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Sammanfattning 

 

Med konstnärliga studier i grunden och ett stort intresse för måleri formades 

iden att designa ett stafflibord.    

Designmetodik tillämpas i skissarbete och i fullskalig modell som föranleder 

till färdig ritning i CAD.  

En mindre litteraturstudie om arbetsbords olika höjder och 

konstruktionsmaterialets egenskaper, i det här fallet valnöt. 

Problemformuleringar rörande de praktiska egenskaperna och bristande 

förlagor av stafflibord.  

Syfte angående designens praktiska formgivning och estetiska uttryck 

undersöks. 

Större delen av rapporten beskriver det praktiska utförandet av stafflibordets 

konstruktion. 

Designen och konstruktionen sammanställs i resultatet. 

Egna reflektioner över arbetet sammanfattas. 

1:10 ritning av bordet finns med i bilaga 1. 

 

Nyckelord 

 

Möbelsnickeri, stafflibord, konst, måleri, design, examensmöbel. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

 

Då jag har konstnärliga studier bakom mig och har målat större delen av mitt 

liv så valde jag att designa ett stafflibord. Grundiden var att det skulle bli en 

nätt och mobil möbel med så mycket funktion som möjligt i ett 

målarsammanhang. 

 

Då jag arbetar i ateljén använder jag mig av ett större arbetsbord för 

bearbetning av färger och andra material. Framme vid staffliet har jag mer 

behov av en avställningsyta, stafflibord,  än ett arbetsbord. Där vill jag kunna 

byta färgpaletter, penslar och få fram färger på ett snabbt och smidigt sätt. 

Saker skall stå säkert på sin plats och höjden skall kännas som en naturlig 

förlängning av kroppen.   

 

1.2 Problemformulering 

 

När  jag sökte på nätet fann jag väldigt få förslag på stafflibord, ofta var det 

kombinationer av bordsdelar som konstnären själv satt samman, inspirerande, 

men inte en produkt utvecklad av en möbelhantverkare. Denna brist på 

förlagor har väckt ett större intresse från min sida för vidare 

produktutveckling. 

Utmaningen har varit att skala ner till det mest väsentliga. 

Hur stor yta är av behov? Vilka fack och lådor är nödvändiga? Vad är lämplig 

avställnings höjd? 

Även den estetiska formgivningen är en funktion som ska hänvisa till en form 

av rörelse eller aktivitet. 

Bordet ska vara stilla och stilren då den ej är i bruk men då den öppnas ska det 

vara tydligt att möbeln är till ett specifikt ändamål. 

 

1.3 Syfte 

 

Mitt syfte är att tillgodose de väsentligaste behoven av avställningsytor, fack 

och lådor vid ett stafflimåleri samt att tillämpa hantverket. 

 

1. Hur kan jag formge bordsytan så att de viktigaste målarredskapen får plats? 

 

2. Hur kan jag designa/dekorera bordet för att ge det någon form av 

rörelse/aktivitet? 
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1.4 Avgränsningar 

 

Historik om utfällsbord har inte studerats. 

Användartesterna har endast utförts av mig själv. 

1.5 Metod 

 

Designmetodik i bordets skissarbete. 

Litteraturstudie över standardmått på arbetsbord och valnötens 

bearbetningsegenskaper. 

Konstruktion av fullskaliga modeller. 

Test av olika dimensioner på utfällsskivor samt beräkning av lådors 

utformning.  

Experiment med skiktlimmat faner och bildhuggning. 

Tillämpning av hantverket genom att tillverka möbeln. 

1.6 Befintlig kunskap 

 

Möbelsyn 80 

Enligt Göran Lindbloms Möbelsyn 80 (1980, s.159-184) i avsnittet matbord och 

arbetsbord har arbetsbord och skrivbord en medelhöjd på 72 cm vid sittande 

arbete. Här nämns inget om arbetsbord vid stående arbete.  

Utländska träslag 2 

Helge E. Beskows Utländska träslag 2 (1949, s.87-90) beskriver valnötsträdets 

egenskaper i snickerisammanhang. 

Då  många bearbetningsmoment utförts i valnöt så bekräftar boken mycket av 

det jag redan praktiskt erfarit i tidigare arbeten att valnöten är ett relativt lätt 

träslag för sin hållfasthet och är lätt att hyvla och skära i.  
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Genomförande 

1.7 Planering/design 

 

På Torsten Vesterlunds kurs i designmetodik på Mittuniversitetets 

Möbelsnickareutbildning lades grunddesignen till stafflibordet (bild 1). Han 

lärde oss att komma med många olika formförslag till de produkter vi 

arbetade med. Dessa förslag sattes sedan  upp i olika kolumner för varje eget 

uttryck och med spontant utforskande i skissform uppmanades vi att mata 

fram mängder av förslag. De mest intressanta förslagen valdes sedan ut till 

vidare produktutveckling. 

 

Då bordet ska tillhandahålla tillräckligt med yta, vara mobilt samt ge ett 

stillsamt och rent intryck då den ej är i bruk blev ett tvådelat utfällsbord att 

föredra. Fördelen med detta är att färgstänk och slitage kan döljas och bordets 

toppsida kan med fördel dekoreras. 

 

 

 
Bild 1. Skiss med tre lådor och ben som går ända upp till bordskiva. 

 

En modell i skala 1:10 byggdes sedan i valnöt och masurbjörk följt av en 

tejpritning av bordsskivan (bild 2) och en enkel modell i full skala i furu och 

mdf (bild 3).  
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Genom att lägga en hel skiva på modellen  kunde  behovet av bordsyta 

avgöras och justeras därefter gjordes en tejpritning för visualisering (bild 2). 

 

 
Bild 2. Slutgiltiga formatet som tejpritning med tänkta paletter, penslar och behållare. 

 

Med hjälp av modellen kunde benställningen höjas eller sänka i undersökan-

det av bekväm avställningshöjd.  

Då bordet skall användas främst vid stående arbete och är mer en avställ-

ningsyta än arbetsbord har jag höjt det till 85cm istället för det brukliga måttet 

på arbetsbord som är 72cm vid sittande arbete enligt Göran Lindblom (1980, 

s.159-184). 

 

För att förmedla en känsla av enhet följer bordets överdel samma ytterlinje 

som benen utan avbrott. Insidan av benen fasas av för att ge ett smäckrare 

intryck. Benen betsas även i valnötsfärg för att komma det slutgiltiga resultatet 

så nära som möjligt (bild 3). 

Valet att göra två lådor istället för tre behöll grundiden rörande de mest 

väsentliga behoven av utrymme. Båda  lådorna är designade för färgtuber med 

6 fack vardera där den undre som har fullt djup även kan tillhandahålla 

penslar på längden.  
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Bild 3. Fullskalig modell i furu och mdf delvis betsad, avfasad och med förhöjd 

benställning. Fack för två lådor samma distans från sargen som underskivan.  

För att förmedla en känslan av aktivitet eller rörelse i bordet undersöks 

benställningens sarger (bild 4) och bildhugget mönsters form och färg i 

skiktlimmat faner (bild 5, 6). 

   

Bild 4. Undersökning av sargers formgivning, här ett exempel på bildhuggen över och 

undersarg. 
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 Bild 5. 7 lager skiktlimmade faner av varierande träslag som skurits i lind. 

Bild 6. 2 lager faner som limmats och sedan skurits i valnöt. 

Då valet av träslag är valnöt och masurbjörk uppletades harmoniserande 

nyanser för att testas med olika typer av ytbehandling (bild 7).  

Bild 7. Ytbehandlad valnöt och masurbjörk. 

Med hjälp av modellens mått utfördes en CAD-ritning, arbetsplanering och 

beräkning av materialuttag. 
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1.8 Utförande 

 

Arbetet börjades med stafflibordets överdelen vars yttre stomme är gjord av en 

fanerad lamellskiva som ger lätthet och formstabilitet.  En lamellskiva har en 

kärnan vanligt vis av furu som är sågade i mindre delar så den naturliga 

rörelsen i träet minskas och risken för sprickor minimeras. 

Överdelens yttre sidor som sågats ut i 45graders vinkel fick en styrnot av 

plywood infräst i snittet (bild 8) och limmades till ett stycke (bild 9). 

 

 
Bild 8. Här syns lamellerna i furu i det 45 gradiga snittet med en ljus styrnot av tunn 

plywood. 

 

 
Bild 9. Limningen av bordets överdel delades upp i två omgångar. Här limmas botten, 

sidor och mittavdelning. 
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Kassetten som består av massiv valnöt har 3 sektioner. Dessa delar togs fram 

ur samma stycke trä för känslan av helhet i facket (bild 10). 

 

 

 
Bild 10.Kassettens 3 sektioner. Från vänster till höger, dryck, penselställ , olja. 

 

Hela kassetten limmades i bordsskivans undersida tillsammans med 

glidlisterna till utfällsskivornas stöd  (bild.11). 

 

 
 

Bild 11. Limmad kassett och glidlist. Kassetten fick en förstärkt botten i mittsektionen 

då detta bidrog till ett massivare ljud. En avrundning förberedes under kassettens 

första sektion för ett symbolisk inre rum.  
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Glidlisterna fick ett faner limmat i dess centrum som gör att stödlisterna nyper 

fast så att dom inte ligger och skramlar i bordet. Även en ljuddämpning i form 

av två läderbitar monterades in (bild 12). 

 

 
Bild 12. Glidlister av björk med stödlister av valnöt instoppade mot centrums 

ljuddämpande skinn. 

 

Penselstället formgavs för varierande penselstorlekar och andra verktyg ( bild 

13). 

 

 
bild 13. Färdig kassett med penselställ i locket.  

 

Då masurbjörken hade många kvistar som saknades i sitt faner fylldes dessa 

hål som intarsia med bladguld som limmats på faner (bild 13).  
 

 
Bild 13. Äkta guld i lådbotten som en symbol för konstnärens färger. 
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Lådorna handsinkas ihop (bild.14) och får en mittstyrning som ger en följsam 

öppning och stängning då lådorna är bredare än dess djup, vilket annars kan 

leda till att de nyper fast i sidorna vid användning. 

Lådornas botten som är masurbjörk fanerad på skiktlimmad björk sätts in och 

schellackeras. 

Spår har frästs ut för avdelningsfack som fått individuella vågor formade i sina 

ryggar. 

 

 
Bild 14. Handsinkade lådor och schellackerad undre botten. Handsinkningen är 

pusseldelarna i björk och valnöt som kan ses på lådornas främre sidohörn, det 

ger en mycket slitstark sammanfogning. 

 

        

Benen sätts samman med sargen enligt traditionell metod i form av tappar och 

tapphål som ger en stabil sammanfogning (bild 15, 16). 

 

      
Bild 15. Tapphål.                 Bild 16. Sargtapp. 
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För att ge sargen liv och en stillsam aktivitet byggdes en handhyvel i björk 

med rundad sula (bild 17, 18). Distansklossar användes för att hyvla fram fyra 

jämna spår. 

  
Bild 17. Handhyvel i björk med         Bild 18. Färdigformat hyvelstål slutslipas. 

distanskloss 1. 

 

Valnötsträ går bra att skära och hyvla något som Helge E. Beskow (1949, s.87-88) 

beskriver. 

 

För att komma till ett vågliknande mönster med endast raka skär måttas 

distanser ut i tre banor som ligger omlott med varandra på de fyra spårens 

toppar (bild 19).  

 

   
Bild 19. I det vänstra spåret skärs ovaler ut i samma längd som dess mellanrums 

distanser. I det mittersta spåret förlängs skärspåren och i det högra spåret visas det 
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färdiga resultatet som bidrar till vågbildningen.  

 

För att skapa ytterligare aktivering och förbindelse mellan underskivan och 

toppdelen på bordet fick ett geometriskt mönster i form av en hexagon, 

iskristall, dekoreras i dessa delar. 

En skiktlimmad skiva skapades för att få en valnötsdel infälld i dess centrum. 

(bild 20). 

 

 
Bild 20.. Kantlimning av lister på underskivan. 

 

 

Av restdelar från faneret till huvuddelen av bordet kapades kilar ut i spontana 

dimensioner. Dessa delar limmades samman i sina fogar (bild 21) för att sedan 

bli limmade på underskivan. 

. 

 
Bild 21. Limmade fanerkilar.  
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Den färdigfanerade skivan fick hexagonen utsågad i dess centrum där 

valnötsbiten låg infälld (bild 22). 

 

 
Bild 22.  

 

Då faneret blev igenomputsat fick hexagonen en yttre ring fräst som sedan 

skars ut med bildhuggarejärn (bild 23, 24). 

 

 
Bild 23. Genomputsat faner. 

 

 
Bild 24. Fräst och skuren cirkel. 
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Till toppskivans hexagon spegellimmades två fanerdelar av ask samman. 

Sedan skars 6 liksidiga trianglar ut (bild 25) för att limmas ihop till en hexagon.  
 

 
Bild 25. Spegellimmat askfaner och utskurna liksidiga trianglar. 
 

Hexagonen delades i två delar som båda tejpas på var sin sida av 

utfällsskivornas fanerdelar och sågas ut som intarsia (bild 26, 27.  

 

 
Bild 26. Utsågad hexagonhalva. 

 

 
Bild 27. Just detta askfaner hade en avvikelse som fick den att skimra guldliknande i 

samband med schellack vilket anknyter till bladguldet i lådorna.  
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Då utfällsskivorna ska passa mönstret både på bordets inre och yttre sidor 

kapades dessa till sitt slutgiltiga mått innan limning i fanerpressen. För att 

försäkra ett bra resultat byggdes en mall som håller alla numrerade delar på 

exakt plats (bild.28, 29). 

 

 
Bild 28. Numrerade fanerdelar.  
 

 
Bild 29. Fanerdelar i limmall. 
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Kassettlockets öppning, lådknoppar och skivstöd fick alla liknande design i sin 

bildhuggningen (bild 30, 31, 32). 

 

 
Bild 30. Kassettlockets öppning.  

 

 

 
Bild 31. Lådknopparna får en delikat nästan skör dimension något som uppmanar till 

medvetenhet i dess berörande. 

 

 

 
Bild 32. Skivstöd infälld. 
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Toppdelen limmades samman med benställningen, gångjärnen fälldes in och 

skruvades fast med skivor och lock. 

 

 

  
Bild 33.Förskruvade gångjärn. 
 

 

Hela bordet finputsades och ytbehandlades med schellack, hårdvaxolja och 

hårdvax (bild 34 ). 

 

 
Bild 34. Ytbehandlat bord. 
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Bild 35.  Stafflibordet på examensutställningen. Tanken var att hexagonen skapar en 

rörelse eller förflyttning i lodrät riktning och sargen en rörelse vågrätt runt denna 

förflyttning. 

 

 

Bild 36. Färdig möbel. 
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2 Resultat 
 

 

Arbetsyta 

 

Då bordet har två utfällsskivor skapas relativt mycket yta ur en ganska nätt 

möbel som beräknas rymma ungefär 5 färgpaletter, 10 penslar och diverse 

färger och behållare utan att räkna med underskivan eller lådor. 

 

Kassetten bidrar med att skänka penslar och behållare en given plats som inte 

måste städas fram och uppfyller iden om en smidig och praktisk användning 

av de viktigaste redskapen. 

Kassettens djup bidrar även med att låta vätskor av olika slag stå säkert. 

 

Höjden verkar bekväm men måste praktiskt användas för att verkligen kunna 

besvaras om någon centimeter skulle kunna justeras för att uppleva en 

följsammare arbetsprocess. 

Även om bordet blev lite tyngre än jag räknat med så är det ändå en mycket 

mobil möbel. 

 

 

 

Rörelse 

 

Sargens vågor skars för att bilda ett jämt flöde runt bordet som ska illustrera 

rörelse och aktivitet i den annars strama formgivningen. 

Hexagonen i underskivan har samma dimension och är lika centrerad som 

intarsian på toppen och bildar på så sätt en lodrät förbindelse. Denna 

förbindelse förstärks då dessa båda former har samma avstånd från ett delat 

centrum som är sargens flöde i vågrätt riktning. Tanken är att något rör sig 

upp genom möbeln. 

 

Underskivans strålande tema, bladguldet och det guldliknande faneret  är 

ytterligare  knytpunkter som ska sammanföra dessa skilda delar till en helhet. 

Lådfacken fick individuella vågformer i sina ryggar som ska skänka 

betraktaren nya intryck av lådan beroende av stundens specifika perspektiv. 

Att lådfaneret är i masurbjörk ska betona just dessa förändringar. 
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3 Diskussion 
 

Då jag gärna ville att bordet skulle ha en stillsam konturlinje utan detaljer som 

sticker ut fick jag finna mig med dessa lösningar med knoppar och stöd på 

grund av tidsbrist.  

Med modernare lösningar i form av hardware som jag ännu inte utforskat 

känns det som att många intressanta vägar går att finna.  

Samtidigt känns det känns rätt att knoppar och stöd berättar sina funktioner i 

en möbel som denna. 

Att kassetten tar en decimeters djup från övre lådan känns inte så begränsande 

som jag trott då tanken med möbeln är att de viktigaste färgerna ska ligga i 

lådorna och inte ska letas där i djupet av stora fack. Kassetten skulle mycket 

väl kunna gå igenom båda lådor kanske även djupare. 

 

Experimentet med skiktlimmat faner där man kan skära fram olika färger på 

djupet känns spännande att gå vidare med men var inte passande till just 

denna möbel. 

Jag hade turen med mig när jag slipat igenom underskivan att det fanns 

marginal kvar för att bearbeta valnöten som låg där under. I efterhand tycker 

jag att resultatet blev bättre än det som var tidigare planerat. Just problem som 

dessa är vad jag är van vid och tycker om i mitt konstnärliga arbete. 

 Att arbeta i massiva delar där man alltid kan gå in på djupet känns för mig 

mycket tilltalande då möjligheterna att skulptera alltid finns att tillgå. 

 

Även om jag uppskattar den nätta dimensionen i lamellskivorna så skulle jag 

ha kunnat göra dem några mm tjockare för att skapa stabilare 

sammanfogningar med mindre risk för förskjutningar vid limning. 

Jag hade även planer på att göra faneret själv men jag var inte riktigt nöjd med 

valnötens nyans. Däremot är jag mycket glad över de massiva lådfronternas 

uttryck som passade väldigt fint med faneret som redan fanns.  

Att såga fram eget faner då man tillverkar delar som ska gå helt i liv med 

varandra har den avslappnande vetskapen med sig att man har några tiondelar 

till att kunna putsa. 

 

Vi hade ungefär två månader på oss att tillverka våra examensmöbler och det 

känns som att jag spenderade hälften av tiden på att leta material och passa 

delar med varandra.  

Man får lyssna och höra vad dom har att säga.  
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Bilaga 1. 

 

 

1:10 ritning i CAD. 

 


