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Sammanfattning 

I denna rapport redogörs för ett examensarbete av Marie Hanås i samarbete med 

Skälsö Arkitekter. Arbetet har bestått i att ta fram en trädgårdsmöbelgrupp som skall 

passa in på området Bungenäs på norra Gotland. På området, där det tidigare funnits 

kalkindustrier och militäranläggningar, byggs nu bostadshus av Skälsö Arkitekter. 

Som komplement till dessa skall en trädgårdsmöbelgrupp tas fram. Arbetets 

tyngdpunkt har legat på att ta fram en möbelgrupp som visuellt ska passa in i miljön, 

men det har även lagts stor vikt vid konstruktionsarbete för att få en så enkel 

tillverkning som möjligt. En brukargrupp bestående av villaägare med kustnära 

boende har intervjuats, och deras synpunkter, tillsammans med funktions-, trend- 

och målgruppsanalyser har använts som underlag för idéarbetet.  

Av de fem koncept som presenterades som förslag valdes ett koncept ut av Skälsö 

Arkitekter. Detta förslag har sedan utvecklats vidare genom skisser, modeller och 

3D-modeller. Det arbetet har lett fram till det slutgiltiga resultatet som är en nätt 

möbelgrupp av gotländsk kärnfuru och med en industriell prägel. 
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Summary 

The essay describes the bachelor project by Marie Hanås, in collaboration with 

Skälsö Arkitekter. Skälsö Arkitekter are currently developing an area in the north of 

Gotland, Bungenäs; previously home to lime stone quarries and military bases.  

The brief was to design a set of outdoor furniture to complement the new 

development. The main effort of the project was in designing furniture that would fit 

the environment visually but construction issues were a major secondary concern, to 

ensure the easiest possible manufacturing. A reference group of coastal house 

owners were interviewed, and their feedback, together with an analysis of functions, 

trends and target groups, were the base for the ideas.  

Of the five concepts presented, Skälsö Arkitekter chose one to develop further. This 

was done through sketches, models and 3D models and led to the final result which 

is lightweight furniture of Gotlandic pine wood with an industrial touch.  
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Förord 

Arbetet med Bungenäsmöbeln har varit mycket givande. Bungenäs har en otroligt 

inspirerande miljö, och det har varit ett nöje att få tillbringa så mycket tid där. Jag har 

lärt mig mycket under projektet, speciellt inom snickeri, och det har varit en 

utmaning att ta fram nya konstruktionslösningar för hopfällning av möblerna. Jag är 

nöjd med både resultatet och arbetets genomförande. Ett stort tack till mina 

handledare, Staffan Eriksson från Högskolan på Gotland och Daniel Heilborn och 

Erik Gardell från Skälsö Arkitekter, som under arbetets gång har varit till mycket stor 

hjälp. Jag vill även tacka Dalhem Snickerier som har tillverkat de stolar som har tagits 

fram. 

 

Marie Hanås 

Visby, 2011-05-20 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Bungenäs är ett område på norra Gotland som 1906 började exploateras av 

kalkindustrin. Fram till mitten av 1960-talet hade området Gotlands största kalkbrott, 

med stor hamn, tre utlastningsbryggor och en järnväg som löpte runt halvön. 1963 

lades kalkbrottet ned, och istället blev halvön militärt område och stängdes för 

allmänheten. Under försvarets tid på halvön byggdes ett stort antal bunkrar och 

andra byggnader som fortfarande finns kvar på området. Även andra lämningar, som 

till exempel en hinderbana och ett underjordiskt boende, finns på området. Halvön 

var inte tillgänglig för biltrafik förrän år 2000 då Bungenäs öppnades för allmänheten 

igen. 

Skälsö Arkitekter bygger nu fastigheter på området i en stil som bevarar Bungenäs 

karga och vilda miljö. Området är uppdelat i olika sektioner som alla skall bebyggas 

enligt en noga utarbetad gestaltningsplan för varje sektion (kapitel 2.1). Planen tar 

hänsyn till rådande markförhållanden, nivåskillnader, brottkanter, befintliga 

anläggningar eller andra förutsättningar på platsen. Fokus ligger på att använda 

gotländska material, behålla lugnet som råder på Bungenäs, samt tydligt bevara både 

kalkindustrins och försvarets lämningar på området.  

Som komplement gavs uppdraget att ta fram en grupp utomhusmöbler som följer 

den stil och de intentioner som Skälsö Arkitekter har för området. 

 

1.2 Mål 

Målet med examensarbetet är att ta fram en grupp utomhusmöbler bestående av 

sittplatser och avlastningsyta eller -ytor. 

 

1.3 Kravspecifikation 

Materialet ska vara främst betong, stål eller trä och formgivningen ska anpassas efter 

det befintliga gestaltningsprogrammet för Bungenäs. Gruppen måste kunna passa in i 

alla de olika sektionerna som halvön är indelad i.  

1.3.1 Sittyta, en person 

 Anpassad för utomhusbruk 

 Kunna bära minst en sittande person 

 Gjord i främst stål, betong eller trä 

 Anpassad efter Bungenäs gestaltningsprogram 

 Passa in i alla de olika sektionerna av Bungenäs 
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1.3.2 Sittyta, flertal personer 

 Anpassad för utomhusbruk 

 Kunna bära minst två sittande personer 

 Gjord i främst stål, betong eller trä 

 Anpassad efter Bungenäs gestaltningsprogram 

 Passa in i alla de olika sektionerna av Bungenäs 

1.3.3 Avlastningsyta 

 Anpassad för utomhusbruk 

 Kunna bära minst 200 kg 

 Gjord i främst stål, betong eller trä 

 Anpassad efter Bungenäs gestaltningsprogram 

 Passa in i alla de olika sektionerna av Bungenäs 

 

1.4 Projektets upplägg 

Examensarbetet genomfördes på heltid under tio veckor, från 28 mars till 3 juni 

2011. Under denna tid fick Skälsö Arkitekter kontinuerligt information, skisser, 

modeller och liknande rörande projektet. Regelbundna möten hölls för att följa upp 

och utvärdera arbetets gång. Mellan 21 februari och 28 mars 2011 skedde visst 

förberedande arbete. 

Handledare under projektet var Daniel Heilborn och Erik Gardell, Skälsö Arkitekter, 

samt Staffan Eriksson, Högskolan på Gotland. Bo Löfgren, Högskolan på Gotland, 

var examinator. 

Projektets arbete delades in i tre faser. Första fasen innefattade projektplanering samt 

analysarbete, andra fasen bestod av idégenerering samt skissning och tredje fasen 

innebar ett färdigställande av en prototyp av det valda konceptet.  

Resultatet redovisades 30 maj 2011 genom en presentation samt på en utställning i 

Högskolan på Gotlands lokaler 2-4 juni 2011. Det hölls även en utställning om 

resultatet på Bungenäsområdet under sommaren. 

Detaljerad tidsplanering kan läsas i appendix 8.1. 
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2. Faktainsamling 

 

2.1 Bungenäs gestaltningsprogram 

Skälsö Arkitekter har tagit fram ett gestaltningsprogram som styr nybyggnationen på 

Bungenäs. Gestaltningsprogrammet innehåller bland annat direktiv om storlek på 

husen, fasad- och takmaterial, regler för avverkning på tomten samt placering av 

byggnader. 

Vilket material som får användas i husfasaderna beror på i vilken omgivning huset 

skall byggas. Alla hus byggs så att de smälter in i den befintliga miljön, och gör så 

liten åverkan som möjligt på mark eller natur. Exempel på material som får användas 

är granpanel och betong samt cortenstål, ett specialstål som rostar långsamt.1 

 

2.2 Målgruppsanalys 

Målgruppen består av husägare på Bungenäs. De delas in i tre olika segment: DINK 

(double income no kids), barnfamiljer samt pensionärer. Dessa grupper delas därefter 

in i två kategorier: året-runt-boende och sommargäster.  

Samtliga målgruppssegment har gemensamt att de har ett intresse för design, och vill 

att detta skall synas i hemmet. De vill även ha ett naturnära boende. 

2.2.1 DINK (double income no kids) 

Segmentet består av par utan barn, som ofta väljer att unna sig själva lite mer än de 

flesta andra. De är ute efter lyxigare alternativ, som gör att de kan njuta lite extra av 

livet. 

2.2.2 Barnfamiljer 

Föräldrarna som väljer att köpa hus på Bungenäs vill gärna att deras barn ska få 

chansen att växa upp i en lugn miljö utan biltrafik, samtidigt som de själva kan unna 

sig att varva ner under sommaren, eller efter jobbet. De köper gärna produkter som 

passar till alla åldrar, men vill ändå behålla den rofyllda atmosfär som omger 

Bungenäs. 

2.2.3 Pensionärer 

Målgruppssegmentet består av ensamstående eller par som på ålderns höst väljer att 

njuta av Bungenäs vackra och lugna miljö. De vill gärna ha alternativ som är 

bekväma, samtidigt som de är medvetna om design och estetik, och inte vill tumma 

på detta. 

                                                           
1 Bungenäs, Bunge Biskops 1:23, Gestaltningsprogram, Skälsö Arkitekter, 2011-03-09 
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2.2.4 Året-runt-boende 

Året-runt-boende kommer att finnas bland alla målgruppssegment. De boende vill ha 

utomhusmöbler som fungerar lika bra på sommaren som när man vill sitta ute en 

vacker vinterdag. De vill ha möbler som antingen kan stå ute året runt, eller som är 

lätta att plocka fram när andan faller på. 

2.2.5 Sommargäster 

Sommargästerna vill gärna ha utomhusmöbler som är lätta att stuva undan, och inte 

tar så mycket plats, eller som kan stå ute året om utan att ta skada. Smidigheten 

värderas högt, antingen genom att slippa plocka undan över huvud taget, eller att det 

är ett så enkelt och snabbt moment som möjligt. 

 

2.3 Intervjuer 

För att bättre förstå målgruppens behov och önskemål togs en brukargrupp 

bestående av olika personer som passar in i målgruppen fram. Dessa personer var av 

varierande ålder och kön men gemensamt för alla var att de har ett kustnära boende, 

antingen som fast bostad eller som sommarbostad.  

Det gjordes utförliga intervjuer med brukargruppen där frågor om deras befintliga 

trädgårdsmöbler kompletterades med frågor om deras önskemål för framtida inköp 

(appendix 8.2).  

Av intervjuerna kan det utläsas att det är viktigt att ha så underhållsfria möbler som 

möjligt, och som gärna får kunna stå ute året om. Dock vill man inte ge avkall på 

design och material utan föredrar fortfarande möbler i trä, eventuellt i kombination 

med stål, framför den tåligare plasten.  

Ett annat önskemål som framfördes var antingen hopfällbara eller stapelbara möbler, 

för att underlätta förvaringen under vinterhalvåret. Att kunna flytta runt möblerna 

efter behov var också något som efterfrågades. Däremot var det inte så viktigt att 

kunna anpassa möblerna i sig, till exempel genom en extra iläggsskiva i bordet. 

På det hela taget hade de olika brukarna en likartad syn på sina trädgårdsmöbler – de 

ska vara snygga, lätta att flytta runt och av trä eller stål. 

 

2.4 Trender 

Möbler i trä har under det senaste året fått ett uppsving. Detta var märkbart både på 

Stockholm Furniture Fair i februari 2011, och möbelmässan Salone Internazionale 
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del Mobile i Milano, i april 2011.2 Möblerna får gärna vara nätta, hopfällbara och ha 

en rustik, lite gammal känsla, enligt tidskriften Drömhem & Trädgård.3  

Det finns även en önskan om att trädgårdsmöblerna ska vara mer än bara trädgårds-

möbler. Altaner och verandor inreds allt oftare som en del av hemmet, och man vill 

ha möbler som går att flytta mellan de olika ”rummen” och som fungerar såväl 

inomhus som utomhus.4  

Ytterligare en trend inom möbelbranschen är att hantverket har fått en nytändning. I 

spåren av ekologiskt producerade matvaror och kläder kommer nu möblerna efter. 

Man köper gärna lokalt producerade möbler och fokus ligger på minskad 

materialåtgång och miljövänlig tillverkning.5  

 

2.5 Konkurrenter 

De största konkurrenterna till Bungenäsmöbeln är de gotländska företag som säljer 

utomhusmöbler. Det finns naturligtvis konkurrenter även på fastlandet, men man 

kan anta att de flesta husägarna vill slippa frakta möblerna särskilt långt, om de väljer 

att köpa nya. 

En av konkurrenterna är Guteform AB, som inriktar sig på utomhusmöblemang i 

trä, och tillverkar både trädgårds- och parkmöbelserier, samt tar fram produkter på 

uppdrag. De har ett flertal olika serier med namn efter gotländska orter. Bland annat 

tillverkar de den gamla Bungemöbelserien. Företaget har största delen av sin 

tillverkning på Gotland med återförsäljare över hela Sverige. Det finns produkter i 

flera olika prisklasser, och en grupp kostar mellan 5 000 och 25 000 kr. Företaget 

satsar på att erbjuda kvalité och design, istället för att försöka hålla ett så lågt pris 

som möjligt. 

Enskilda snickare som tillverkar möbler på beställning är en annan konkurrent. Priset 

blir då högre, men kunden får exakt det den vill ha. På köpet får man även känslan av 

att äga något unikt. 

En annan typ av konkurrent är de möbelåterförsäljare som finns på Gotland. EM 

Visby är en av dessa. Företaget är välkänt, och säljer möbler för både inom- och 

utomhusbruk. EM:s sortiment av utemöbler är varierat, och det finns möbler i flera 

olika material, så som rotting, plast, stål och trä. En utemöbelgrupp bestående av två 

stolar, en soffa och ett bord kostar mellan 5 000 – 8 000 kr. 

Ytterligare en konkurrent, som riktar sig till en mindre köpstark målgrupp, är Rusta. 

Varuhuset har möbelgrupper i varierande prisklasser och material. De billigaste 

                                                           
2 Hanna Marklund, Milano: Trendigt träigt, Elle Interiör, 2011-04-13 
3 http://www.mixr.se/tradgard/utemobler, 2011-05-10 
4 Adrienne Brown, 6 patio furniture trends for summer, yourhome.ca, 2011-05-05 
5 Hanna Nova Beatrice, Svampelitism, Plaza, 2011-05-11 
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trädgårdsmöbelgrupperna kostar omkring 2 000 kr. Även Jysk riktar sig till samma 

konsumenter, och säljer trädgårdsmöbelgrupper i olika material för ungefär 2 000 – 

10 000 kr.  

För att skilja sig från konkurrenterna bör Bungenäsmöbeln ha tydlig anknytning till 

och inspiration från Bungenäs. Möbeln ska tillverkas lokalt på Gotland, och rikta sig 

till köpare som vill uppleva den speciella känsla som finns på Bungenäs.   

 

2.6 Funktionsanalys 

För att kunna fokusera designarbetet listades och rangordnades vilka funktioner som 

krävdes av möblerna (appendix 8.3). Den allra viktigaste funktionen var naturligtvis 

att de skulle kunna brukas som vanliga utemöbler – stolen och soffan måste tåla att 

man sitter på dem, och bordet kunna användas som avlastningsyta. Dessutom skulle 

möblerna tåla utomhusslitage, som skiftande väderlek, vindförhållanden och 

temperaturskillnader.  De måste även passa in på Bungenäs, hålla i minst 20 år samt 

tillverkas på ett miljövänligt sätt genom att inte använda sig av miljöfarlig 

ytbehandling och prioritera material som inte behöver transporteras långa sträckor.  

 

2.7 Sittmöblers mått 

Kroppens mått påverkar sittmöblernas utförande. För att få en så ergonomisk sitt-

ställning som möjligt bör sitsens höjd i framkant vara cirka 45 cm och sittdjupet cirka 

42 cm. Sitsen bör luta något bakåt. Ryggbrickans placering bör vara 18-19 cm över 

sitsen.  Den bör vara minst 10 cm hög. Ryggstödet bör därför vara mellan 28 och 33 

cm. Bordshöjden bör vara cirka 28 cm högre än stolens sitthöjd i bakkant.6 

                                                           
6 Erik Berglund, Sittmöblers mått, Möbelinstitutet, Nacka Offset, 1998 
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3. Idégenerering 

 

3.1 Inspiration 

Under arbetets inledande idégenerering hämtades inspiration från de olika miljöerna 

på Bungenäs. Gamla foton från de olika verksamheterna, kalkbrottet och militär-

anläggningen, gav ett underlag för skisser och idéer. Även gamla och nya ritningar, 

Skälsö Arkitekters inspirationsmaterial för husbyggen samt befintliga utemöbel-

kollektioner gicks igenom (appendix 8.4).  

Brainstorming kring funktioner, uttryck och behov gav upphov till många idéer. Ord 

som historia, industri och styrka kom upp, tillsammans med enkelhet och sam-

hörighet, och detta lade grunden till de känslor som sedan skissades kring. Även en 

persona, en fiktiv person som passar in i målgruppen, togs fram för att lättare sätta 

sig in i brukargruppens behov och preferenser (appendix 8.5).      

 

3.2 Koncept – Skisser och modeller 

Inspirationen och brainstormingen ledde fram till ett stort antal handskisser och 

enklare skissmodeller. Skisserna utvärderades flera gånger under arbetets gång, där 

bra idéer vidareutvecklades och dåliga idéer sållades bort. Skissarbetet ledde fram till 

fem koncept, som sedan utvecklades ytterligare. 
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3.2.1 Betong 

Koncept ett är en trädgårdsgrupp 

gjuten i betong, med armerande 

järnstänger, som även bildar rygg-

stöden på stolen och bänken. 

Inspirationen är hämtad från de 

bunkrar som militären har lämnat 

kvar på Bungenäs, men även från 

de kontraster mellan hårt och 

mjukt som bildats när naturen har 

vuxit över bunkrarna. Det är även 

rundade, mjuka kanter på möblerna  

för att påminna om formerna där havet slipar stenarna på stranden. Konceptet togs 

fram trots brukarnas önskemål om flyttbarhet, för att ge ett tåligare alternativ, 

trädgårdsmöbler som inte behöver ställas in under vinterhalvåret.  

3.2.2 Ribbor 

Koncept två har även det hämtat 

sin inspiration från havets vågor. 

Det är en möbelgrupp helt i trä, 

med rundade och mjuka former. 

Möblerna är uppbyggda av ribbor i 

varierande dimensioner för att 

skapa en ergonomisk sittställning. 

Möbelgruppen har ett klassiskt 

uttryck, och samtliga delar av 

gruppen är hopfällbara genom 

kryssade ben. 

3.2.3 Blixten 

Koncept tre har en stomme av 

stålrör som är belagd med täta 

ribbor av trä. Möbelgruppen är 

inspirerad av Bungenäsområdets 

tidiga historia, och har former som 

påminner om en 50-talsmöbel, fast 

med en modern känsla. Gruppens 

inspiration är även hämtad från det 

marina, med tydlig anknytning till 

trädäck och bryggor.  
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3.2.4 Bunge 

Koncept fyra är en utveckling av 

den redan befintliga Bungemöbeln, 

som är en traditionell gotländsk 

trädgårdsgrupp. Den nya versionen 

har underrede av plattjärn, med 

övriga delar av trä. Gruppen på-

minner om en klassisk trädgårds-

möbelgrupp men med inspiration 

från militärens konstruktioner med 

synliga lösningar och väl tilltagna 

dimensioner. Även här finns en 

kontrast mellan det hårda och det mjuka. 

3.2.5 Höften 

Koncept fem har också inspirerats 

av militärens synliga konstruktions-

lösningar. Möbelgruppen är helt i 

trä, bortsett från leder och beslag 

som är av stål. Stolen och soffan är 

hopfällbara, men är trots detta 

robusta och stadiga. Formen har 

inspirerats av Bungenäs ständiga 

förändring och upplevs sträva 

uppåt genom att det främre ben- 

paret lutar framåt och sitsen bakåt.  

 

3.3 Val av koncept 

Efter möten med Staffan Eriksson, handledare på Högskolan på Gotland, och Daniel 

Heilborn och Erik Gardell, Skälsö Arkitekter, valdes koncept fem, Höften, ut att 

arbeta vidare med.  

Konceptet har hämtat inspiration i Bungenäs militärhistoria, med sina tydliga 

konstruktionslösningar och rationalitet i konstruktionen. Det har även anknytning till 

områdets utveckling och förändring genom formen som påminner om något som 

strävar framåt.  

Konceptet har de funktioner och fördelar som en klassisk fällstol erbjuder, men 

känns ändå nytänkande och egen, då man kommer bort från det kryss som benen 

ofta bildar på fällbara stolar. Gruppen är vädertålig, men om man skulle vilja ta in 

den tar den liten plats, genom att den enkelt kan hängas upp på en vägg, eller läggas 

på hög. Även om hopfällbarhet inte krävdes i projektets början var detta något som 

efterfrågades av brukargruppen.  
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Möbelgruppen är, genom att man enbart använder två dimensioner av trä och enkla 

konstruktionslösningar, enkel och billig att producera. Trots detta har möblerna ett 

intressant och exklusivt uttryck. 

Vid konceptvalet beslutades att även göra ett kafébord, utöver matbordet, som tillhör 

möbelgruppen. Vissa synpunkter gavs på konstruktion och utförande, men i det stora 

hela var Skälsö Arkitekter nöjda med formgivningen.  
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4. Genomförande 

 

4.1 Vidareutveckling 

4.1.1 Fullskalig modell 

För att undersöka vilka vinklar som lämpade sig bäst på stolens ryggstöd byggdes 

efter konceptvalet en fullskalig modell av stolen. Detta underlättade även övrig form-

givning, samt kommunikationen kring möbelns utförande. 

Det gjordes tester med personer av olika längd och tyngd för att avgöra sitsens höjd, 

ryggstödets höjd, placering och vinkel, samt benens vinkel, för att få en så bekväm 

stol som möjligt. Även stabiliteten, hållbarheten och användarvänligheten vid hop-

fällning testades. Höjden och vinkeln på ryggstödet justerades något för att öka 

bekvämligheten, och stag sattes in nertill för att öka stabiliteten. För att underlätta 

hopfällningen och öka hållbarheten justerades placeringen på sitsens rotationspunkt 

samt staget vid stolens framben.  

En uppdaterad fullskalemodell av stolen gjordes. Denna låg sedan till grund för 

vidareutvecklingen av soffan och dimensioneringen av bordet. 

Även en fullskalemodell av kafébordet byggdes för att undersöka höjd och storlek av 

bordsskiva samt hopfällningsmöjligheter. Vissa justeringar i designen gjordes efter att 

modellen tagits fram, varpå en ny fullskalemodell byggdes för att bekräfta 

förändringarna.  

4.1.2 3D-modeller 

Samtidigt som fullskalemodellerna byggdes och utvärderades gjordes nya 3D-

modeller av möbelgruppen. Flera olika modeller togs fram och utvärderades allt 

eftersom, tillsammans med handledare. 3D-modellerna låg sedan till grund för de 

ritningar som togs fram av möblerna. 

4.2 Prototyptillverkning 

Efter att ändringarna hade genomförts togs stolmodellen med till Dalhem Snickerier 

för prototypframtagning. Vissa justeringar i dimensioner på virke och skruv gjordes, 

samt små förflyttningar av rotationspunkter och skruvfästen för att öka hållbarheten.  

Dimensionsändringarna överfördes även till övriga möbler i gruppen. En prototyp av 

kafébordet gjordes, och för att visualisera soffan och matbordet gjordes 3D-

renderingar av dessa. 
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5. Resultat 

Bungenäsmöbeln är en trädgårdsmöbelgrupp bestående av stol, tvåsitssoffa och tre 

storlekar på bord, kafébord för två personer och matbord för fyra och sex personer. 
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5.1 Uttryck 

Möbelgruppen har en enkel konstruktion med tunna dimensioner som ger ett nätt 

och luftigt intryck. Trots det ser möblerna stabila ut, och träets nakenhet ger en 

avskalad känsla. De kantiga formerna gör att gruppen känns rå, och nästan lite 

ofärdig.  

De synliga konstruktionslösningarna, med detaljer i stål, ger en industriell prägel, och 

för tankarna till den militära tiden på Bungenäs, utan att ta över designen. Sitsar och 

bordsskivor roterar kring gängstänger, som fixeras med vingmuttrar. Detta bidrar till 

den industriella känslan, samtidigt som det ger möblerna flexibilitet, och gör dem 

lätta att montera. Gruppen passar in väl i de olika sektionerna på Bungenäs. 
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5.2 Funktion 

Samtliga möbler är hopfällbara för att lätt kunna stuvas undan. De är även lätta att 

flytta på, både genom att de håller låg vikt och att de inte automatiskt fäller ihop sig 

när man lyfter dem från marken.  

Möblerna tål både inom- och utomhusmiljöer, och kan användas både som träd-

gårdsmöbel och som extramöbler att plocka fram vid behov. Möblerna repar inte 

golv eller liknande, då det endast är trä nertill. 

5.3 Material 

Materialet är gotländsk kärnfuru som behandlas med linolja och terpentin, för att 

träet ska klara utomhusmiljöer. Kärnfuran är den innersta delen av stammen från 

furor, vilket ger en hög densitet. Även de höga hartshalterna gör att den lämpar sig 

bra för utomhusbruk.7 Till skillnad från till andra träslag som ofta används till 

utemöbler, som till exempel teak och jarrah, växer furan på Gotland, och är därmed 

ett mer miljövänligt alternativ. Då det även växer mycket tall på Bungenäs blir 

materialvalet igenkännbart i omgivningen. 

För att minska både materialåtgång och bearbetningsmoment används endast två 

dimensioner av trä, 40x20 mm och 40x15 mm. Möbeldesignen är anpassad till att ge 

så lite spill som möjligt, både när det gäller trä och de gängstänger som sitsar och 

bordskivor roterar kring. 

                                                           
7
 http://www.osterbybradgard.com/Sortiment/Produkter/K%C3%A4rnfuru/tabid/2099/ 

language/en-US/Default.aspx, 2011-05-13 
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Efter att ha gått igenom egenskaperna hos olika metaller valdes rostfritt stål till 

beslagen. Dess ytbehandling och hårdhet lämpar sig för utomhusmiljöer, och stålet 

har den styrka som krävs av stagen.  

5.4 Mått 

Möblernas mått är anpassade till kroppens mått för att få så bekväma möbler som 

möjligt. Stolens och soffans sits är något bakåtlutad för en mer ergonomisk sitt-

ställning. Även bordens höjd är anpassad för att få ett bekvämt avstånd mellan sitsen 

och bordsskivan.  

För ritningar på respektive möbel, se appendix 8.6. 

5.5 Materialåtgång 

Då möblerna har tunna dimensioner och använder mindre material än många andra 

trädgårdsmöbler blir materialkostnaderna låga. Istället är tillverkningskostnaderna 

högre, då varje möbel tillverkas på Gotland.  

För detaljerad materialåtgång, se appendix 8.7. 
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5.6 Stol 

Stolen har tre benpar som bär upp sitsen, där ryggstödet bildar benparet i mitten. 

Ryggstödet är vinklat, och även de partier som håller upp ryggen är vinklade, för att 

få en så bekväm sittställning som möjligt. 
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Sitsen vilar på de främre benen samt på en gängstång som går genom bakbenens 

övre del och ryggstödet. Vid hopfällning roterar sisten kring gängstången. Fram-

benens nederdel är ledade till ryggstödets nederkant. 
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5.7 Soffa 

Soffan har två platser, och har samma konstruktion som stolen fast med en bredare 

sits. Den fälls även ihop på samma sätt som stolen. 
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5.8 Kafébord 

Det lilla kafébordet har plats för två ätande personer, eller två till fyra personer som 

enbart intar dryck. Underredet består av två benpar som korsas, där det ena benparet 

går upp vid bordsskivans ytterkanter, för att anspela på stolens konstruktion och 

utseende.  
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Bordsskivan roterar kring en gängstång som går genom det yttre benparet och vilar 

på det inre benparets överkant. De båda benparen hålls ihop av ett stag nertill och 

fälls inåt vid hopfällning. 
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5.9 Matbord, fyra platser 

Matbordet med fyra platser har ett underrede som liknar kafébordets men som är 

bredare. Bordsskivan ligger mellan benen i det yttre benparet, och vilar på det inre, 

på samma sätt som kafébordets skiva, men matbordets skiva är bredare och sticker ut 

längre från underredet. Matbordet fälls ihop på samma sätt som kafébordet. 
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5.10 Matbord, sex platser 

Det största matbordet med plats för sex personer har en större bordsskiva, men ett 

lika stort underrede som bordet för fyra personer.  

Skivan är avtagbar, och lyfts av innan hopfällning. Benen fälls sedan ihop. Vid 

uppfällning fixeras skivan i underredet med hjälp av fyra bultar som placeras i 

urfrästa hål i underredets överkant. 
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6. Slutsats 

Under projektets gång har en trädgårdsmöbelgrupp tagits fram och formgivits i 

samarbete med Skälsö Arkitekter. I de förstudier som gjordes visade det sig att 

möbelgrupper i trä som är lätta och hopfällbara efterfrågas. Möbelgruppen skulle 

även passa in i de olika miljöerna på Bungenäs samt följa det gestaltningsprogram 

som finns för byggnationen på Bungenäs. 

Den möbelgrupp som har tagits fram är i omålad gotländsk kärnfuru med beslag av 

rostfritt stål. Träet har tunna och konsekventa dimensioner vilket underlättar 

tillverkning och minimerar materialåtgång. Möblerna är nätta men med en industriell 

prägel med synliga konstruktionslösningar. Måtten är anpassade efter kroppens mått 

för att få en så bekväm sittställning som möjligt. 

Det finns möjligheter att utveckla en tresitssoffa till gruppen, samt att vidareutveckla 

matbordet för sex personer. Även vissa konstruktionslösningar kan vidareutvecklas 

för optimalt resultat.  

Trädgårdsmöblerna är hopfällbara och lätta att flytta runt efter behov. Det nakna 

träet passar in i Bungenäs karga och vilda miljö, och gruppen gör sig lika bra vid 

havet som i kalkbrottet eller tallskogen.     
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8.1 Tidsplanering 

8.1.1 Fas Ett, 21 februari – 1 april 

Första fasen innefattade projektplanering samt analysarbete, och utfördes dels som 

förberedande arbete innan projektets start 28 mars 2011, och dels under projektets 

inledande vecka. Arbetet startades med en analys av de funktioner som 

möbelgruppen borde fylla, samt vilka krav som ställdes på den. Denna funktionslista 

låg till grund för designarbetet. Även analyser av marknadssituationen och 

målgrupper genomfördes.  

Första fasen omfattade: 

• Projektplanering 

• Informationsinsamling 

• Framställning av funktionslista 

• Analys av funktionslista och rangordning 

• Marknads- och målgruppsanalyser 

8.1.2 Fas Två, 4 april – 27 april 

Andra fasen innefattade idégenerering och inledande skisser och lösningsförslag. 

Arbetet utfördes mellan vecka 15 och 18. Ett flertal förslag på lösningar togs fram 

under denna period, och presenterades genom skisser och skissmodeller. Efter 

diskussion med uppdragsgivaren om formgivning och funktioner avslutades fas två 

med att ett koncept valdes ut för att vidareutvecklas. 

 

Andra fasen omfattade: 

• Idéskissning 

• Val av idéer för presentation 

• Presentation och diskussion 

• Val av lösningsförslag för vidareutveckling 

8.1.3 Fas Tre, 3 maj – 27 maj 

Efter att ett lösningsförslag valts ut fokuserades designarbetet på vidareutveckling i 

den tredje fasen. Modeller togs fram för att bekräfta storlek samt formgivning. 

Designen utarbetades även vidare i enlighet med uppdragsgivarens synpunkter på de 

tidigare presenterade förslagen. Modellerna testades och utvärderades kontinuerligt 

under etappen, och detta arbete ledde fram till att en slutlig prototyp togs fram. Även 

3D-modeller och ritningar togs fram.  

 

Tredje fasen omfattade: 

• Framtagning av skissmodeller  

• Utveckling av vald lösning  

• Utvärdering och justeringar  
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• Tillverkning av prototyp 

8.1.4 Presentation och uppföljning, 30 maj – 15 juni 

Under vecka 22 presenterades och examinerades arbetet vid Högskolan på Gotland. 

Prototypen ställdes ut tillsammans med övriga avgångselevers arbeten under slutet av 

veckan. Därefter presenterades och visades arbetet på Bungenäs under sommaren. 
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8.2 Intervjuer 

 

8.2.1 Intervju med Matilda Abrahamsson 

Matilda Abrahamsson är 24 år och äger tillsammans med sina systrar, 29 och 34 år, 

en tomt nära havet i Kungshamn på västkusten. De håller just nu på att bygga ett hus 

för sommarboende som beräknas stå klart sommaren 2011. För tillfället har de en 

liten trädgårdsmöbelgrupp bestående av två klaffstolar och ett litet bord som har följt 

med sedan flytten från det förra boendet, men planerar att köpa nya trädgårdsmöbler 

så fort altanen är färdigbyggd.  

Systrarna vill ha en stor möbelgrupp, helst med 8-10 sittplatser, med både soffa och 

stolar, där de kan ha stora middagsbjudningar, eller samla hela familjen. De ser gärna 

att det finns extra iläggsskivor eller andra möjligheter till att enkelt öka antalet platser 

kring bordet. Matilda skulle även vilja ha fler altantillbehör i samma serie, som till 

exempel solstolar eller blomlådor, för att kunna inreda hela altanen i samma stil. Hon 

vill också kunna fästa ett parasoll i bordet för att skydda småbarn, äldre eller andra 

känsliga från solen.  

Matilda vill att stolarna ska gå att fälla ihop eller stapla på varandra. Helst skulle hon 

låta dem stå ute hela vintern, men bara om möblerna inte tar någon skada av detta. 

Hon vill gärna slippa olja in dem, men tycker att det är värt att göra det någon gång 

om året om det förlänger möblernas livslängd. Hon uppskattar att hon kan stuva 

under de möbler hon har nu och att de är lätta att flytta. Dock är det inget krav för 

de nya möblerna – det är viktigare att sittplatserna är bekväma. Hon ser gärna att de 

har armstöd, men de får inte bli för stora. För att göra det ännu skönare kan hon 

tänka sig att köpa till dynor.  

Matildas trädgårdsmöbler får gärna vara i något naturmaterial, och då helst trä, men 

även kombinationer med stål går bra. Systrarna kan tänka sig att lägga mellan 5 000 

kr och 10 000 kr på en trädgårdsmöbelgrupp med fyra platser. 

8.2.2 Intervju med Roland Ljungberg 

Pensionärerna Roland Ljungberg och Eva Indebetou bor i en villa på Tjörn. De har 

idag flera grupper med utemöbler på olika uteplatser runt huset. Allt som allt har de 

två grupper om fyra stolar och ett bord vardera, samt två solstolar som är i samma 

serie som en av grupperna. Alla möblerna är i trä, den ena gruppen i teak och den 

andra målad. De har även ett parasoll till den ena möbelgruppen för att skydda sig 

mot solen. Grupperna flyttas omkring beroende på hur många som behöver sittplats, 

men de står alltid på trädäcket som omger huset.  

När vädret tillåter äter paret gärna både frukost, lunch och middag vid uteplatsen och 

flyttar mellan de olika grupperna beroende på hur vinden ligger på. Ett av borden har 
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en uppfällbar skiva. Detta uppskattas framför allt när barn och barnbarn är på besök 

och det behövs många sittplatser.  

Möblerna står ute året om, och klarar det bra. Vissa av stolarna ställs undan så att de 

står lite skyddat, men borden står alltid kvar. Alla stolarna har dynor som tas in vid 

dåligt väder. Den omålade möbelgruppen kräver inget underhåll alls medan den 

äldre, målade gruppen ska målas om till sommaren.  

Paret är framför allt intresserande av utemöbler i trä, men skulle kunna tänka sig en 

kombination med stålrör om det såg bra ut. Det enda materialet som går helt bort är 

plast. Skulle de köpa en ny möbelgrupp för fyra personer skulle de kunna tänka sig 

att betala cirka 5 000 kr för den.  

8.2.3 Intervju med Susanna Lundholm-Jonsson 

Susanna Lundholm-Jonsson bor tillsammans med maken Anders och barnen Gustaf 

och Amanda i en villa i Visby. På den stenlagda uteplatsen i trädgården har de en 

möbelgrupp bestående av fyra stolar och ett bord. Gruppen flyttas ibland in under ett 

valnötsträd i en annan del av trädgården. De har även två vilstolar i samma serie och 

som flyttas runt efter solen.  

Möblerna är av trä och stolarna med armstöd är hopfällbara. Gruppen används till 

middagar och kalas och brukas flitigt av barnen. Vilstolarna, och de stolar som får 

plats, ställs in över vintern. 

Susanna vill gärna ha lite smidigare möbler än de hon har idag, som hon upplever 

som tunga och lite bökiga. De tar också för stor plats i förrådet, tycker hon. Det 

bästa vore om hon slapp ta in möblerna över huvud taget.  

Hon vill gärna ha underhållsfria trädgårdsmöbler. Det ska vara lätt att luta ryggstödet 

på stolarna, och hon vill slippa leta efter dynor när de behövs. Dock vill hon gärna ha 

de funktioner som en dyna erbjuder stolarna. Det skulle även vara praktiskt att kunna 

lägga i en extra skiva i bordet när man har någon tillställning och det vore bra om 

möblerna inte tog så stor plats vid förvaring. 

Om Susannas möbler kunde stå ute över vintern, så att hon slapp ha plats för 

förvaringen, skulle hon vilja en möbelgrupp med åtta sittplatser, kanske med en soffa 

där barnen kan tränga ihop sig. Hon vill även gärna ha fyra vilstolar, så att alla kan få 

plats att sola samtidigt.  

Helst vill Susanna ha möbler i något naturmaterial, som erbjuder komfort. Främst är 

det trä som önskas, men även betong skulle kunna passa fint. Familjen skulle kunna 

tänka sig att lägga 6 000 kr till 7 000 kr för en möbelgrupp med fyra sittplatser. 

8.2.4 Intervju med Ragnar Hanås och Karin Haby  

Ragnar Hanås och Karin Haby flyttade för ett år sedan in i en nybyggd villa med 

havsutsikt i Skärhamn. Karin och Ragnar bor själva i villan men har vuxna utflugna 
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barn. Idag har paret flera slags utemöbler, som parats ihop lite hipp som happ. 

Möblerna står ute året om, men under tak. Ibland regnar eller snöar det in på dem. 

Paret har både en stenlagd uteplats, där de vill ha en bänk ute året om, och ett 

trädäck där möblerna flyttas omkring en del.  

Paret har funderat på att köpa nya utemöbler, men är i valet och kvalet om de ska 

köpa dyra kvalitetsmöbler eller lägga lite mindre pengar och kanske byta ut möblerna 

om några år. De vill ha en möbelgrupp med minst sex sittplatser, gärna en 

tresitssoffa, tre stolar samt ett bord. Om möblerna kan stå ute hela vintern vore det 

idealiskt, men de har inget emot att till exempel lägga över en presenning eller 

liknande under vintern, för att skydda möblerna från väder och vind. De kan även 

tänka sig att ställa in dem, förutsatt att de går att stapla på något sätt, så att de spar 

utrymme. 

Det är mycket viktigt att möblerna är helt underhållsfria. Att lägga tid på att måla om 

eller olja in utemöbler är inget Ragnar vill göra. Karin kan tänka sig att olja in dem då 

och då, men även hon vill helst slippa underhållet.  

Paret vill ha en plats där de kan ha middagsbjudningar, men där de även kan dricka 

morgonkaffet i lugn och ro. Ragnar ser gärna att stolarna har armstöd, så att han kan 

slappna av ordentligt. Karin tycker att många av dagens utemöbler är för stora och 

vill gärna ha lite smidigare möbler. 

Det är inte så viktigt för dem att kunna fälla ihop möblerna. Det är viktigare att de 

står stadigt och går att stapla. Karin ser helst att möblerna inte går att fälla ihop, då 

det medför att det är lätt att klämma sig. Extra iläggsskivor eller uppfällbara skivor på 

bordet är inte heller så viktigt, men kan tillföra ett mervärde till bordet om det görs 

snyggt. Det är även viktigt att utemöblerna inte skadar underlaget.  

Både Ragnar och Karin tycker att möbler i trä är trevligt och är inte främmande för 

att kombinera stålrör med träet för att få lite svikt i möbeln. Det är viktigt att möbeln 

är snygg, men det får inte gå ut över bekvämligheten, tycker Karin. Ragnar kan tänka 

sig möbler både i ljusa och mörka träslag medan Karin gärna ser att möblerna är ljusa 

och åldras fint för att passa in mot havet. De vill gärna kunna lägga på dynor för att 

få bekvämare sittplatser, men tycker inte att dessa behöver ingå i möbelgruppen. Det 

är bra om de är bekväma att sitta på även utan dynor.  

Paret kan tänka sig att som mest lägga 15 000 kr på en möbelgrupp, och tycker att 

cirka 1 000 kr/stol, 1 500 kr – 2 000 kr/bord och runt 2 000 kr/soffa är ett rimligt 

pris. Karin tycker också att det är viktigt att möblerna är producerade på ett 

miljövänligt sätt. 

8.2.5 Intervju med Barbro Arén Svanvik  

Barbro Arén Svanvik är sedan länge pensionerad, och bor i en villa i Röra på Tjörn 

tillsammans med maken Krister. Paret har i dagsläget en mängd trädgårdsmöbler i 
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olika konstellationer – gammeldags, tunga trämöbler blandat med nyare plastmöbler 

samt stålrörsmöbler och en och annan långbänk utefter husväggarna.  

Barbro flyttar sig gärna efter solen, och vill inte behöva släpa runt på möblerna. Det 

är även skönt att slippa underhålla dem, och då fungerar plastmöblerna eller 

teakbordet bäst. Stålet klarar sig också bra utomhus. 

De flesta möblerna står ute året om, men några flyttas in i ett inglasat uterum, och 

används för att stapla växter på under vintern. Blir det för mycket snö kan det också 

hända att paret tar in möblerna. Annars får möblemangen stå där de står i trädgården 

eller på altanen.  

Det är viktigt för paret att kunna få plats för många gäster runt borden och 

trädgårdsmöblerna används ofta till middagar och fest. I ett lusthus förvarar de små, 

nätta extrastolar som åker fram vid behov. Barbro ser gärna att möblerna är 

stapelbara. Hopfällbara går också bra, men bara om man inte klämmer sig. Det 

viktigaste är att möblerna inte tar för stor plats när de inte används, och att de är lätta 

att flytta runt efter behov. 

Barbro menar att ju äldre man blir, desto viktigare blir det att slippa anstränga sig i 

vardagen. Därför vill hon gärna ha lätta och smidiga möbler som går snabbt att flytta 

omkring i trädgården och som hon klarar av att bära själv. Hon ser också helst att 

möblerna kan stå ute året om och att de är helt underhållsfria. Barbro är väldigt nöjd 

med sina nyinköpta stålrörsmöbler, och har gärna möbler i stål eller plast. Trä är 

vackert, men tungt, menar hon. 

Paret kan tänka sig att lägga runt 2 000 kr på en möbelgrupp men absolut inte mer än 

4 000 kr. Dock får möblerna inte se billiga ut, och inte dominera i trädgården. 

Estetiken är det viktigaste, säger Barbro. 
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8.3 Funktionslista 

 

8.3.1 Sittyta, en person 

Funktion  Prioritet Kommentar 

Vara sittbar  1 För 1 person 

Tåla utomhusmiljö 1 Väder och vind, utsatt miljö 

Tåla temperaturskillnader 1 Från -50°C till +50°C 

Tåla underlag  1 Betong, grus, gräs, trädäck, jord osv. 

Klara belastning 1 Minst 150 kg 

Tåla väta  1 Både regn och tvätt 

Tåla slitage  1 Användning samt väder 

Uttrycka estetik 1 ”Passa in” på Bungenäs 

Ha lång livslängd 1 Minst 20 år 

Klara miljökrav 1 Vid tillverkning 

Tilltala användare 2 

Fungera för alla 2 Ej handikappanpassad 

Vara stabil  2 Stå emot vind 

Uttrycka funktion 2 

Tåla slag/stötar 2 

Vara ergonomisk 2 Mått, vinklar 

Vara stapelbar 2 Om ytan är flyttbar 

Vara tyst  3 Inte störa grannar osv. 

Underlätta rengöring 3 

Minimera skaderisker 3 

Kännas högkvalitativ 3 

Vara smidig  3 

Vara flexibel  3 Inte nödvändigt 

Vara flyttbar  3 Inte nödvändigt 

 

8.3.2 Sittyta, flertal personer 

Funktion  Prioritet Kommentar 

Vara sittbar  1 För fler än 1 person  

Tåla utomhusmiljö 1 Väder och vind, utsatt miljö 

Tåla temperaturskillnader 1 Från -50°C till +50°C 

Tåla underlag  1 Betong, grus, gräs, trädäck, jord osv. 

Klara belastning 1 Minst 300 kg 

Tåla väta  1 Både regn och tvätt 

Tåla slitage  1 Användning samt väder 

Uttrycka estetik 1 ”Passa in” på Bungenäs 

Ha lång livslängd 1 Minst 20 år 

Klara miljökrav 1 Vid tillverkning 
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Tilltala användare 2 

Fungera för alla 2 Ej handikappanpassad 

Vara stabil  2 Stå emot vind 

Uttrycka funktion 2 

Tåla slag/stötar 2 

Vara ergonomisk 2 Mått, vinklar 

Vara stapelbar 3 Om ytan är flyttbar 

Vara tyst  3 Inte störa grannar osv. 

Underlätta rengöring 3 

Minimera skaderisker 3 

Kännas högkvalitativ 3 

Vara smidig  3 

Vara flexibel  3 Inte nödvändigt 

Vara flyttbar  3 Inte nödvändigt 

 

8.3.3 Avlastningsyta 

Funktion  Prioritet Kommentar 

Vara plan  1 För att vara avlastningsbar 

Tåla utomhusmiljö 1 Väder och vind, utsatt miljö 

Tåla temperaturskillnader 1 Från -50°C till +50°C 

Tåla underlag  1 Betong, grus, gräs, trädäck, jord osv. 

Klara belastning 1 Minst 300 kg 

Tåla väta  1 Både regn och tvätt 

Tåla slitage  1 Användning samt väder 

Uttrycka estetik 1 ”Passa in” på Bungenäs 

Ha lång livslängd 1 Minst 20 år 

Klara miljökrav 1 Vid tillverkning 

Tilltala användare 2 

Fungera för alla 2 Ej handikappanpassad 

Vara stabil  2 Stå emot vind 

Uttrycka funktion 2 

Tåla slag/stötar 2 

Vara ergonomisk 2 Mått 

Vara stapelbar 3 Om ytan är flyttbar 

Vara tyst  3 Inte störa grannar osv. 

Underlätta rengöring 3 

Minimera skaderisker 3 

Kännas högkvalitativ 3 

Vara smidig  3 

Vara flexibel  3 Inte nödvändigt 

Vara flyttbar  3 Inte nödvändigt 
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8.4 Inspirationsmaterial 

Ett urval av inspirationsmaterialet visas nedan. 
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8.5 Persona 

Nils och Anita Granqvist är ett par med utflugna barn. De bor för närvarande i 

Stockholm men vill gärna dra sig tillbaka till landet. De vill dock behålla sin lägenhet i 

stan för att inte helt förlora kontakten med storstadslivet.  

Nils är 55 år, arbetar som överläkare på St Görans Sjukhus och ägnar sig åt sin 

forskartjänst på heltid. På en personalfest på sjukhuset för 30 år sedan träffade han 

Anita som arbetar som sjukgymnast. På fritiden har Anita en egen ateljé där hon gör 

skulpturer av lera. Då och då har hon vernissage, men hobbyn genererar inga direkta 

inkomster.  

Paret tycker om att gå på vinprovningar och avnjuter gärna ett gott mål mat på 

restaurang. De tycker om att ta det lugnt på kvällarna och tar gärna långa promenader 

med hunden Lasso. Nils och Anita lever ett hälsosamt liv. De äter nyttigt och 

föredrar ekologisk och närproducerad mat.  

Under ett besök i goda vänners sommarstuga på Gotland åkte paret för första gången 

till Bungenäs. De upplevde det lugn som infinner sig i och med den bilfria miljön och 

närheten till naturen, och tomterna i den glesa granskogen verkade perfekt för dem 

att dra sig tillbaka till.  

Eftersom paret tidigare har bott i en lägenhet kräver flytten till ett hus på landet 

många nya inköp och de vill då gärna köpa möbler och annan inredning med lokal 

anknytning. De är även beredda att lägga lite mer pengar på att få exakt det de vill ha. 
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8.6 Ritningar 

 

8.6.1 Stol 
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8.6.2 Soffa 
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8.6.3 Kafébord 
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8.6.4 Matbord, fyra platser 
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8.6.5 Matbord, sex platser 

 



48 

 

8.7 Materialåtgång 

 

Materialåtgången nedan är ungefärlig. För samtliga möbler krävs också ett antal 

övriga beslag, som skruv, bult och brickor. 

8.7.1 Stol 

Kärnfuru, 15 x 40 mm:   5,5 m 

Kärnfuru, 20 x 40 mm:   3,75 m 

Gängstång, rostfritt stål, 1 m: 0,5 st 

Stag, rostfritt stål, 40 cm:  2 st 

Vingmutter M8, rostfritt stål: 2 st  

8.7.2 Soffa 

Kärnfuru, 15 x 40 mm:   13 m 

Kärnfuru, 20 x 40 mm:   3,75 m 

Gängstång, rostfritt stål, 1 m: 1 st 

Stag, rostfritt stål, 40 cm:  2 st 

Vingmutter M8, rostfritt stål: 2 st 

8.7.3 Kafébord 

Kärnfuru, 15 x 40 mm:   8,5 m 

Kärnfuru, 20 x 40 mm:   3,5 m 

Gängstång, rostfritt stål, 1 m: 2 st 

Stag, rostfritt stål, 40 cm:  2 st 

Vingmutter M8, rostfritt stål: 4 st 

8.7.4 Matbord, fyra platser 

Kärnfuru, 15 x 40 mm:   19 m 

Kärnfuru, 20 x 40 mm:   3,5 m 

Gängstång, rostfritt stål, 1 m: 2 st 

Stag, rostfritt stål, 40 cm:  2 st 

Vingmutter M8, rostfritt stål: 4 st 

8.7.5 Matbord, sex platser 

Kärnfuru, 15 x 40 mm:   25,5 m 

Kärnfuru, 20 x 40 mm:   3,5 m 

Gängstång, rostfritt stål, 1 m: 2 st 

Stag, rostfritt stål, 40 cm:  2 st 

Vingmutter M8, rostfritt stål: 2 st 


