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Abstrakt 
The side table that became a podium for identity 
In my senior project I work with the unseen furniture: the side table. The name, Quadro, 
is a combination of the italian word quattro that means four and the latin word 
”quadratum” or ”quadratus.” 
    After conducting an analysis of different side tables, I concluded that the side table’s 
function is primarily to elevate other artifacts. I draw connections to the creation of 
identity through consumption and have created a sidetble through combining furniture 
design and conceptual design. The project was finalized with a survey to see if identity 
is visible through the selection of artifacts. 
 
 
Sidobordet som blev podium för identitet 
I mitt projekt arbetar jag med den osedda möbeln: sidobordet. Namnet Quadro är en 
blandning mellan italienskans quattro som betyder fyra och latinets ”quadratum” eller 
”quadratus”. 
    Efter analys av olika sidobord kom jag fram till att sidobordets primärfunktion är att 
höja upp andra artefakter. Jag drar kopplingar till identitetsskapande genom konsumtion 
och har skapat ett sidobord genom att kombinera möbeldesign med konceptuell design. 
Projektet slutförs med en undersökning för att se om identitetsskapandet går att 
observera genom valet av artefakter.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Det är förstås olika för oss alla men kanske har du precis som jag växt upp med att 

dina föräldrar har lärt dig att du ska gå din egen väg. Att du ska vara dig själv i alla 

lägen och att man inte ska bry sig så mycket i vad andra tycker. Men ju äldre du blir 

inser du att människor i själva verket bryr sig väldigt mycket om vad andra tycker. I 

många fall försöker vi upprätthålla en bild av hur vi vill att andra ska uppfatta oss och 

vi väljer vilka delar vi vill visa upp samt vilka vi vill dölja. I detta designprojekt har 

jag skapat en konceptuell möbel där jag tittar på identitet i samband med konsumtion 

genom en undersökning och har visualiserat detta i ett grafiskt material i form av en 

broschyr och utställningsmaterial. 

    För i själva verket tror jag inte det spelar någon roll vad våra föräldrar har sagt till 

oss, många av oss inser att våra personliga uttryck värderas och det är något vi vill och 

kan påverka. 

 

1.2 Mål och syfte 

 
Målet är att ta fram ett sidobord som ska kunna monteras ihop utan skruv och lim. 

Konstruktionen kommer därför bli avgörande för dess formgivning. Syftet är att 

genom konceptdesign använda bordet som en display för att öppna upp för diskussion 

om identitet och konsumtion. 

 

1.3 Problemområde 

 
Identitetsskapande är den gemensamma nämnaren för projektet. Att visa sin identitet 

genom att uttrycka sig själv på olika sätt är något som jag tror människan gjort i alla 

tider. Vi gör det för att uttrycka vår egen individualitet och för att identifiera oss med 

andra människor och i sin tur känna samhörighet. Men dagens snabba och föränderliga 

värld gör att vi konsumerar mer än vi behöver för att tillgodose behov som väckts hos 

oss. 

    När det kommer till vårt hem smyckar vi det på olika sätt för att förgylla vår 
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omgivning. Det blir en spegling av vår identitet men bara den del vi väljer att visa upp. 

Tack vare artefakter som förvaringsmöbler kan vi stoppa undan sådant som vi inte vill 

andra ska ta del av men som ändå är en del av vår identitet medan vi genom andra 

tydligt exponerade artefakter vill visa vilka vi är.  

 

1.4 Problemområdets avgränsning 

 
Projektet handlar om att ta fram ett sidobord för den privata miljön. Sidobordet är 

ingen förvaringsmöbel utan en avlastningsyta som inte har en självklar placering. Det 

blir snarare ett podium eller en display för att höja upp andra artefakter. Användaren 

kan själv välja ut dessa artefakter och det som intresserar mig är vad användaren väljer 

att visa upp och hur starkt kopplade valen är till personens identitet. 

    Projektets kontext begränsas till vardagsrummet där mycket av svensk kultur 

utspelats över tid. Från finrummet där man endast vistades under speciella tillfällen till 

rummet som blev en plats för alla.1 

 

1.5 Frågeställning 

 

Hur kan jag som designer använda mig av konceptuell möbeldesign för att ta fram ett 

sidobord som kan väcka diskussion om identitetsskapande och konsumtion? 

 

2 Teori och metod 

2.1 Teoretiskt ramverk 

 
2.1.1 Sidobordet 
 
Historien bakom sidobordet är ingen lättillgänglig historia men desto mer intressant 

när man kommer i kontakt med den. En möbel som ofta är osedd och till för att höja 

upp andra artefakter framför sig själv eller användas som avlastningsyta. Judy Attfield 

                                                
1 Perers, Maria: Wallin, Leif: Womack, Anna. Vardagsrummet: En plats för allt och alla. Halmstad: 
Nordiska museet, 2013. s. 132-149. 
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menar att sidobordet som till synes är ett obetydligt vardagsföremål har en djupare 

betydelse än så, att det kan ses som ett tecken på förändring i maktbalansen från 

produktion till konsumtion under mitten av 1900-talet.2 

    För att förstå sidobordets historia måste vi förstå hemmets historia och dess 

utveckling genom historien. Vår resa börjar på 1930-talet i det stängda finrummet, ett 

rum som endast öppnas vid högtidliga tillfällen. Här placerade man sina bästa möbler 

och prydnadssaker, ett ställe där man alltid kunde ta emot besök och visa upp sin bästa 

sida, en slags display.3  Under 1940-talets bostadsdebatt blev finrummet ett hatobjekt, 

framförallt eftersom det beskrevs som en frivillig trångboddhet av arkitekter och 

bostadsforskare. Det ansågs vara slöseri att låta ett rum stå oanvänt när hemmen redan 

var så små.4  

    Arkitekter försökte rita lägenheter där man inte kunde stänga ett rum utan skapade 

rum med öppna ytor utan dörrar, som senare kom att kallas vardagsrum. Finrummet, 

en plats för speciella tillfällen, speciella saker, status och uppvisning var inte längre 

eftertraktat – men vad det hade representerat tog många med sig in i det nya 

vardagsrummet. Sättet man umgicks på förändrades, det blev mer avslappnat under 

1960-talet och vardagsrummet blev en plats för kvällsfikat. Utvecklingen fortsatte och 

idag äter vi gärna i vardagsrummet, kanske mest på grund av TV:n. Med TV:n kom 

soffbordet, ett lägre bord som tillsammans med andra möblemang gjordes för att 

placeras runt TV:n. 5 Sidobordet omnämns inte speciellt ofta genom svensk 

möbelhistoria enligt Anders Olsson, under vårt diskussionsmöte om sidobordet kom vi 

fram till att det bara är ett av många namn på de bord som brukar kallas för 

specialbord. Under detta går även telefonbord, lampbord, sybord, spelbord och 

blombord för att nämna några. Funktionen har fått sätta namnet för vad som annars 

skulle kallas ett litet bord.6 Attfield påpekar att det var tack vare att soffbordet kunde 

användas varje dag som gjorde att det fick internationell status.7 De mindre borden, 

specialborden, blev skjutna åt sidan eller placerade bredvid en stol i väntan på att 

gäster skulle placera sin kopp där. Sidobordet fick därför en lyxstatus när 

                                                
2 Attfield, Judy. Bringing modernity home. Manchester University Press, 2007. s.187. 
3 Perers, Maria: Wallin, Leif: Womack, Anna. Vardagsrummet: En plats för allt och alla. Halmstad: 
Nordiska museet, 2013. s. 57. 
4 Åker, Patrik. Vår bostad i folkhemmet: bilden av hemmet i organisationstidskrift. Nora: Nya Doxa i 
samarbete med Vår bostad, 1998. 
5 Perers, Maria: Wallin, Leif: Womack, Anna. Vardagsrummet: En plats för allt och alla. Halmstad: 
Nordiska museet, 2013. s. 62. 
6 Olsson, Anders. Utställningsansvarig Alvesta Järnvägsstation. Möte 2016-03-05. 
7 Attfield, Judy. Bringing modernity home. Manchester University Press, 2007. s.193. 
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modernismen nådde hemmen, det var ofta ett bord som var svårt att placera i de nya 

hemmen som styrdes av funktion menar Attfield.8 

 

2.1.2 Analys av sidobordet  

 

Min egen analys av sidobordet säger att det är en möbel för alla men en möbel som 

långt från alla väljer att använda. I min lägenhet på 28 kvm hittar man inget litet bord 

eller sidobord, möbeln har inte någon plats där den skulle fungera på den trånga ytan. 

Sidobordet behöver utrymme i ett hem enligt mig. Ofta blir det en förlängning av en 

annan möbel beroende på vart det blir placerat, kanske bredvid en soffa eller en stol. 

Ofta med en lampa eller blomma på. Kanske är det det som gör att det blir förbisett.  

 

 
Förundersökning av behov, sidobord. Bilder skickade till mig av frivilliga  personer 
 

När jag samlade in bilderna ovan försökte jag inte hitta sidobord som skulle visa på 

identitet utan mer undersöka vad bordet används till, vart det används och hur det 

används. Den övre raden bilder är tagna i privata miljöer och den undre raden är från 

offentliga miljöer. Efter observation av sidobord i offentliga miljöer har jag kommit 

                                                
8 Attfield, Judy. Bringing modernity home. Manchester University Press, 2007. s.199. 
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fram till att de ofta pryds med en blomma, som kan vara äkta, men oftast är i plast. 

Sidobord nr.2 från vänster i undre raden är tagen hos tandläkaren och där visar de upp 

en bild på en glad kvinna som har ett strålande vitt leende tillsammans med namnet på 

tandläkarföretaget. Här visar de upp företagets identitet genom en bild tillsammans 

med en växt, som jag tror är placerad där för att få det mer hemtrevligt. Sidoborden i 

de offentliga miljöerna känns inte så planerade, snarare placerade som utfyllnad. I de 

privata bilderna får jag känslan av att borden har en mer given plats, de används som 

avlastning, för att hålla upp en TV och för att visa upp föremål som en jordglob. Vad 

jag menar är att i de offentliga miljöerna känns sidobordet placerat för att fylla ut, de 

ser inte ut att användas. I de privata känns det som de är mer uttänkta och att de har ett 

syfte. 

 

2.1.3 Människan och materiella ting 

 

När vi betraktar världen runt omkring oss idag i vårt moderna industrisamhälle är det 

sättet vi har format jorden som är iögonfallande. Hur vi har byggt hus av cement, glas 

och betong. Hur vi delat naturen med asfalt med bilar som far framåt. Tom Johansen 

menar att vi har skapat en värld att leva i där vår vardag har blivit given och 

färdigbyggd, där vardagslivet allt mer består av val mellan redan givna alternativ.9 

Detta är inget man tänker på, eftersom det är så vi lever idag: ska jag ta på mig den 

röda tröjan eller den blå. Om jag ska gå på bio eller titta på tv. Johansen menar att det 

moderna samhället kräver konsumerande och inte skapande handlingar. Och det som 

är intressant är att människorna som skapat denna värld också skapat människan som 

gör valen. Att välja mellan helt färdiga bruksföremål istället för att tillverka tingen 

själva, det är vår tid.10  

    Zygmunt Bauman beskriver samhället som prydligt uppdelad mellan de ting som 

ska väljas ut och de människor som ska välja dem: varorna och deras konsumenter.11 

Då de mänskliga behoven som får oss att överleva ofta är uppfyllda utvecklas nya 

behov hos människan, som i sin tur behöver nya varor. Behov skapas hela tiden av 

konsumtionssamhället genom reklam och PR, som i sin tur skapar begär. Ett utbyte av 

pengar sker ständigt: nya varor som ska konsumeras och gamla varor som ska 

                                                
9 Johansen, Tom. Mellan människor och ting: Kulissernas regi. Göteborg, Korpen, 1985. s.40 
10 Ibid. s.41 
11 Bauman, Zygmunt, & Torhell, Sven-Erik. Konsumtionsliv. Göteborg: Daidalos, 2008. s.19. 
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bortskaffas menar Bauman.12 

 

2.1.4 Individualism, identitetsskapande och konsumtion 

 

Enligt Jonas Stier går det inte att ta miste på den påtagliga individualismen i vårt 

samtida sociala landskap. Vi antar att individen har en själ, en personlighet och ett jag. 

Det är denna individ som agerar i samhället. Han menar att trots att vi ser oss som 

unika, självständiga individer med fri vilja att välja är det viktigt att komma ihåg att 

individen också är en produkt av det sociala landskapet.13 Stier förklarar också att 

vägen till förverkligande av denna individualism går genom konsumtion. Han menar 

att konsumtionen inte bara är ett nöje, utan en väg till självförverkligande, ett sätt att 

skapa sig en identitet.14 

    Att anpassa sig och fungera i det som beskrivs som vårt informations-, 

konsumtions-, medie-, eller globalsamhälle kräver idag mer av varje enskild människa. 

Detta påverkar också våra identiteter, då hastigheten är högre är också våra identiteter 

mer föränderliga. Vi strävar inte längre efter ett idealsamhälle utan snarare efter 

idealmänniskan och en idealiserad bild av oss själva som ska beundras både av oss 

själva och av andra människor menar Stier.15 Tom Johansen beskriver 

identitetsskapande och den produktiva verksamheten som åtskilda och menar att 

människan inte längre lever efter seder och inbyggda principer utan orienterar sig fram 

efter andras förväntningar. Han menar att identitetsskapandet sker genom jämförelse 

med andra individer, jämnåriga blir referensgrupper och konsumtionen sker inte för 

oss själva utan för andras skull, för att vara likadan eller kanske bättre..16 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Ibid. s.39. 
13 Stier, Jonas. (Van)Modernitet och identitet. Lund, Studentlitteratur AB, 2012. s.24. 
14 Ibid. s.29. 
15 Ibid. s.9. 
16 Johansen, Tom. Mellan människor och ting: Kulissernas regi. Göteborg, Korpen, 1985. s.42. 
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2.1.5 State of art 

 

I min state of art har jag valt att fokusera på möbler som jag anser är mer än bara 

möbler och som är aktuella tillsammans med ett klart koncept. Tove Greitz som har 

varit en stor inspirationskälla för mig personligen är med i min State of art med två 

artefakter. En av dem är en pall med namnet Hide (eng. gömma)17, undre raden, tredje 

bilden, där namnet passar väldigt tydligt ihop med konceptet: dold förvaring som bara 

brukaren känner till. För att kunna lyfta pallens sits som blir ett lock till den dolda 

förvaringen krävs det att man löser pusslet som är pallens framsida. Det är fortfarande 

en funktionell möbel men konceptet har styrt formgivningen vilket enligt mig ger 

mervärde för användaren och detta är något jag vill ta med i min designprocess. 

    Andra designers som är med i min state of art är Elin Wadström, Sebastián 

Gonzáles och Iselin Lindmark och Åke Axelsson. 
 
 
 
 
2.2 Hållbarhet 

 
Hållbarhetsfrågor är ofta komplexa och inte helt lätta att ta sig an. De kräver mycket 

kunskap och ett helhetstänk om vad som händer med produkten både före och efter 

själva användandet enligt Anna Kvint. Hon menar även att långsiktigt tänkande i 

dagens design lönar sig eftersom hållbarhet är en förutsättning för att vi ska kunna 

                                                
17 Andra raden, tredje bilden: Hide, Tove Greitz hemsida. http://www.tovegreitz.com/hide.html (Hämtad 
13-04-2016) 
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fortsätta leva på jorden. Framförallt är det tänkandet kring produkter som behöver 

förändras tillsammans med beteenden och förståelse för våra handlingar.18 Även Ann 

Thorpe fokuserar på långsiktigt tänkande i boken Design för hållbar utveckling. 

 
    ”En byggnad bör ritas för att stå i trehundra år, men detta sker sällan. […] Även om möbler förr 

bestod i generationer förväntar vi oss kanske att en billig möbel numera ska hålla i några år. Ännu mer 

avgörande är att det idag finns krafter som vill att vi skall göra oss av med möbeln medan den 

fortfarande går att använda.”19 

 

    I kapitlet om ägande tar Thorpe upp frågan kring identitet och konsumtion. Hon 

beskriver dagens samhälle och införskaffandet av artefakter som en brist på 

autenticitet och inte alls som ett bidrag till att bygga upp sin identitet. Att vi idag är 

pressade att förlita oss på saker och en yttre fasad för att tillfredsställa våra behov, det 

yttre blir en ersättning för verklig mening och erfarenhet. En hästmänniska som gillar 

friluftsliv skulle som svar till omgivningen skaffa häst och de viktiga sakerna för att 

kunna rida, kanske speciella kläder för att för att andra ska se dem som legitima.20 

Men Thorpe menar att detta är skalet, trots att de skulle kunna införskaffa dessa saker 

snabbt och uppfattas på sättet de vill är det inte är ärligt mot identiteten. Att rida skulle 

fortfarande ta tid att lära sig. Vad Thorpe menar är att man borde förlita sig mer på de 

inre resurserna, att man faktiskt kan rida, och mindre på materiella ägodelar.21 Thorpe 

beskriver att ägandet av artefakter har förändrats genom historien, från att vara 

känslomässiga och ha en kulturell mening till att bli sociala markörer, vilket fungerar 

till viss del för att visa sin identitet, vare sig det är äkta eller inte. ”I detta avseende kan 

ägandet och uppvisandet av materiella ting konstruera och rekonstruera individuell 

identitet, sociala relationer och mening i en snabbt föränderlig värld.”22 Människan 

behöver tillgodose sina behov för att för att uppnå välbefinnande men under det 

gångna seklet har vi gått över till yttre metoder för att möta dem. Artefakter har fått en 

central roll de senaste hundra åren menar Thorpe.23 

 
    ”Vi har fått en materialistisk kultur; förr var några få personliga ägodelar och allmän brist på 

materiella varor regel, men i vår nuvarande situation finns det mer än nog med varor, och konsumtionen 

                                                
18 Kvint, Anna. Med nya ögon. Slovenien: GPS Group, 2014. s.8 
19 Thorpe, Anne. Design för hållbar utveckling : ekologi, ekonomi, kultur. Stockholm: Raster, 2008 
20 Ibid. s.155 
21 Ibid.  s.156 
22 Ibid. s.157 
23 Thorpe, Anne. Design för hållbar utveckling : ekologi, ekonomi, kultur. Stockholm: Raster, 2008. s.145 
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i västerländsk stil är baserad på individuella begär snarare än behov.”24 
 

2.3 Designmetod  

 
Genom att använda konceptdesign som metod vill jag skapa ett sidobord där historien 

och kopplingen till identiteten är fokuspunkten i mitt projekt. Cilla Robach menar att 

när det kommer till konceptdesign identifieras problemet ofta men en lösning erbjuds 

sällan. Frågeställningen är det viktiga och idén bakom det som lyfts fram.25  

    I mitt projekt kommer jag att testa mitt koncept och min frågeställning hur starkt 

identitet är kopplat till valet av artefakter genom att låta personer använda mitt 

sidobord. Detta kommer att observeras och dokumenteras genom digitalt fotografi. Det 

viktiga blir att ta fram en hypotes om vad jag kan förvänta mig av testet. Kommer det 

finnas likheter och olikheter? Vad kommer användaren att vilja visa upp? 

 

2.4 Hypotes 

 

Maria Perers beskriver hemmet som en reflektion av centrala värden i vår kultur, inte 

minst vår identitet. När det personliga har blivit ett ideal och hemmen inte längre följer 

förbestämda mått förväntar man sig att hemmen ska se olika ut, men så är inte fallet. 

Hon menar att statusprylar och inredning har blivit symboler och uttryck för dagens 

fria och självständiga individer. Det handlar inte bara om att ha råd utan också om att 

vara uppdaterad, redo för det senaste. Finrummets forna glans finns ännu kvar i våra 

moderna hem, där samhällsställning och materiell lycka visas upp.26 

    När det kommer till min undersökning kan jag inte låta bli att hoppas på att det finns 

några likheter samt olikheter, att testpersonerna väljer samma typer av artefakter eller 

helt olika. Kanske att jag får fyra stycken som har dekorerat på ungefär samma sätt, 

men samma slags lampa, vas och dekoration medan den femte har gått helt emot. I 

min instruktion kommer det finnas frågor som användaren får svara på om valen av 

artefakter är kopplade till deras identitet, mer detaljerat kan läsas i kapitel 2.5 

Undersökningsmetod. Jag hoppas att genom min dokumentation att man ska kunna 

                                                
24 Ibid. s.145 
25 Robach, Cilla. Konceptdesign, Del I, Rapport från nuläget. Halmstad: Nationalmuseum, 2005. 
26 Perers, Maria: Wallin, Leif: Womack, Anna. Vardagsrummet: En plats för allt och alla. Halmstad: 
Nordiska museet, 2013. s.153. 
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ana en person framför sig utifrån de valda artefakterna som presenteras på 

utställningen. 

 

2.5 Undersökningsmetod 
 

I min undersökning kommer jag använda mig av kvalitativ metod. Den kvalitativa 

metoden kommer ske på följande vis: personen som ska utföra undersökningen 

kommer att få ett platt paket innehållande ett kit bestående av sidobordet i delar med 

medföljande monteringsanvisning. Användaren ska själv montera ihop bordet. 

Uppgiften är att placera minst två artefakter och max sex artefakter på sidobordet. De 

artefakter som placeras är valfria men måste vara inköpta av användaren. Syftet för 

projektet är att se hur användarna väljer att använda sidobordet och valet av artefakter 

genom observation. Det är brukssituationen som kommer observeras och diskuteras 

under tiden som undersökningen utförs. 

 
    ”Anledningen till att driva en designprocess med människan i centrum är att det är i det skarpa läget i 

verksamheten, där en produkt eller tjänst kommer till användning, som värde skapas. Det är i just denna 

situation, i brukssituationen, som en interaktiv produkt eller tjänst blir värdefull.”27 
 

Bordet ska dokumenteras genom digitalt fotografi i hemmiljön hos användaren och på 

den plats de har valt att placera sidobordet för att användas i ett grafiska material som 

undersökningen är tänkt att resultera i. 

 
 

 
3 Process 

3.1 Koncept 

 
Mitt koncept är att kombinera två intressen hos mig själv, möbelformgivning och 

konceptuell design som i detta projekt inringar ämnet identitet och konsumtion. 

Genom att skapa ett sidobord som en del av ett kit med material som gör det möjligt 

att testa mitt koncept och frågeställning: ”Hur kan jag som designer använda mig av 

                                                
27 Arvola, Mattias. Interaktionsdesign och UX :  om att skapa en god användarupplevelse. Lund: 
Studentlitteratur, 2014. s.9 
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konceptuell möbeldesign för att ta fram ett sidobord som kan väcka diskussion om 

identitetsskapande och konsumtion?”28  
 

3.2 Gestaltningsprocess 
 

        
IQ-pussel trä, tillhörande Amanda Dahlgren 

 

Inspirationen till själva formgivningen av mitt bord kommer från både det japanska 

möbelhantverket och sammansättningen av IQ-pussel i trä, se bilder ovan. När det 

kommer till det japanska är det framförallt finurligheten som intresserat mig, att det är 

oväntade konstruktioner som ofta är väl dolda.29 Det är något speciellt med sättet de 

arbetar, traditionella tekniker bevaras och de använder särskilda verktyg för att skapa 

möbler utan spik. Detta kallas edo sashimono som på engelska betyder wood joinery 

(eng. trä snickeri).30 Inspirationen som är hämtad från IQ-pusslen kommer från 

                                                
28 Kapitel 1.5, se frågeställning. 
29 Exempel på detta kan ses i videon: Building Without Nails: The Genius of Japanese Carpentry. 
https://youtu.be/7708E1bmoxc?t=19m49s 19 min 49 sek in. (Hämtad 15-04-2016) 
30 Kleindl, Michael, Our lives: Master craftsman carries on sashimono tradition, The Japan Times, 04-05-
2013. http://www.japantimes.co.jp/community/2013/05/04/our-lives/ (Hämtad 18-04-2016) 
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känslan av en ”aha”-upplevelse när man lyckas klura ut hur det sitter samman. I min 

möbel har jag aldrig velat dölja konstruktionen, det har snarare varit en viktig del för 

mig att visa upp men att användaren ändå ska få samma känsla kring 

sammansättningen av sidobordet.  
Inspiration board 

 

Sidobord är oftast lägre, runt 45 cm i höjd31 och varierar ofta i form. Eftersom bordet 

inte har en självklar plats i hemmet behöver det inte anpassas i förhållande till andra 

möbler, i jämförelse med t.ex. ett sängbord eller soffbord. Jag har därför valt att jobba 

med ett, vad jag anser, icke-traditionellt utseende på sidobordet. Istället för att ha två 

ben på vardera sida har jag testat olika versioner av placering av benen. Jag valde att 

arbeta vidare med den version där benen satt på motsatt sida ifrån varandra på mitten 

av bordet. Skissandet skedde digitalt där jag kunde ändra storlek och tjocklek på min 

modell. 

    Utseendet på bordet blev bestämt men inte konstruktionen. Obestämda 

dimensionerna gav frihet till formgivningen men konstruktionen visade sig ganska 

snart eftersom den skulle ha en betydande roll för formgivningen. Viktiga beslut 

behövde tas, skulle sidorna och skivan vara i ett stycke? Hur skulle sidorna sitta fast? 

Skulle de vara längre på ena sidan och kortare på andra? Förskjutande? Här började 

jag gå in mer i detalj. 

 

                                                
31 Se bilaga 2. 
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Olika versioner, digitala skisser 

 

För att få fram mer variation i utseendet valde jag att endast göra en formstudie på 

benen och dess form.32 En annan del som blev avgörande för min form var hur bitarna 

skulle låsa fast varandra, för att testa detta gjorde jag olika skalmodeller.33 Sargens 

primära funktion var för att hålla fast benen. Genom processens gång blev benen mer 

fristående och sargen en detalj som jag valde att bevara då den gav en känsla av en 

bricka. Detta bidrar även till att artefakter inte kommer falla över kanten. Sargen 

inringar de saker som placeras på dess yta, som en ram vilket blev bidragande faktor 

för att behålla den. Se bild nedan för sammansättning.

                                                
32 Se bilaga 3. 
33 Se bilaga 4. 
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Sammansättning av delar, SolidWorks 
 

Efter handledning med Stephan Hurza kring sammansättningen konstaterade vi att det 

fanns en risk i hörnen på bordet, om det skulle hålla sig i 90°s vinkel vid mötet med 

den anslutande sargen. För att se om det skulle uppstå problem krävdes en modell i 

skala 1:1. Jag valde att först bygga ett hörn i kartong för att känna på dimensioner och 

se hur uttrycket skulle se ut, se bild nedan. 
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Kartongmodell av hörm, skala 1:1 
 

 
Process MDF-modell, skala 1:1 
 

En fullskalig prototyp av skivan och sargen byggdes i materialet MDF, bilder kan ses 

ovan. Fler processbilder kan ses i bilaga 5. P.g.a. att modellen var byggd i MDF var 

det svårt att få en klar bild av det riktiga bordet eftersom det var svårt att skära ut 

delarna exakt för hand. Mellanrum uppstod och bitarna passade inte perfekt. Jag 

behövde hitta ett smidigare sätt att skära ut delarna och Kalmar Mediaspecialist blev 

svaret på det. Genom att använda en CNC-fräs hjälpte de mig att fräsa ut delarna 
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snabbare och mer exakt. Det enda maskinen inte klarade av var att få till skarpa hörn 

vid alla innervinklar. Dessa måste slipas till för hand för att få en exakt kant. Ritning 

av den modell som ska fräsas ut i MDF finns i bilaga 6. 

 
 
3.3 Material 
 
Det slutgiltiga materialet är björkplywood 18mm i kvalité S/BB eller BB/BB. 

Skivmaterialet har jag fått sponsrat av Bending Group AB. Björkplywood är ett starkt 

material uppbyggt av ett ojämnt antal fanerlager som limmas ihop korsvis i rät vinkel 

mot varandra. Plywoodskivor används för både utomhusbruk och inomhus beroende 

på limning.34 Limmet består oftast av fenolhartslim som i princip är ett vattenfast 

lim.35 Detta material är valt för att det kan skäras ut i vilken form som helst och är 

starkt nog att fungera trots de brytpunkter som finns på benen. Detta till skillnad mot 

massiv trä som inte hade fungerat eftersom fibrerna i träet hade blivit för korta och 

gått av. 

 

 
Björkplywood, fanerskivor 

 

                                                
34 Svenskt Trä, Träguiden, Plywood http://www.traguiden.se/ (Hämtad 16-04-2016) 
35 Svenskt Trä, Skivor, Plywood http://www.traguiden.se/ (Hämtad 16-04-2016) 
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4 Resultat 

4.1 Sidobordet Quadro 

 
Det resultat som presenteras här är det material som kommer ingå i projektets kit för 

att kunna utföra undersökningen. Resultatet från undersökningen kommer användas i 

ett grafiskt material till den avslutande utställningen på Vandalorum i Värnamo. 

Resultatet från undersökningen kommer att bestämma vilken form av grafiskt material 

som krävs. Det planerade är en plansch stor som den skiva jag kommer fräsa 

sidobordet i, 2440x1220cm. Det är ett standardmått för skivor till hemmabruk. 

Storleken visar också hur mycket material som använts till mitt projekt och jag får 

utrymme att visa upp dokumentationen. 
 
3D-renderingar av sidobordet Quadro samt ritning. 
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4.2 Undersökningsresultat 

 
Namnet Quadro är en blandning mellan italienskans quattro som betyder fyra och 

latinets ”quadratum” eller ”quadratus” och är benämning för en geometrisk form där 

alla sidor är lika långa. Siffran fyra eftersom en kvadrat har fyra hörn likt mitt bords 

skiva. Bordet hålls även uppe av fyra ben som hålls fast av fyra sargdelar. När man 

säger Quadro låter det ungefär likadant som quattro men Quadro består bara av sex 

tecken. Det fungerade bra vid framtagandet av ikon för bordet. Den har också fått bli 

broschyrens framsida. Resterande av broschyren kan ses i bilaga 1. 

 

 



  
 

21 

                     
 

 

 

Bordet byggdes i full skala för att testas av användare och nedan följer ett urval av 
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fotografier från observationerna som utfördes.  
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En observation om dagen har utförts med den prototyp jag tagit fram i MDF 

tillsammans med Kalmar Mediaspecialist. Jag har ställt frågor till användaren under 

tiden de har tagit del av min undersökning. Frågorna har ställts för att kunna föra en 

diskussion med användaren om bordets form, hur man kan använda det och hur de 
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tänker kring sidobord. Under tiden de monterade ihop bordet bad jag dem att tänka högt 

för att få ta del av deras tankar om sammansättningen.  

 

5 Diskussion 
 

Konceptdesign är, som Robach nämnt tidigare, när problemet identifieras men en 

lösning sällan erbjuds. Frågeställningen är det viktiga och jag håller med om det. Min 

frågeställning löd: hur kan jag som designer använda mig av konceptuell möbeldesign 

för att ta fram ett sidobord som kan väcka diskussion om identitetsskapande och 

konsumtion? När frågan ställdes var det tänkt att möbeln skulle vara konceptuell, det 

har ändrats under projektets gång. Sidobordet formgavs utifrån mig själv. För att 

lyckas med den konceptuella biten i projektet behövde sidobordet bli en del av ett kit 

och en undersökning. Det är först när undersökningen är genomförd som projektet blir 

fullgjort och kan presenteras i sin helhet som konceptuellt. Om bordet skulle 

presenteras själv skulle det konceptuella inte lysa igenom, den är i behov av narrativet 

som undersökningen kommer ge. 

    Ämnet identitet kommer från mitt intresse för psykologi. Förståelsen för människor 

och forskningen bakom är viktig för att kunna utföra design som kan tillfredsställa 

praktiska och emotionella behov. Men gränsen mellan behov och begär idag känns 

tunn, jag tror att vi som lever i västerländsk stil är så mättade. Våra behov för att 

överleva är alltid tillgodosedda, kanske är det inte så konstigt att det då skapas nya 

behov och begär. Problemet är, som Thorpe nämnt tidigare, att vi fokuserar på det 

yttre framför det inre de senaste seklet. Konsumtion är inte fult men sättet vi gör det på 

är ohållbart för vår planet. Det kan anses självklart att identitetsskapande går genom 

konsumtion, men artefakter ändras och uppdateras kontinuerligt vilket gör att vår 

identitet måste följa med i samma takt. Och när takten är så snabb att vi inte hinner 

använda sakerna vi konsumerat innan det är dags att konsumera nya uppstår det 

problem. Vi förväntar oss att våra behov ska tillgodoses genast och det viktiga är 

individen, jaget. 

    Om man kunde se bortom sin egen individualitet men ändå se sin viktiga del som 

människa och person kanske man kan inse att man kan påverka med alla sina val, vare 

sig det är den röda tröjan eller den blå. 

    Knock-down, färdiga-att-montera-möbler och platta paket har idag en stark 

koppling till IKEA runt om i världen, även om många företag använder samma 
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princip. Åke Axelssons kollektion Nomad som finns med i state of art (se sida 7.) är en 

av dem.36  

 
    ”Nomad är en form av ekologisk anti-design, där Åke Axelsson försökt att driva enkelheten till sin 

absoluta spets. Möblerna vänder sig till en trångbodd, designmedveten, nomadisk publik […] Kunden är 

delaktig genom att enkelt sätta ihop möblerna själv. Möblerna tillverkas i Stockholm och i Småland. 

Tillverkaren sänder möblerna direkt till kund.”.37 

 

    Även om knock-down principen används av både Axelsson och IKEA är det 

kvaliteten mellan som skiljer dem åt. Kollektionen Nomads produktion kan följas från 

början till slut till skillnad från IKEAs. Ändå är det IKEA som har satt stämpeln på 

denna typ av möbler vilket gör att färdig-att-montera förknippas till viss del med 

sämre kvalitet.  

    Jag ville jobba med knock-down och platta paket eftersom det är mer ekonomiskt 

effektivt då platta paket tar mindre plats både i lagring och transport. Knock-down gör 

bordet lätt att montera ihop men jag ville även att det skulle vara lätt att ta isär. Det gör 

det enkelt att skicka, stuva undan, förändra, ta med sig och kunna laga ifall det går 

sönder. Tanken är att delarna ska kunna bytas in om de går sönder mot nya delar för 

att ge bordet en längre livslängd och vara mer hållbart. Om man skulle vilja ge bort 

bordet eller sälja det ska det vara enkelt att montera ner det i sin förpackning igen så 

att någon annan får möjlighet att återanvända det. Begränsandet av materialval var ur 

hållbarhetsaspekt. Det gjorde även forskningen kring just de materialen enklare. Det 

slutgiltiga valet blev endast att jobba med ett material, björkplywood. På så sätt skulle 

man kunna återvinna materialet och kunna välja skivor som är miljöcertifierade till 

produktion. 

    Möbeldesign är ett nyfunnet intresse för mig men erfarenheten inom 

möbelhantverket är begränsad. Att få experimentera med utformningen var väldigt 

lärorikt. Ett sidobord har inte en given plats i ett hem vilket gjorde att jag kunde gå 

emot hur traditionella bord ser ut. Sidobordet förhåller sig inte mot andra möbler på 

samma sätt som ett vanligt bord med fyra ben med två på vardera sida. Det är 

fristående och fungerar i sin egenhet som podium eller display. I projektets början 

hade jag en klar bild av hur resultatet av min undersökning skulle se ut men har genom 

själva utförandet insett att det inte går att förutse vad resultatet blir. Min tanke var att 

                                                
36 Andra raden, andra bilden, Åke Axelsson, Nomad, karmstol. 
37 Åke Axelsson, Produkter, Nomad. http://akeaxelsson.com/ (Hämtad 17-04-2016) 
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be användarna placera artefakter som skulle spegla deras identitet men valde istället att 

be dem placera saker som de hade valt att ha på bordet. Detta eftersom om de skulle 

försökt visa sin identitet genom artefakter hade de antagligen placerats saker som man 

egentligen inte hade haft på ett sidobord. Undersökningen visade sig vara väldigt 

lärorik och jag lärde mig mycket om bordet jag skapat när jag väl observerade det i en 

brukssituation, framförallt genom användarnas kommentarer. Jag upplevde även att 

bordet visade mer av användarnas identitet genom att låta dem bruka det som de skulle 

ha använt det om de köpt det i butik den dagen, än om jag skulle försöka styra 

undersökningen med raka frågor som: ”Vilka artefakter hade du valt för att visa din 

identitet?”. Istället ställdes mer öppna frågor som: ”Vad tror du att det ska användas 

till?”, ”Vart hade du placerat det i ditt hem?”. Frågorna följdes upp med följdfrågor 

där jag bad dem visa hur de menade, förklara mer utförligt och varför de valt just det 

valet. Svaren är förstås individuella men överlag upplevdes bordet lättmonterat och 

smidigt och till för avlastning. När jag bad dem om ord som beskrev vad de såg 

framför sig var ordet som upprepades flest gånger ordet pussel. Ordet sidobord 

användes inte av användarna utan man kallade det för bord eller soffbord. Olika 

storlekar efterfrågades. De flesta användarna förstod hur bordet skulle sättas ihop utan 

att behöva följa monteringsanvisningen i broschyren vilket gör att man kan utveckla 

detta moment. Färg skulle vara ett bra alternativ som markeringar på möbeln för att 

förstå vilken del som ska passas ihop med vilken.  

    Under processens gång har jag insett att min egen design har en tydlig identitet. Att 

söka efter ett sätt som fungerar och uppnår mitt mål har varit viktigt. I det här projektet 

kanske möbeln inte är möjlig mer än på papperet, det testet återstår i slutförande av 

sidobordet i det slutgiltiga materialet men jag är positiv eftersom den prototyp som 

tagits fram fungerat väldigt bra. Formgivning av möbler är en tidskrävande process 

och det här projektet är en del på vägen i utvecklingen. Inte bara för sidobordet utan 

även för min personliga del som gjort min förståelse för möbeldesign och 

möbelhantverk större.  
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