardmått på rundstavarna som träindustrin tillverkar är 44mm och 
alltså för litet. Att svarva, som jag också har gjort, ser jag inga problem i att göra 
vare sig industriellt eller om man som privatperson har tillgång till en svarv. Ska 
man tälja det ur ett stycke trä själv får man förmodligen ha en mall att rita efter för 
att visa hur man ska tälja. Tillverkningsprocessen är alltså enkel och  råvarorna 
relativt billiga så priset på Alter skulle kunna hållas lågt. Jag tror dock att ett 
alltför lågt pris kan göra att användaren ser det som en slit-och-slängprodukt. 

1 Lackering (2010-04-22) 
URL:http://www.varnamo.se/download/18.18ff2710e077ef56080008754/Lackering.pdf

2 Recycling Powder Coated Metal (2010-04-18)
URL: http://www.finishing.com/477/51.shtml

3 Swanberg, Katarina, Designer: No Name, Stockholm: Byggförlaget, 2002
ISBN: 9179882277
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 3.2 Slutsats
Under arbetets gång drogs metoden med att designa för att kunna plocka isär en 
produkt, för att underlätta återvinning, till sin spets vilket ledde till att vad som 
egentligen är mitt bord blev fot och fäste för ett bordsben. Designen av bordsskiva 
och ben blir i och med att det kan bytas ut och tillverkas av användaren upp till 
denne själv. Jag ger dock förslag på ben som skulle kunna tillverkas och säljas 
färdigt ihop med resten av bordsdelarna. Jag har funderat på om slöjdandet av sina 
egna ben ska ses endast som en möjlighet eller som en mer central del i konceptet. 
En kritik mot gör-det-självvågen har varit att saker blir sämre gjorda när det görs 
av amatörer. Jag tror dock att, om man investerar pengar i fästena och tid i att 
försöka göra sitt eget ben, ser till att göra det bra. Annars kanske man skulle 
kunna erbjuda möjligheten att tälja, måla och annat vis dekorera färdigsvarvade 
ben. Jag tycker dock att det är DIY-konceptet som gör Alter Ego unikt och därför 
det man bör trycka på.
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En trädstam som blåst omkull i skogen sågades av i lämplig längd och sedan 
skalade jag av barken. Efter att ha mätt ut rätt tjocklek mot plattan behövdes 
bara kniv och sandpapper för att forma stammen till ett bordsben som passar 
Alter Ego. Detta är ett sätt att skapa sitt unika ben men om man har tillgång till 
en träslöjdssal kan man också till exempel svarva. Följande bilder är exempel på 
detta.
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4. DISKUSSION
Alter ego är ett rätt så personligt projekt där jag har har gett mig själv en brief 
utifrån en första tanke om en möbel som jag själv önska fanns. Jag har blandat 
etablerade metoder för hållbar utveckling med min egen tolkning. I min idé om 
hållbar utveckling finns det plats för individualism och självförverkligande. Det 
är en annan slags självförverkligande än konsumtion som bevisligen inte leder till 
lycka. Mitt arbete har tog en undersökande form och det var först under arbetets 
gång jag insåg mitt problemområde.  Ett bord med ”användarvänlig föränderlighet” 
är ett stort och mångfacetterat problemområde som kan lösas på många olika 
sätt. Jag tog ansats till att försöka utarbeta några lösningar och arbetat mest med 
pelarbordet. Arbetet med de andra lösningarna har tagit tid från pelarbordet men 
har inte varit förgäves. Jag har också kommit på lösningar som kanske hade varit 
ännu bättre än vad jag tycker Alter ego är men då har det varit för sent för att 
byta spår. Alter ego är ett bord Jag ser Alter ego som ett oavslutat projekt och jag 
kommer bära med mig mina idéer till framtiden. De ska vidareutvecklas jämföras 
så att jag kan göra mitt bästa föränderliga bord.  
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6. BILDER
Samtliga bilder hämtade 2010-05-16
Förutom de numrerade bilderna är alla foton och skisser i rapporten är mina 
egna

1. http://www.modernity.se/20th-Century-Design/Karl-Mathsson/Bruno-
Mathsson/F/Img/613_1_632736526707065000/Folding-dining-table-Maria-
Flapp-Designed-by-Bruno-Mathsson-for-Karl-Mathsson.aspx

2. http://www.modernity.se/20th-Century-Design/Karl-Mathsson/Bruno-
Mathsson/F/Img/613_2_632736526707221250/Folding-dining-table-Maria-
Flapp-Designed-by-Bruno-Mathsson-for-Karl-Mathsson.aspx

3.http://4.bp.blogspot.com/_U7N6CH5mIhQ/SojbHFNNADI/
AAAAAAAAB5k/m4pkA01_gRc/s1600/stacking-tables.jpg

4. http://2.bp.blogspot.com/_U7N6CH5mIhQ/SojbRKhP-SI/AAAAAAAAB5s/
shCIbZODNaM/s400/modern-table.jpg

5. http://blog.ounodesign.com/wp-content/uploads/2008/12/eilleen_gray_table.
jpg

6. http://themagazine.info/56//Pictures/Herman%20Miller/AaltoTableH92Three.
jpg

7. http://www.lannamobler.se/website2/50.0.2.0/8619/1/image1.jpg

8. http://i.treehugger.com/images/2007/10/24/alto-ddc-transforming-tables.jpg

9.http://tafark.dyndns.org/Press/index.php?sfpg=QWRhcHRhYmxlL0hpZ2ggc
mVzLyoq-
KioqZjJjZTM3OTAwNGVkNWYyODM0Yjc4YjQyNmYyYTdjNWE

10. http://www.marcusabrahamsson.com/wp-content/uploads/plockbord-1.jpg

11. http://www.styleroom.se/image/scaled/normal/2j77/1/20704-ikea-handfat.
jpg




