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SAMMANFATTNING

I projektet har jag utformat ett bord för hemmet som man kan leva med 

hela livet och som enkelt kan anpassas utifrån olika människors behov, 

och förändras allt eftersom ens livssituation och behov förändras.  

Bordet ska kännas värdefullt och få ett mervärde genom att laddas med 

personliga berättelser och vara något man vill behålla och bevara. 

Samtidigt är bordet tänkt att vara en startpunkt för att få människor 

att börja reflektera över sina förhållningssätt till konsumtion och vilka 

värden som är viktiga i livet. I ett längre perspektiv  hoppas jag att detta 

kan minska den onödiga konsumtionen och bryta den slit- och släng-

mentalitet som råder i samhället.

Nyckelord: bord, livslångt användande, behov, personligt, egen prägel, 
anpassningsbart, hållbar utveckling.
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Bakgrund

Vilka vi är handlar inte längre så mycket om vad vi arbetar med, 

vilken tro vi har eller vilka politiska åsikter vi stödjer, utan status har 

i dagens samhälle allt mer att göra med vilken yta vi visar upp för vår 

omgivning. Vi skapar vår identitet genom att konsumera produkter som 

representerar den bild av oss vi vill att andra ska se. 

Vi speglar oss i andra människor, i deras reaktioner och omdömen om oss. Vi 

iklär oss masker som vi sätter samman utifrån hur vi vill bli uppfattade av andra 

och hur vi förväntar oss att andra ska uppfatta och förhålla sig till oss.1

Samtidigt som det finns en frihet i detta, att vi själva kan bestämma hur 

andra ska se på oss oavsett vilken bakgrund vi har, föder det rädslan att 

vi inte är tillräckliga, att de vi innerst inne är inte duger. Denna rädsla är 

ofta drivkraften till att vi konsumerar, och reklam för olika produkter 

spelar på detta, samtidigt som den försöker föda nya rädslor hos oss, allt 

för att vi ska köpa så mycket som möjligt.2 Detta leder till att det hela 

tiden kommer nya produkter på marknaden som vi trånar efter och tror 

oss behöva. Produkterna masstillverkas, ofta i länder med låga löner och 

usla arbetsvillkor, med en medveten kort livslängd, men hinner trots det 

ofta slängas innan de slitits ut. Denna slit- och släng mentalitet är ett 

slöseri jorden inte har råd med. 

    

    Frågan är då hur man ska få ett mer hållbart förhållningssätt till 

konsumtion. ”Hållbar utveckling” är ett så stort och brett begrepp, med 

både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter att ta hänsyn till. För 

även om det är väldigt viktigt att framställa produkter med material och 

tillverkningsprocesser som har så liten miljöpåverkan som möjligt och är 

konstruerade för att klara av att brukas en lång tid, får detta inte sin fulla 

effekt ifall vi fortsätter konsumera dem med det slit- och släng beteende 

vi är vana vid. 

1. Heidegren, Carl-Göran och Wästerfors, David. Den integrerande människan. Malmö: Gleerups Utbild-
ning AB, 2008, sid. 93.
2. Bjärvall, Katarina: Vill ha mer – om barn, tid och konsumtion. Stockholm: Ordfront Förlag AB, 2005, 
sid. 26

INLEDNING
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Och samtidigt som jorden mår allt sämre, mår även vi människor allt 

sämre. Längtan efter att hela tiden öka levnadsstandarden och unna oss 

det vi tror oss behöva gör att vi hamnar i en ond cirkel; för att ha råd 

att konsumera måste vi arbeta mer, vilket tar tid, den tid som vi annars 

kunnat umgås med nära och kära eller ägnat åt vårt egna välmående. 

Istället ökar det dåliga samvetet och känslan av att vara otillräcklig, och 

sociala problem som stress, depressioner, aggressivitet, dålig självkänsla, 

övervikt, drogmissbruk, och alkoholkonsumtion blir ett allt vanligare 

inslag i mångas vardag.
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Problemområde

Under livet genomgår vi olika stadier och har olika livs – och 

boendesituationer. En man förväntas flytta i genomsnitt elva gånger 

under sitt liv och en kvinna i genomsnitt tolv gånger.3 Det är inte längre 

så enkelt att vi träffar en partner, gifter oss, skaffar familj och sedan 

håller ihop resten av livet. Den moderna familjen är komplex och 

behoven i olika familjer ser helt olika ut och förändras hela tiden; barn 

flyttar ut, nya partner flyttar in, varannan vecka har man tre barn och 

varannan är man ensamstående osv. Man får inte heller glömma att en 

”familj” lika gärna kan bestå av bara en person. I debattboken Uppdrag: 

Familj finns ett exempel som visar på hur invecklat en vanlig familjs 

sammansättning kan vara: 

Mina föräldrar skilde sig när jag var tre år gammal. När jag var femton fick jag 

min första sladdsyrra, när min mamma träffade Lasse. Två år senare var det dags 

för nästa syrra. Då hade pappa träffat Ulla. Några år senare separerade farsan 

och Ulla. Ulla träffade Anders som hon fick tvillingar med. Pappa, å sin sida, 

träffade Bella, som också hade en dotter sedan tidigare. Bellas förre detta har 

fått dottern Irma sedan han och Bella flyttade isär.4

Detta skapar tillfällen för marknaden att erbjuda nya produkter 

specialanpassade för ett specifikt stadium, vilket betyder att man måste 

köpa nytt då ens situation förändras och de gamla produkterna inte 

längre klarar att uppfylla ens behov. En ny trend på marknaden är 

”skräddarsydd massproduktion”. Efterfrågan på unika produkter är stor 

och nya tillverkningsmöjligheter har gjort det möjligt att individanpassa 

allt fler produkter. Detta är ett så viktigt konkurrensmedel att företagen, 

som gärna vill hålla nere på antalet element vid produktion, nu istället 

ökar antalet varianter kunden har att välja på. Exempel kan vara ett unikt 

skal till den bärbara datorn, en specialsydd tröja efter egna önskemål eller 

individanpassad mjukvara.5 

3.  http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____264538.aspx 2010-02-22
4. Salmson, Karin (red.):Uppdrag: Familj. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2005, sid. 273.
5. Vene, Elisabeth: ”Unikt i kubik frestar massorna” , Ny Teknik -  Automation 17 februari 2010, sid. 4
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Katarina Bjärvall tar i sin debattbok Vill ha mer upp ett exempel på hur vi 

hela tiden tvingas att köpa nya saker: 

En kortlek kan tillfredsställa hela familjen, från treåringen som spelar finns i sjön 

över tonåringen som spelar poker till farmor som lägger patiens. Inte bra! Det 

gäller att finjustera varje produkt så att den träffar en så exakt målgrupp som 

möjligt. På så sätt blir den snabbt förbrukad och måste ersättas med något nytt.6

Detta kanske är ett lite långsökt exempel, men om man ser på det som 

en metafor för vårt köpbeteende, är den klassiska kortleken ett bra 

exempel på hur man borde tänka när man producerar nya saker om man 

vill förändra detta beteende. Produkter som man kan använda sig av hela 

livet, och beroende på hur man använder dem kan de anpassas efter ens 

egna önskemål och behov. 

Det är detta arbetet främst fokuserar på, hur man kan skapa en produkt 

som man vill leva med hela livet, som kan förändras då livet förändras 

och därmed våra behov och förutsättningar.

6. Bjärvall, Katarina, 2005, sid. 42 aa
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Avgränsningar 

Utifrån detta tankesätt, att föremål ska vara användbara hela livet, har 

jag valt att avgränsa mitt arbete till att utforma ett bord för hemmabruk. 

Detta val beror på att bordet är en viktig möbel i hemmet, som genom 

alla tider varit en naturlig samlingspunkt och en plats att umgås och 

samtala.7 Bordet är tänkt att vara anpassningsbart och täcka olika behov 

i olika situationer, samtidigt som det ska kännas värdefullt, kunna få en 

personlig prägel och vara något man vill behålla genom livet. Arbetet 

kommer utgå från de tre inriktningarna inom hållbar utveckling; social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet, men det största fokuset kommer 

läggas på hur man kan ge möbeln en lång livslängd. 

Jag har valt att fokusera på utformningen och konstruktionen av bordet. 

Andra aspekter som är viktiga för att få en hållbar helhet är exempelvis 

förpackning, transport, förvaring och marknadsföring. Detta får dock 

ligga i en vidareutveckling av projektet för att det inte ska bli allt för 

stort, så i detta skede kommer jag inte gå närmre in på det. 

7. Ejdestam, Julius: Så har vi bott. Stockholm: Raben & Sjögren, 1979, sid. 72
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Syfte, problemformulering och frågeställning 

Genom att skapa ett bord som man kan leva med hela livet, ett bord som 

kan anpassas och förändras allt eftersom ens livssituation och behov 

förändras, är målet att artefakten ska få en lång livslängd och vara något 

man värdesätter och vill behålla. Syftet med detta är att minska den 

onödiga konsumtionen och bryta den slit- och slängmentalitet som råder 

i samhället. Samtidigt vill jag få människor att börja reflektera över sina 

förhållningssätt till konsumtion och vilka värden som är viktiga i livet.  

    Arbetet är avsett att besvara frågor som: Vilket förhållande har vi 

till de föremål vi äger? Hur kan en produkt anpassas så att den svarar 

till olika behov vid olika livssituationer? Kan man ge en produkt ett 

mervärde som bidrar till att vi vill behålla den?  

    Det är dessa frågor som lett arbetet framåt och genom hela 

designprocessen har det sökts efter lösningar som försöker besvara dem.
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Teori och metod 

Då arbetet består mycket av ett subjektivt tolkande av en begränsad del 

av problemområdet har jag utgått från ett hermeneutiskt perspektiv. 

Hermeneutiken är en vetenskaplig inriktning där den huvudsakliga 

forskningsmetoden är tolkning och man söker inga absoluta sanningar. 

Genom att tolka ett problem utifrån våra egna erfarenheter får vi nya 

erfarenheter, som i sin tur blir förförståelse i de nya tolkningarna av 

problemet. Molander beskriver detta hermeneutiska synsätt som att  

”vi börjar aldrig som oskrivna blad och kan aldrig helt frigöra oss från traditionens 

förståelsehorisont.”8 

    Man kan dra paralleller mellan denna eviga spiralprocess av tolkningar 

i det hermeneutiska perspektivet till olika teorier om lärande-i-handling 

som Molander beskriver i sin bok, och speciellt begreppet den 

”reflekterande praktikern” känns relevant i detta sammanhang. Molander 

menar med detta begrepp att våra egna handlingar kan ses som en 

utgångspunkt för den kunskap vi tillgodogör oss. Ifall vi samtidigt som 

vi genomför ett praktiskt arbete kan ta ett steg tillbaka och reflekterar 

över våra handlingar kan vi få perspektiv på situationen och lära oss ny 

kunskap.9 

    Hållbarhets- och långsiktighetsfrågor har varit en viktig del i detta 

arbete och teorier runt hur man kan se på hållbar utveckling från 

ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter har varit centrala, där 

böcker som The Designer’s Atlas of  Sustainability av Ann Thorpe och Cradle 

to cradle av Michael Braungart och William McDonough har varit stora 

inspirationskällor då de tar upp hållbarhet från olika synvinklar.10 

    Arbetet handlar även mycket om mänskligt beteende och därför 

har jag valt att även titta på sociologiska teorier och speciellt 

socialiseringsprocessen, dvs. det sociala samspel som bidrar till att vi 

människor lär oss de värderingar, normer, beteendemönster och åsikter 

8. Molander, Bengt: Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos, 1993, sid. 49
9. Molander, Bengt, sid. 143 aa
10. Thorpe, Ann: The Designer�s Atlas of Sustainabilit�. Washington D.C: �sland Press, 2007. . Thorpe, Ann: The Designer�s Atlas of Sustainabilit�. Washington D.C: �sland Press, 2007. 
      Braungart, Michael och McDonough, William: Cradle to cradle. London: Vintage, 2008. 
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som bildar mönstren i en kultur, vilket är en process som ständigt pågår, 

hela livet.11 I boken Handling och samspel beskriver Joachim Israel denna 

process som att ”människan är en samhällelig varelse och måste därför samspela. 

Samspelet med andra bestämmer ständigt hennes handlingar.” 12 Han refererar 

även till Bourdieu som säger:
habitus är den historia som format en människa [...] en historia som hon 

dock har glömt, men som gör att vissa förhållningssätt tas för givna och 

oproblematiska så länge de inte medför konflikter med andra eller åstadkommer 

problem. Då kanske en person börjar reflektera över det hon hittills ansett vara 

självklart.13

Det är alltså först då vi ifrågasätter det vi anser som självklart som vi kan 

få någon förändring. 

 

På ett initialt skede gjorde jag olika analyser över marknaden och 

de olika funktioner bordet bör inneha, dels för att få mer kunskap 

inom ämnet men även för att kunna avgränsa mig och fokusera på 

de delar som känns mest relevanta för mitt arbete. Då det är svårt att 

bestämma en specifik målgrupp för mitt bord, eftersom det är tänkt 

att användas genom hela livet, av människor i olika åldrar och livs- 

och boendesituationer, valde jag istället ut en mindre referensgrupp 

som täcker in några av dessa tänkta användare. Genom en mer 

övergripande enkätundersökning och några djupare intervjuer till denna 

grupp försökte jag få en bild av hur man förhåller sig till sina föremål 

och en djupare förståelse av de behov olika människor har. Utifrån 

litteraturstudier och praktiska undersökningar undersökte jag gamla 

bordskonstruktioner och bordets ursprung och inhämtade kunskap 

som sedan använts i arbetet. 14 Utifrån detta påbörjades en skissprocess 

både analogt och digitalt, samt modellbygge av olika idéer. Efterhand 

gjordes även modeller i fullskala av olika konstruktioner för att se hur 

lösningarna fungerar i verklig storlek. 

11. Giddens, Anthon�: Sociologi. Lund: Studentlitteratur, 2007.Lund: Studentlitteratur, 2007.
12. �srael Joachim, Handling och samspel - ett socialps�kologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur,  �srael Joachim, Handling och samspel - ett socialps�kologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 
1999, sid. 53.
13. �srael Joachim,, sid. 88 aa  �srael Joachim,, sid. 88 aa 
14 Berglund, Erik: Bord för måltider och arbete i hemmet. Stockholm: Svenska slöjdföreningen, 1957. 
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Designlösning

Jag har utformat ett bord som är lagom för en person. Två eller flera 

bord ska enkelt kunna kopplas ihop och isär på olika sätt då behoven 

förändras. 

    Varje skiva kan formas av sin ägare och vilket uttryck man vill ha 

kan påverkas genom vilket material på ytan man väljer. Genom att leva 

med sitt bord en längre tid kommer det också att bära med sig av ens 

livshistoria. Skivan kommer sedan med tiden präglas av hur den används, 

påverkas av sin omgivning, flyttas till olika miljöer, interagera med andra 

bord och deras skivmaterial, åldras, slitas och bli vackrare efter hand. 

Tillsammans med olika andra skivor skapar den olika berättelser. Olika 

material i de olika skivorna kan bli ett oväntat men vackert möte, som 

kan spegla mötet mellan bordens ägare.

    Bordsskivans storlek kommer vara 400 X 800 mm och beroende på 

vilken yta man vill ha på skivan kan materialet ändras, men grundtanken 

är att ha en limfogskiva som antingen kan användas ren i olika träsorter, 

eller kläs med olika material. Det är även möjligt att använda gamla 

material från defekta möbler. För att skydda och dölja bordsskivans 

kanter kommer den placeras i en ram med ett nedfräst spår, som bildar 

en tjockare list runt skivan. För att bordet ska stå stadigt för sig själv 

samtidigt som det är enkelt att sätta samman med andra likadana bord 

valde jag att göra en enkel benstruktur, skapad av ramkonstruktioner på 

tre av sidorna, som samtidigt skapar ett enhetligt uttryck.

    Till varje bord kommer det att tillhöra tre stycken u-formade 

”klämmor” som man enkelt kan sätta på valfritt ställe på benen, 

tvärslåarna eller sargen för att fästa samman borden. Dessa klämmor 

kommer vara tillverkade i aluminium fodrade med ylle för att få ett bra 

fäste samtidigt som de inte sliter på trämaterialet i benen och sargen. 

RESULTAT
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Modell skala 1:1
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Olika scenarier
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Modeller skala 1:1
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Material

Jag valde att arbeta med furu i mitt arbete, dels för att få fram rätt 

känsla, men även för att utnyttja det loka material som finns här i 

Småland. Genom att hela processen kan ske lokalt, från tallplantan till 

den färdiga produkten kan man få kontroll över förloppet samtidigt 

som det påverkar miljön i så liten utsträckning som möjligt. Det finns 

olika ytbehandlingar anpassat för trä som skyddar och bevarar träet. Att 

behandla med färg är inte det bästa ur miljöaspekter då man inte längre 

har kvar det rena träet, men av estetiska skäl har jag ändå valt att måla 

det vitt och det finns idag många svanenmärkta färger på marknaden 

med stränga miljökrav på alla delar av innehållet och produktionen.1  

Till bordsskivorna har jag valt att använda mig av limfogskivor och 

trots att de innehåller en del lim är de ett bättre alternativ än alla andra 

skivmaterial där mängden lim är betydligt större. Då limfogskivorna 

är gjorda av massivt trä kan man dessutom slipa dem vid behov. De 

andra material man vill använda sig av till bordsytorna är tänkta att vara 

återvunna material och därigenom inte ytterligare påfrestning på miljön.

   Metallklämmorna är tänkta att göras i aluminium för att de ska bli lätta, 

enkla att producera och till skillnad från om de tillverkas i stål rostar 

materialet inte.2 Man skulle kunna behålla klämmorna metallfärgade, 

men för att ge dem en skyddande och dekorativ ytbehandling så att de 

bättre ska smälta ihop med resten av bordet har jag valt att anodisera 

aluminiumet. Anodiseringen innebär att genom en elektrokemisk process 

få det naturliga oxidlagret att växa för att skydda metallen mot korrosion, 

och under denna process kan metallen även doppas i färgbad för att bli 

färgad. Anodiserat aluminium har även den fördelen att vid återvinning 

behövs inte någon lackavbränning utan det går att smälta ner direkt.3 

   Som foder till metallklämmorna valde jag att använda mig av ylle, dels 

för att det är ett naturmaterial men även för att det kan produceras i 

Sverige och man på så sätt enklare kan få kontroll på produktionen. 

1. http://www.alcro.se/miljo.aspx
2. Swanberg, Lena Katrina. Designer: no name. Stockholm, Byggförlaget, 2002, sid. 214.
3. http://www.ahlins.com/anodisering.php
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Ullen har bra egenskaper så som att de är smutsavvisande och samtidigt 

är det ett mer miljövänligt val än andra textila material med smutsig 

produktion, mycket kemikalier och usla arbetsvillkor för de anställda. 

Mycket av den ull som klipps slängs eller bränns bara, och då det bara 

behövs ganska små bitar av ull till klämmorna hade det kanske varit 

möjligt att använda  sådant spillmaterial. Det finns ullproduktion i 

Småland, och även ett ekologiskt alternativ på Öland som skulle kunna 

vara aktuellt för att få en så lokal tillverkningsprocess som möjligt. 
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Ritningar och mått på bordet

Ritningar och mått på klämman
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Skiss och gestaltningsprocess

Efter att ha läst mer om bordets ursprung blev jag inspirerad av de första 

bordliknande anordningarna för måltid som användes av germanerna 

ca 100 e.kr. Detta var matbräden eller “diskar” som man hade liggandes 

över knäet då man åt och var och en hade sitt eget bräde.15 I mitt arbete 

utvecklade jag denna tankegång från den personliga ”ätytan” till att var 

och en har sin personliga bordsskiva, som tillsammans med andras skivor 

kan skapa ett större bord. 

    

    

    

    

    Utifrån min referensgrupp kunde jag dra slutsatserna att då många 

bord inte är särskilt anpassningsbara har man istället flera olika bord för 

att täcka upp sina olika behov, och att anledningen till att man köper nya 

möbler till sitt hem beror på att de gamla inte täcker de nya behov som 

uppstått, exempelvis att man flyttat hemifrån eller fått barn. 

    Utifrån detta bestämde jag mig för att utforma ett bord lagom för en 

person samtidigt som det ska vara lätt att förändra och anpassa i storlek 

och utseende och möjligt att använda till olika funktioner. Dessutom är 

målsättningen att det ska vara lätt att flytta med sig till olika bostäder och 

att det är i rätt höjd så det blir ergonomiskt att äta eller arbeta vid. 

15. Ejdestam, Julius, sid. 72 aa. Ejdestam, Julius, sid. 72 aa



Jag försökte få en överblick av vad som finns på marknaden idag dels vad 

gäller små bord men även anpassningsbara. När det gäller matbord är de 

nästan alltid tänkta för minst två personer och för en person finns det i 

stort sett bara de klassiska klaffborden, som man fäster på väggen för att 

sedan kunna fälla ut och in vid behov. Andra små bord på marknaden 

är tänkta som skrivbord och då utformade för detta, ofta med förvaring 

eller plats för en stationär dator, och inte tänkta för något annat 

ändamål. Ifall man tittar på utbudet av anpassningsbara bord, eller bord 

som kan bli större och mindre, finns det många olika varianter av de 

klassiska modellerna som slagbord, bord med inläggsskiva och bord med 

fällbara skivor. Men det finns även vissa varianter med mer nytänkande 

konstruktion, där man kan vika ihop bordsskivan på olika sätt. Det som 

alla dessa bord har gemensamt är att de redan från början är bestämt hur 

man kan förstora bordet, och hur det kommer att se ut i utfällt läge. 
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För att bordsskivan ska få en personlig karaktär vill jag att det ska vara 

möjligt att dels köpa en ny fin skiva som man kan slita genom livet, 

men även kunna använda sig av ett gammalt material med någon sorts 

affektionsvärde.  Detta material har förmodligen redan sin egen historia, 

men då kan man genom sin egen prägel fortsätta denna historia. I en 

produktion av bordsskivorna är det största problemet hur man ska 

förhålla sig till blandningen mellan gammalt och nytt. Nyproducerar 

man skivorna är det enkelt att få dem i samma storlek och tjocklek, men 

om man däremot använder sig av gamla bordsskivor eller möbler kan 

tjocklek och storlek variera. Antingen får man då leva med att bordsytan 

inte blir jämn när man sätter ihop de olika borden till ett, eller så får man 

ta de gamla möblerna och såga och slipa dem till samma standardmått 

som de nyproducerade för ett mer enhetligt slutresultat.  Jag resonerade 

som så att man förmodligen inte kommer att använda sig av fina, hela 

användbara möbler till bordsytan i vilket fall, utan att det är mer troligt 

att möbeln redan har någon defekt så man är beredd att ta sönder den 

och skapa något nytt. Jag började med att göra skivan 900 X 450 mm 

stor och tyckte det var ett lagom mått för ett bord anpassat för en 

person. Men då två skivor sätts samman blir 900 X 900 mm ett väldigt 

stort bord för bara två personer och valde därför att gå ner i storlek till 

800 X 400 mm istället. Anledningen att jag valde att göra en så avlång 

skiva beror på att det ska fungera att koppla på en tredje skiva till de två 

första skivornas kortsidor, och om då långsidan är det dubbla måttet av 

kortsidan fungerar detta på ett bra sätt.  
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Ett annat problem jag ställdes inför var hur jag skulle göra med kanterna 

på bordsskivorna. Ifall kanterna ska hållas råa är det inte alla material 

som är så vackra i kanterna, och ifall man sammanfogar olika material, 

ex. kaklar på en skiva, så blir det ganska fula kanter. Då man inte kan ha 

kanterna råa uppstår problemet att de olika lösningar som finns skapar 

en distans mellan de olika ytmaterialen då borden sätts samman och man 

får inte samma direkta möte mellan de olika materialen. För att skapa en 

finare kant testade jag att sätta en kantlist runt bordet som jag skruvade 

fast för att man enkelt ska kunna ta bort den och ändra material. Det 

som är bra med listen, förutom att den skyddar kanten är att den 

skapar en kontakt mellan bordsskivan och benkonstruktionen. Men 

det blev inte särskilt fint med de synliga skruvarna så istället valde jag 

att utforma kanten som en ram med ett fräst spår i, där man enkelt kan 

fälla ner bordsskivan. Jag ökade samtidigt bredden på kanten så skivan 

ser tjockare ut eftersom den tidigare varianten kändes lite tunn. Med ett 

djupare fräst spår och olika mellanlägg skulle denna ram kunna utvecklas 

att passa till olika tjocka skivor, samtidigt som man lätt kan ta ut skivan 

för underhåll. 





Jag vill genom konstruktionen på ett lätt sätt kunna sätta ihop och ta isär 

de olika borden för att man enkelt ska kunna förändra dem då ens behov 

förändras. Jag vill även att benen ska kännas enkla och inte ta över fokus 

från skivornas olika material, då detta materialmöte är det mest väsentliga 

i mitt arbete. En annan aspekt som jag tog med i utformningen av benen 

är att man ska sitta framför sin egen skiva, så det känns som det här är min 

plats, och inte i skarven mellan två olika skivor.  

    I min process skissade jag på olika förslag för att få fram en känsla 

av att bordets ben vill passa samman med nästa bords ben och tog 

inspiration i hur vi människor krokar samman våra egna ben, eller flätar 

ihop fingrarna för att visa att vi hör samman. Jag arbetade även med 

inspiration utifrån de svarvade bordsbenen, där utsmyckningen skulle 

kunna ha funktionen att binda samman borden, eller genom att utforma 

bordsbenen med små ”knä” ge dem möjligheten att haka i varandra.
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Det största problemet jag hade med de olika lösningarna var att det 

väldigt snabbt blev ett myller av ben, vilket gjorde att flera bord ihop inte 

kändes som ett enhetligt stort bord utan som flera småbord som bara 

satts samman. För att lösa detta undersökte jag en variant med en delad 

sarg under bordet som enkelt skulle kunnas byggas till i valfri form, och 

där man sedan enkelt skulle kunna flytta benen och placera dem på valfri 

plats under skivorna. Det problem jag stötte på här var att det finns risk 

att det fattas ben ifall man vill dela på borden och att de inte längre kan 

stå som två enskilda bord. 
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 Jag valde därför bort denna lösning och fortsatte arbetet med att 

titta på olika bordskonstruktioner och hur man på olika sätt löst 

benkonstruktionen. Då jag ville ha så få ben som möjligt, tittade jag 

närmre på bord med fällbara ben, och tog mycket inspiration i de gamla 

klaffborden och slagborden. Utifrån detta skissade jag vidare på olika 

förslag med två fasta ben, och ett fällbart eller rörligt ben som ska kunna 

fällas ut och in då man sätter samman och tar isär borden. Men till 

skillnad från de klassiska klaffborden var jag inte ute efter funktionen att 

kunna fälla upp och ner bordsskivor, utan bara intresserad av hur man 

tidigare tillverkat vridbara ben.

    Först arbetade jag med två fasta ben på ena långsidan av bordet, med 

ett fällbart ben som kan fällas från ena sidan in till mitten, och sedan 

hakas samman med nästa bord. Jag kände att detta var en fin lösning 

på problemet, men tyvärr skapade det problemet att de tvärslår som 

behövdes för en stabil konstruktion hamnade i vägen då man ska sitta 

vid bordet eller skjuta in en stol under det. 

Istället jobbade jag vidare på ett förslag där det var en fast kortsida och 

en rörlig långsidedel som kan fällas in mot mitten då bordet ska stå 

ensamt, för att sedan fällas ut och löpa parallellt med långsidan då nästa 

bord ska kopplas på. När flera bord kopplas samman skapas det en 

enklare struktur av benen under bordet istället för ett myller av ben som i 

de tidiga förslagen. För att få en enklare produktion valde jag att utforma 

benen med möjlighet att vändas upp och ner för att få en spegelvänd 

variant, vilket krävs för att konceptet ska fungera. Dessa ramliknande 

ben valde jag att fästa ihop med gångjärn för att få ett vridbart ben.



30

Eftersom jag ansåg att detta förslag bäst innefattade lösningar på de 

behov jag ville att bordet skulle uppfylla valde jag att arbeta vidare i 

fullskala i verkstaden. Jag funderade över vilka olika material som skulle 

kunna vara aktuella att göra konstruktionen i, och bestämde mig ganska 

snabbt för att arbeta med trä. Dels var det ett bra alternativ att göra 

olika tester i, men jag ville även behålla känslan av att bordet inspirerats 

av de gamla slagborden. Efter att byggt upp de två ramarna i trä märkte 

jag ganska snart att ramarna i sig blev för ostabila, och att de vred sig i 

konstruktionen vilket medförde att hela bordet blev väldigt ostadigt och 

vickigt. Jag fortsatte att testa mig fram för en bättre konstruktion, lade 

till en tvärslå i den större ramen, testade att sätta en tunnare skiva med 

en vinkel under bordsskivan för att skapa en diagonal mellan de båda 

ramarna, ändrade dimensionerna av materialet, testade med skivor istället 

för ramar och bytte ut de två gångjärnen mot ett långt pianogångjärn. 
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Då man sätter samman två eller flera bord är det viktigt att de sitter ihop 

ordentligt för att upplevas och fungera som ett stort bord. Samtidigt 

ska det vara enkelt att, helst utan att behöva något verktyg, skruvar 

och dyl.  kunna ta isär borden då de istället ska fungera fristående från 

varandra. Jag funderade på olika pluggar, hakar, krokar, klämmor och ett 

gummiband eller en kedja med en ögla i ena änden och en stav i andra 

som fästs runt benen. Jag valde att arbeta vidare på en väldigt enkel 

konstruktion bestående av en plåtbit bockad till ett u och fodrad med 

ulltyg för att sitta hårt mot träet utan att skada det. Dessa klämmor kan 

enkelt flyttas runt och sättas på valfritt ställe på benen eller sargen. Ett 

problem som finns kvar att lösa är dock var de ska placeras då de inte 

används. Det hade varit bra om de kunde sitta fast på något sätt i själva 

bordet så de inte blir extra delar som lätt tappas bort. 
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Modeller skala 1:1
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När jag fått upp fyra bord i fullskala och testade dem tillsammans kände 

jag mig inte helt nöjd. Dels såg bordets skiva på 18 mm väldigt klen 

ut till benkonstruktionen och dels kändes bordet fortfarande något 

ostabilt och riskerade dessutom att välta ifall man la för mycket vikt i 

de hörnen utan ben. Därför fortsatte jag processen med att ta ett steg 

tillbaka och fundera igenom hur jag skulle kunna utveckla bordet vidare. 

Det jag tyckte fungerade och ville behålla var att benramarna skapade 

en fin struktur under bordet samtidigt som de möjliggjorde en enkel 

hopsättning av borden. Därför ändrade jag bara denna konstruktion 

lite genom att istället för en fast del och en fällbar del använda mig av 

tre fasta delar. I och med detta löste jag samtidigt flera andra problem, 

bland annat blir bordet stabilt då det vilar på ben i alla fyra hörnen. 

Då gångjärnet försvinner slipper man både extra material och extra 

kostnad då man istället kan tillverka hela benverket i trä. Dessutom blir 

möjligheterna med utformningen mer flexibel då man inte behöver ta 

hänsyn till att ramverket ska kunna spegelvändas och därmed inte heller 

vara vändbart.
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Slutsats

Jag tycker att jag lyckades ta fram en produkt som enkelt kan anpassas 

utifrån olika människors behov och ändras då behoven förändras. Det är 

svårt att veta hur bordet kommer tolkas innan man testar det på riktigt, 

men då det har möjlighet att varieras utifrån varje människas önskemål 

och laddas med personliga berättelser tror jag att det kan komma att 

uppfattas som mer personligt än många andra bord. Detta kan ses som 

ett mervärde och något som får en att knyta an mer till bordet, men 

frågan är ifall detta är tillräckligt för att man ska vilja behålla det genom 

hela livet. Kanske det inte får tillräckligt med affektionsvärde för att vara 

oersättligt. Jag tror ändå att bordet kan bli en startpunkt för reflektion 

och förhoppningsvis en tankeställare om hur vi förhåller oss till föremål 

vi äger. 



DISKUSSION
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Det kan kännas som en hopplös och omöjlig uppgift att förändra 

strukturen i en kultur, men ett samhälle är inte statiskt, utan ständigt i 

utveckling. Ifall vi väl börjat reflektera över vårt beteende är det ett steg i 

rätt riktning, och är vi öppna nog att våga förändra oss själva, kan vi även 

i samspelet med andra människor påverka utvecklingen i rätt riktning. Vi 

tar med oss våra normer och värderingar och projicerar dem, medvetet 

eller omedvetet, på våra barn. 

    I en artikel i Elle interiör tar Lotta Lewenhaupt upp trender som är på 

gång inom design och inredning. Bland annat tar hon upp miljömässig 

influens, att påverka miljön så lite som möjligt och tänka närproducerat 

och återvinning av material. Även kvalitet och estetik, att saker får 

åldras med värdighet tar hon upp som viktiga trender. Samtidigt som 

autenticiteten eller äktheten, att kunna berätta en sann och ursprunglig 

historia, blir en allt viktigare del runt produkten och hon skriver: ”för 

inte så längesedan var det extraordinära trendigt, nu är det frågan om att se det 

speciella i det ordinära”.16 Jag tror att detta är en sund utveckling och 

förhoppningsvis inte bara en övergående trend. I mitt arbete känner jag 

att jag fått in mycket av dessa olika aspekter och att det är här många av 

styrkorna i mitt projekt ligger. 

    Utifrån min referensgrupp fick jag reda på att man inte har särskilt 

stora problem med att göra sig av med sina möbler och produkter 

då man byter till något nytt. Bland annat beror detta på att man inte 

längre har ärvda gamla familjeklenoder som bär på en historia man 

vill bevara. Men hur ska man få den moderna människan att knyta an 

till sina nyinköpta möbler? Genom att låta människor skapa sina egna 

berättelser i sina bord blir det deras äkta och sanna historier. Precis som 

vi människor förändras genom möten och händelser i livet påverkas 

bordets uttryck utifrån hur det används, det byggs en mosaik över det 

förhållande man har till de människor man delar bordet med. Den stora 

frågan är väl bara ifall detta är tillräckligt för att leva med det genom hela 

livet, oavsett vilka trender och normer som råder i samhället. Den största

16 Lewenhaupt, Lotta: ”Design för livet – vad är det?”, Elle interiör april 2010 sid. 55
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risken med mitt bord är ifall det ses som en tillfällig trend och att man 

efter ett tag tappar intresset och byter ut det mot ett nytt. Möjligheten att 

variera bordsskivans material kan göra att det lätt skapas en vilja att hela 

tiden förnya och förändra, istället för att förvara och behålla och det som 

är tänkt att användas en livstid istället ses som en tillfällig fluga.

    Det som kan ses som en svaghet med bordet är att det krävs att man 

köper till nya bord när man vill att bordet ska växa, till skillnad från 

exempelvis ett slagbord där man får alla delar från början och bara kan 

fälla ut och in skivor då man vill förändra storleken. Tanken var från 

början att man skulle kunna sammanfoga olika parters bord då man 

flyttar samman, men som konceptet ser ut för tillfället fungerar detta 

bara då man är beredd att anpassa sitt gamla bord och göra om det så det 

passar benkonstruktionen, då det inte är säkert att den man flyttar ihop 

med redan har ett likadant bord. En annan brist i konceptet är hur det 

fungerar då föräldrarna skiljs, och barnen bor varannan vecka hos varje 

förälder. Ska man då flytta med sig borden mellan föräldrarna, eller ska 

man ha en uppsättning bord i varje hem?

    I vilket fall tycker jag att jag lyckats skapa något som fattas på 

marknaden. Bordet behöver inte sättas ihop med fler utan kan fungera 

som ett litet bord anpassat för en person och utbudet av sådana bord 

är idag mycket begränsat, samtidigt som vi blir mer trångbodda och 

singelhushållen ökar. Även behoven i hemmet förändras. Idag har 

många ett bord för varje ändamål, men kanske behöver man inte längre 

exempelvis ett speciellt skrivbord då den stationära datorn i allt större 

utsträckning byts ut mot den bärbara, och pappersarbetet ersätts med 

digitalt arbete. I en vidareutveckling skulle bordet kanske även kunna 

göras fällbart på något sätt för att underlätta och ta mindre plats vid flytt 

och förvaring. 
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