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Abstrakt
Intresset för ostron har de senaste tio åren ökat lavinartat och 
är nu en etablerad trend. Ostron konsumeras av tradition och 
bekvämlighet främst idag på restauranger och i hemmiljö. Syftet 
med detta projekt var att nå ett nytt marknadsområde, genom att 
erbjuda ostron utanför dessa tidigare etablerade arenor. En mobil 
ostronbar öppnar nya affärsmöjligheter och skapar ett helt unikt 
cateringkoncept. Den genomförda marknadsundersökningen 
beskrev människors allmänna uppfattning om ostron och gav 
uppslag om vad som förväntas  i avseende på både produkt och 
design. Dessa resultat låg till grund för utformningen av baren.

Arbetet mynnade ut i en affärsplan och en fullt fungerande 
mobil ostronbar som kan anpassas till tillfälle och plats. Baren 
är färdig att tas i bruk. Affärsplanen är inte redovisad i detta 
dokument då den skall ligga till grund för ett  företag och bör 
därmed betraktas som en företagshemlighet.
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Varför ostronbar?
Bakgrund
Jag har valt att göra detta projekt för att sammanföra mitt 
matintresse med min industridesignutbildning. Ända sedan jag 
praoade på Rolfs Kök (restaurang i Stockholm) under 90-talet 
har jag fascinerats av restaurangbranschen. Det var tempot, det 
direkta resultatet, estetiken och att känna gästernas uppskattning 
som fångade mig. Innan jag började studera i Lund arbetade jag 
som kock på heltid. Den tiden avslutades med att jag  arbetade 
på Brasseri Godot som blev utsedd till Sveriges bästa brasseri 
det året. Jag hann även med en sommarsäsong vid fiskspisen på 
Utö värdshus i Stockholms skärgård innan jag påbörjade mina 
högskolestudier. Jag har under hela min studietid arbetat vidare 
med mat på olika sätt, såsom catering, middagar och kurser i 
egen regi. Matlagning, råvaror och måltiden som samlingspunkt 
är mitt absolut största intresse. Min avsikt är att framöver kunna 
försörja mig på kombinationen av industridesign, mitt kunnande 
och intresse för matlagning.  

Mitt intresse
Min första kontakt med ostron var på Brasseri Godot när jag 
som ansvarig för kallskänken dagligen öppnade och serverade  
dem på is. Då hade jag ännu inte provat själv. Inför en långhelg 
hade restaurangen ett stort antal ostron över som jag köpte med 
mig hem. Jag delade dessa med min familj och för egen del var 
det kärlek vid första tuggan. Den fräscha känslan av salt, hav och 
den komplexa smaken av subtila mineraltoner var för mig något 
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helt nytt. Jag var fast. Sedan dess har jag ätit massor av ostron, 
både svenska Ostrea edulis, i Sverige plockade Crassostrea gigas 
och otaliga europeiska varianter. 

Min hittills största ostronupplevelse var att stå på en ostronbank 
och med en kniv öppna och äta ostron som två sekunder tidigare 
var i sitt habitat havet, självklart med markägarens tillstånd. Att 
äta så färska ostron och kliva runt på oändligt många fler är en 
upplevelse som har etsat sig fast. Det var helt fantastiskt.

Ett axplock av mat som jag lagat, tydligt och med höga rena smaker.

Ostronbank (Cassostrea gigas) vid Gullmarsfjorden på västkusten.

Ostronbar
Att ställa min fascination för ostron mot gemene mans 
negativa inställning kändes lockande. Vad skulle krävas för att 
få personer att prova och börja uppskatta ostron? Det ser jag 
som en intressant utmaning. I detta föddes idén till att skapa 
en ostronvagn och likt korvgubben sälja öppnade ostron på 
gatan. Tanken med denna enkla vagn förkastades relativt snart 
då försäljning på gator och torg inte är helt lätt i Sverige då det 

Cassostrea gigas, Japanska jätteostron
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Designbriefen är indelad i tre underrubriker där alla delar bidrar 
till den slutgiltiga formen och funktionen samt ger helheten.

Teknisk funktion - 1
Att göra baren så ”low tech” som möjligt kommer att hålla 
nere driftkostnaderna då den tas i bruk. Låga driftkostnader 
är en av de stora utmaningarna för detta projekt. Denna del 
av designarbetet ska även innefatta utformning utifrån den 
arbetandes perspektiv. Kedjan från förvarat ostron till då kunden 
konsumerar ska beaktas i utformningen för att optimera flödet. 
Det skall vara lättarbetat. I detta steg fastställs vilka funktioner 
som ”skalet” måste bidra med, till exempel skugga/regnskydd. 
Problematiken här är förvaring av ostron i rätt temperatur, 
smältvatten från isen, öppningsyta och display.

Utformning av skalet - 2
Barens utseende och framtoning kommer vara viktig för att nå 
den önskade kundgruppen. Barens skal eller exteriör ska på bästa 
sätt integrera det tekniska kraven enligt ovan. Hänsyn måste även 
tas till transporten och monteringen vid konstruktionen och 
utformningen. Frågor som behandlas i denna del är transport, 
montering och kommunikation av koncept gentemot kund.

Realistisk affärsmodell – 3
Grunden för barens existens och framtagning är att den ska vara 
ekonomiskt motiverad. Barens utformning ska vara förankrad 
i en realistisk affärsmodell. De två delarna skall tillsammans 
utgöra kärnan i en affärsverksamhet.

ställs många stränga fysiska krav på ståndets utformning. Dessa krav 
kommer från gatukontoret och framförallt från livsmedelsverket. 
Vidare anser jag inte att Sverige är moget för en sådan försäljning, 
det skulle helt enkelt inte vara ekonomiskt möjligt. 

Enligt min egen erfarenhet finns det däremot ett tydligt sug efter 
alternativa och mer eller mindre spektakulära cateringalternativ både 
hos privatpersoner och företag. Det är denna marknad som jag i 
första hand ville rikta mig till.  Jag tror att denna marknad nås med en 
originell bar och en proffsig leverans av produkten ostron.

Designbrief
Projektets syfte är att som resultat presentera en fysisk mobil bar för 
servering och försäljning av öppnade ostron i svenska förhållanden. 
Mitt examensprojekt består av två delar; att ta fram en fysiskt fullt 
fungerande bar och en realistisk affärsmodell. 

Skaldjursvagn ca 1850-1900



10

Designproblematik
arbetsmiljö

praktisk

hygien

regeler/krav

lag

tillstånd

utseende

hjul

display transport

vatten tålig 

ostronförvaring 

servering 

öppning

krossis

temperatur

vagn i delar
Skugga/regnskydd

markis
tak 

gränsvärden

tidsgräns

material

frestande
grafik

meny

trycksaker

kort 

hemsida

pamflet

säkerhet

första förband

betalning
arbetsklädsel

smältvatten

avfall

verktyg

hantering

ostron 

pengar

kontanter

elektronisk

kort SMS

lokalisering

konstruktion

rengöring

karekaristisk

relatera till  ?

Designproblematik
arbetsmiljö

praktisk

hygien

regeler/krav

lag

tillstånd

utseende

hjul

display transport

vatten tålig 

ostronförvaring

servering

öppning

krossis

temperatur

vagn i delar
Skugga/regnskydd

markis
tak

gränsvärden

tidsgräns

material

frestande
grafik

meny

trycksaker

kort

hemsida

pamflet

säkerhet

första förband

betalning
arbetsklädsel

smältvatten

avfall

verktyg

hantering

ostron

pengar

kontanter

elektronisk

kort SMS

lokalisering

konstruktion

rengöring

karekaristisk

relatera till  ?

Designproblematik
För att ordna alla tankar och uppslag om vad jag behöver 
adressera i mitt projekt och hur de olika delarna förhöll sig till 
varandra gjorde jag en grafisk översikt. På detta sätt var det 
enklare för mig att se vad som påverkade varandra och identifiera 
svårigheterna så väl som styrkorna. Utefter denna problematik 
valde jag att börja med att göra en affärsplan. Detta för att 
förstå var efterfrågan av denna tjänst fanns. Jag fann att hyra ut 
baren med personal för en fast kostnad till fester eller event ser 
ut som ett bra första steg för baren att komma ut och synas på 
marknaden. Att välja denna modell förenklar designuppdraget 
då vissa delar kan förbises och inte behöver beaktas initialt. För 
att nå ett intressant slutresultat skalade jag bort tre delar. 
Ett, för att baren ska fungera som en vinstrivande verksamhet 
så behöver den fysiska baren kompletteras med en tydlig 
grafiskprofil som förstärker det valda konceptet. Att inte 
behandla grafiken inom ramarna för detta projekt är helt enkelt 
för att det då blir för stort. Välförankrad och genomarbetad 
profil är ett projekt i sig. Valde bort denna del för att fokuserade 
på den fysiska baren och konceptet.
Två, vilka krav det finns på betalningsmöjligheter. Om baren 
ska finnas för uthyrning betalas den med en fast avgift. Kan 
eventuellt tänka mig att ta emot kuponger men ej hantera 
kontanter. En begränsning med kontanthantering är att det 
alltid ska tillhandahålla ett kvitto samt att en totalhantering av 
kontanter under ett år på över sjuttiotusen(motsvara ungefär 
tretusenfemhundra ostron) kräver att kassasystem. Både kassa 
system och eventuell kortterminal kräver ström.
Tre, att inte behöva skaffa tillstånd för att få baren godkänd av 
myndigheter vilket skulle krävas om den skulle kunna verka mot 
en allmänhet förenklar också projektet. För att få tillstånd krävs 
att en del fysiska krav uppfylls. Då baren kommer att verka som 

en ”cateringdisk” finns inte dessa krav. Självklart leder detta inte 
till att hygienaspekter kommer att negligeras. Hygien är viktigt i alla 
sammanhang när det gäller hantering av mat. Ostron är en speciell 
produkt då den äts rå. Då är det viktigaste att de hålls så levande och 
välmående som möjligt fram till konsumerandet. 

Ursprunlig ”mindmap” och vilka bitar som skalades bort.
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Reducerad problematik
Det tre delarna utseende, hygien och arbetsmiljö är de som 
är centralt i detta koncept. Att kunna designa och utforma 
en bar som är lättarbetad med god hygien och samtidigt har 
ett intressant utseende som förmedlar konceptet maximalt är 
utmaningen. Dessa tre delar påverkar varandra och vissa 
egenskaper är grundläggande, så som god förvaring 
av ostronen, vilket de andra parameterna 
måste förhålla sig till.
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Affärsplan
Den skrivna affärsplanen är riktad till personer som inte alls 
är insatta i cateringbranschen. Den beskriver min utgångspunkt 
och vad jag vill göra, hur jag kommer att göra, vad som är min 
produkt, min marknad och vilka mina konkurrensfördelar 
är. Detta förtydligas med en marknadsundersökning och att 
konkurrerande verksamheter identifieras. Affärsplanen beskriver 
även de grundläggande affärsmodellerna det vill säga på vilket 
sätt baren kommer att användas. Denna plan kommer inte att 
redovisas i denna rapport. 

Metod
Designmetod
När jag ser tillbaka på alla projekt jag har gjort genom åren på LTH 
och försöker hitta en gemensam nämnare för dessa arbeten så blir 
det tydligt att den arbetsmetod som passar mig bäst och som gett de 
bästa resultaten är då jag arbetar direkt med materialet och utveckling 
av egna modeller. Att arbeta öga-hand är det som passar mig bäst. 
Att pröva, utvärdera, ändra och utvärdera igen för att på så sätt ta 
utvecklingen framåt passar mig. Att lita på intuitionen och söka en 
känsla mer än att följa en ritning. Självklart har jag vissa riktlinjer att 
förhålla mig till men inom dessa är det fritt. Denna arbetsmetod har 
jag använt vid utformningen av min mobila ostronbar.

Varierar plankorna för att skapa harmoni för ögat. 
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Statistik och undersökning 
För att bilda mig en uppfattning om människors åsikter om ostron 
i allmänhet och en ostronbar i synnerhet sammanställde jag en 
undersökning med 34 frågor som skickades ut med e-post se bilaga 
1. Enkäten fylldes i på nätet och jag sammanställde resultatet och 
drog slutsatser.
Slutsatserna drogs med följande i åtanke. De svarande tillhör i 
stort sätt samma sociala grupp. Så gott som alla är intresserade 
av ostron eller mat i största allmänhet. Jag bad även svarande att 
skicka vidare undersökningen till personer som de trodde kunde 
vara intresserade av att svara. Därför är det troligt att de svarande är 
en relativt homogen grupp. Totalt svarade sextionio personer varav 
sju aldrig hade provat ostron. Näst intill samtliga medverkande är 
hemmahörande i Stockholm. Det är därför inte troligt att resultatet 
speglar uppfattningen i Sverige. Detta är dock inget problem för 
mig då jag har tänkt mig verka i Stockholm med omnejd. Det är 
dessutom de som är ostronätare och matintresserade som är de 
troligaste kunderna. Alltså passar denna riktade undersökning bra för 
sitt syfte.
Frågorna har delats in i grupper och här kommer en sammanfattning 
av informationen i varje grupp. Frågor och hur de grupperades se 
bilaga 2. 

Allmänt om ostron
Trots att de svarande i gruppen är relativt intresserade av ostron och 
en stor majoritet har provat så är den allmänna kunskapen låg. Det 
vanligaste uppfattnigarna enligt enkäten om ostron var ”Svåra att 
öppna” (75%) och ”Lätt att bli magsjuk” (60%). Dessa är uppfattningar 
som jag måste beakta i min produkt. En gammal uppfattning är att 
ostron bör ätas under en viss säsong men detta stämmer inte riktigt 
längre. Traditionellt är ostron som bäst i månader med R i. Dock 
är det 42% som vet när denna säsong infaller vilket skulle kunna 
vara negativt för min verksamhet. Eventuellt skulle det bli svårare 

att sälja ostron under denna period, maj till och med augusti. Att 
59% inte tycker det krävs bestick för att äta ostron minskar mina 
kostnader. Fråga 28 är mycket intressant då den speglar vad människor 
förknippar med ostron. Då jag vill att min bar ska lysa ostron lång 
väg så bör jag beakta vad som redan är förknippat med ostron och 
använda mig av det i uttrycket. På denna flervalsfråga svarade över 
60% att man förknippar ostron med Frankrike, citron, hav, lyx, fest, 
och Champagne De korta staplarna i detta resultat visar också vad 
som inte är lika viktigt. 

% av svarande på fråga 28 markerat vad som är viktigt samt det som är mindre viktigt.
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Uppfattningar om ostron
De svarandes uppfattning om prisbild stämmer relativt väl 
med verkligheten. Priset för att köpa ostron över disk i Sverige 
varierar beroende på kvalitet, sort och antal mellan 10 SEK till 
40 SEK styck för svenska ostron. 45% tycker att ett prisvärt 
ostron bör kosta 20 SEK men hela 84% tycker det är värt minst 
20 SEK. Det går möjligtvis att utläsa att hälften av de tillfrågade 
konsumerar ostron av den högre kvaliteten, d.v.s. ostron som 
kostar mer än 20 SEK styck. Det visar att det finns ett intresse 
för servering av ostron av högre kvalitet än de allra billigaste. 
Det ser ut som den allmänna uppfattningen om att hur man lär 
sig att uppskatta ostron är på samma sätt som man lär sig att 
uppskatta kaffe, vin och öl.

Vanor
Bland svaren går det att utläsa att ostron helst köps styckvis, 
35% vill ha dem öppnade. Nästan hälften föredrar ostron råa 
och 40% har aldrig provat annat än råa. Mer än hälften äter 
ostron ibland på restaurang och 9% äter alltid om det finns 
vilket visar att ostron som rätt står sig i konkurrensen med andra 
rätter. Det vanligaste som ostronen smaksätts med är citron eller 
schalottenlöksvinäger.

Svenska Ostrea edulis

Om den mobila baren 
Svaren i denna grupp är positiva och det verkar som det finns ett 
visst intresse för en mobil bar då endast 15 av 69 inte skulle kunna 
tänka sig att ha en ostronbar på en fest som de arrangerar. Fråga 
33 är direkt ställd för att se vad som uppfattas viktigt för en mobil 
ostronbar, dock är den lite slarvigt formulerad. Den väcker snarare 
fler frågor än ger svar. Vad är stilrent? Alla har en egen uppfattning 
om detta begrepp, vagnen kan vara i många olika stilar och varje 
variant kan var väldigt stilren för just den stilen. Trots att frågan är 
lite vag så finns det bitar i resultatet som jag kan använda. 

Skulle du kunna tänka dig en ostronbar på din fest? Eller en fest du anordnar? Endast 15% är inte 

intresserade.

Påverkar designen
De delar av resultatet från undersökningen som framförallt kommer 
att påverka barens utformning är dessa: lätt att bli magsjuk och att ostron 

är svåra att öppna.

För att arbeta mot myten ”lätt att bli magsjuk” är det viktigt att baren 
signalerar god hygien och ser inbjudande ut. Det är även viktigt att 
ostronen förvaras kallt för att hålla högsta möjliga kvalitet. Ostron 
skall alltid serveras nyöppnade. Därmed är påståendet att ”ostronen 
är svåra att öppna” inget problem då de serveras öppnade. För den 
intresserade kan personalen även visa hur ostronen enklast öppnas.
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Vad folk förknippar med ostron
Att ta vara på och utnyttja det folk förknippar med ostron är väsentligt. 
Så många som möjligt som ser baren ska direkt associera den med 
ostron. Detta uppnås med en lyckad utformning vilket är centralt i 
konceptet. Det finns inget intresse för annat än råa, vilket är bra då 
tillagning skulle vara ett extra moment och en funktion som skulle 
behöva integreras i baren. Det som omnämndes i undersökningen 
och som kommer att behandlas i utformningen är anpassningsbarhet 
och exponeringen av ostron.

Moodbords/inspiration
Det första steget var att ta reda på vad människor förknippar 
med ostron och vad man tycker skulle vara viktigt för en mobil 
ostronbar. Detta samt andra basfakta fick jag från att studera 
resultatet av min undersökning. Jag har även gjort en intervju 
med en fiskhandlare i Hötorgshallen i Stockholm om hur 
marknaden och sortimentet har utvecklats de senaste åren samt 
vilka trender han kan se framöver. Han bekräftade att det är 
en begynnade ostrontrend och att konsumtionen ökar. Detta 
sammantaget ligger till grund för mitt koncept. Jag visualiserar 
den bild fick med inspirationsbilder.

TIdvatten, ostron odlingar och slitna båtar ger färgskala och ”finishkänslan”.
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Hygien, lagar och regler
Denna del är snårig och det finns inget regelverk som täcker 
cateringverksamhet. Så fort man inte har en fast lokal så sker 
det ingen kontroll av hygien och utformning. Detta underlättar 
i mitt fall då jag inte blir låst av olika regler. Samtidigt är detta 
något jag måste se över och lösa om jag vill arbeta med baren på 
allmän plats. Dessa eventuella ändringar är inget som inkluderas 
i detta projekt. Då ostronet äts rått så är det alltid en riskprodukt. 
Det går aldrig att garantera att det är fritt från parasiter och 
bakterier. Här gäller det att ha en obruten kylkedja. Jag som 
försäljare kan med hjälp av min erfarenhet kassera de som är 
dåliga men detta är fortfarande inte ett 100% säkert sätt.

Konstruktion
Utifrån den inhämtade informationen från min genomförda 
undersökning och min tolkning av resultatet och vad jag 
associerar med ostron så hade jag en vag bild av vad jag ville 
uppnå och på vilket sätt jag ville jobba. Jag ville att känslan av 
hav, kust och Frankrike skulle tydligt synas i baren. För detta är 
ostronets ursprung så som jag ser det idag och det är den bilden 
jag vill förmedla. Det är kärnan i konceptet. Att det ska vara 
fräscht, hygieniskt och vara gjort för servering av ostron ville 
jag också ska synas. Samtidigt ville jag att det inte fick bli en 
för stel bar. Det ska vara lite åt det kitschiga hållet, lite mer än 
det förväntade; hellre för många attribut än för få utan att det 
passerar gränsen för kitsch. Att träffa rätt i denna balansgång är 
svårt och kräver fingertoppskänsla. Att uppnå denna känsla och 
samtidigt göra baren mobil var utmaningen. Jag gör en enkel 
modell för att se om idén är värd att utveckla.
Även om jag helst bara ville börja bygga så var jag medveten 
om att jag skulle spara mycket jobb om jag bestämde mått och 
proportioner innan jag satte igång. Jag valde att göra detta genom 
att bygga skalmodeller[1:10] i papp. Med dessa modeller hade 

Önskad materialkänsla. Vitt kakel, blandat slitet trä, ostron och citoner. Sammanhållen färgskala 

och det gula som kommer att stå ut som en kontrast.
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jag möjlighet att prova ut hur de olika väggsektionerna skulle se 
ut, hur de skulle förhålla sig till varandra och hur det skulle se ut 
på ovansidan och om eller var ett fönster skulle placeras. 
Den slutgiltiga konstruktionen är en där kulissens lägsta punkt 
är i hörnet längst bak till höger och detta av två anledningar: 
blicken dras in i baren och det skapar en teaterkänsla och 
rent praktiskt så kommer eventuellt regnvatten som samlas på 
markisen att rinna av vid det hörnet. 

Efter att ha sammanställt moodbords som innefattar det jag vill 
uppnå i avseende på material, färgskala och känsla, letade jag efter 
lösningar på hur jag skulle kunna omvandla detta till funktion 
och uttryck i baren. Att arbeta med drivved eller begagnat virke, 
vilket jag tycker förmedlar det karga och vindpinade, kändes 
som en självklarhet. För att påvisa hygien kom kakel upp som 
den bra lösning och då inte vilket kakel som helst utan ett helvitt 
kakel som ofta används i kök. Ett vitt, liggande, helblankt kakel 
med fasade kanter som är typiskt för franska brasserier och 
bistroer. Den kliniska insidan kommer att förstärka känslan av 
den ruffa utsidan och vice versa. De stora kontrasterna kommer 
att förstärka uttrycket och göra det tydligare.

Detta fick bli konceptet i designen och utformningen av 
baren. Nya, rena, målade material på insidan och begagnade 
material på utsidan. Detta ledde fram till att stavlimmad ek 
användes som material i arbetsbänk och de andra trädetaljerna 
(serveringshylla och ramen till displayglaset) som är närmast 
karet och ostronen. 

Baren består av två enheter, en del som byggs kring tråget och 
den ställning tråget vilar i och en kulissdel som utgör två väggar 
av baren. Tråget och ställningen är tillverkade av Lars Liv på 
Pershyttans Mekaniska. Jag beskrev funktionen och grova mått 

Modeller i skala 1:10. Visar de olika väggsektionerna och hur dessa avslutas i höjdled.
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samt vinklar på tråget och lämnade sedan över konstruktionen 
till honom. Jag gjorde bedömningen att mångårig erfarenhet 
av olika konstruktioner skulle leda till ett bättre resultat än om 
jag skulle ha ritat den själv. Tråget som är gjort av ihopsvetsad, 
bockad rostfri plåt med en tappkran i botten vilken skyddas av 
en bygel. Som isolering av tråget används blå cellplast som har 
limmats direkt mot plåten. Trågets kanter är bockade med ett 
överhäng med vilket den hänger på ställningen. Den sistnämnda 
består av två gavlar med fyra horisontellt sammanbindande 
fyrkantsrör. På denna hängs det på en front och en gavel. På 
ställningen ligger sedan den del som innefattar arbetsytan, hela 
denna del är i stavlimmad ek. I ekdelen fästs de svetsade stagen 
till serveringshyllan. Stagen skruvas fast med vingmuttrar som 
är de enda skruvarna som behövs vid monteringen av baren.
Kulissdelen består av fyra väggsegment. Varje segment är en 
ihopskruvad ram av trä på vilket det har fästs en masonitskiva. 

Tråget ligger på ställningen och på den är frontpanelen hängd. Trädelar av stavlimmad ek som omger 

tråget. Ställningen är mycket stabil pågrund av passningen i sammsättningen.

Tråget ligger på ställningen. Detta är stommen i baren som allt utgår ifrån.
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På masonitskivan har det med hjälp av ett elastiskt sättlim fästs 
kakel utan fog. Då väggsegmenten inte är helt styva kan kaklet 
inte fogas traditionellt då fogen skulle brytas loss. Plattorna 
sitter istället kant i kant. Användandet av ett elastiskt lim och 
undvikandet av fog är alltså en konsekvens av att den masonit-
täckta ramen inte är 100% styv. Kaklet sträcker sig 1,6 m upp 
på väggarna. Den yttre kanten på varje kaklad yta skyddas av 
en trälist. I två av dessa väggsegment finns det öppningar som 
täcks av ”fönsterluckor”. Fönstren har två funktioner: att det 
lättare ska gå att se hur öppningen av ostron går till och dels 
att släppa in ljus i baren. Fönstret gör dessutom att den annars 
tomma sidan blir mer intressant än om den bara skulle vara 
klädd med panel. Alla väggsektioner är på utsidan klädda med 
påhängd panel. Panelen sitter samman i delar som hängs på efter 
det att sektionerna är sammansatta. Att kunna hänga av och på 
panelen gör att varje väggsektion blir hälften så tung vilket är en 
förutsättning för att de ska kunna flyttas av en person.

Ekonomi
Ett av målen med detta projekt var att skapa möjligheten för 
en ekonomiskt vinstdrivande affärsverksamhet. Byggandet 
av baren får ses som en investering i verksamheten. Det var 
därför viktigt att hålla ner kostnaden för bygget samtidigt som 
visionen inte får påverkas av en för snäv budget. Allt arbete 
utom tillverkandet av ställningen och tråget har jag gjort själv. 
Den totala materialkostnaden landade runt 14.000 kronor. 
Utöver det tillkommer inköp av utrustning för ett par tusen 
kronor. Det gäller främst belysning och att införskaffa en matta 
som kan fungera som underlag när baren ställs upp inomhus. 

Initialt kommer verksamheten bedrivas så att det inte tas en 
ekonomisk risk. Alla kostnaderna skall vara täckta för varje 

Allafyra väggsektioner. Varje sektion består av två delar, en del som är kaklad och målad. det är  

insidan. Den andra delen är panel och är utsidan. Panelen hängs på den kaklade delen efter det att 

alla fyra sektionerna 
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event. Detta beskrivs tydligare i affärsplanen. den beskriver även 
en alternativ användning av baren. Att baren hyrs ut till eller hyr 
plats på event där troliga kunder är överrepresenterade. Detta är 
aktuellt i ett senare skede då baren går plus minus noll.
Det är även viktigt att den tid då baren inte används kostar 
minimalt. Löpande kostnader kan vara förvaring och 
försäkring
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Årskalender med ett antal möjliga event markerade.

Kostym
Kostym eller arbetsklädsel är en viktig del för att det ska bli både 
roligare och tydligare samt enklare att knyta an till Frankrike. 
Klädsel skulle kunna vara basker, stickad fiskartröja, scarf  och 
randigt förkläde. Som alternativ till denna kostym skulle det 
finnas en mer sober variant med skjorta, slips och förkläde.

Övre och nedre blid till högre är insperation till arbetskläder. Nedre bliden till vänster är hur jag var 

klädd på ett event i Grebbestad.
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Dryck etcetera
Eventuell merförsäljning är viktig då det med minimal 
ansträngning kan generera en större inkomst per evenemang. 
Denna merförsäljning skulle kunna vara att erbjuda dryck som 
passar extra bra till ostron. Denna dryck skulle förutom ett 
franskt mineralvatten kunna vara både klassiskt med Champagne 
eller porter, som är det som rekommenderas på Irland, eller 
lite mer modernt med ett enklare vitt vin eller en torr fransk 
cider från Normandie. Att rekommendera en fransk cider 
förstärker konceptet och gör det lite mer oväntat. Vidare skulle 
det även finnas en möjlighet att till ostronen servera det som 
är traditionellt för att också på det sätt förstärka kopplingen 
till Frankrike. Där serveras det ofta ett kompakt surdegsbröd i 
tunna skivor och smör som komplement till ostronen. Här finns 
möjligheten att välja ett exklusivt franskt smör från Bretagne 
eller Normandie. Båda dessa regioner är kända för sitt utmärkta 
smör som ofta förpackas traditionellt i små spånkorgar. Här 
kan det alltid diskuteras om det är försvarbart att ta franskt 
smör och franskt mineralvatten till Sverige då det på senare år 
har kommit likvärdiga svenska produkter på marknaden. Det 
franska smöret och vattnet bekräftar och förstärker ännu en 
gång kopplingen till Frankrike vilket kan motivera användandet 
av franska produkter.

Resultat
Att ett eventuellt företag skall fungera bygger på att baren kan 
hanteras av en person med avseende på servering, uppställning, 
nermontering och transport. Detta har medfört att ingen del får 
vara större eller tyngre än att den går att hanteras av en person, 
vilket är uppnått. Denna begränsning har påverkat hur baren 
konstruerats, gällande materialval och dimensioner. 

Klassisk servering, öppnade med smör, bröd, citron och Mignonette se bilaga 3.
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Jag ville uppnå känslan av hav, kust, kargt/vindpinat, Frankrike, 
fräscht, hygieniskt, ostron, en kitschig känsla men ändå väldigt 
seriöst och lite roligt. Detta gjordes genom att arbeta med 
kontrasten mellan insida och utsida, använda en sammanhållen 
färgskala, begagnat virke (”drivved”), känslan av att vara lappat 
och lagat. Ett kakel användes som för tankarna till mat/kök och 
inte till badrum, stavlimmad ek för alla ytor som är i kontakt 
med maten, isad display, rostfritt stål.

Den ruffa omålade utsidan täckt med begagnat trä ställdes 
i kontrast mot insidans helblanka vita kaklel med de typiskt 
avfasade kanterna. Kaklet når upp till 1,6 m från marken. De 
ytor som är målade är i en grå-grön-blå färgskala. Färgen som 
har använts är en svensk linoljefärg. Genom att använda nytt 
trä, stavlimmad ek, till de ytor som är närmst ostronen och 
serveringen kunde jag på ett naturligt sätt framhäva att det är 
hygieniskt. Glasrutan framför tråget för tankarna till en modern 
fiskdisk. Denna skyddar även mot alltför nyfikna kunder och 
ökar intrycket av hygien. Markisen krävs rent funktionsmässigt 
om baren placeras utomhus då den både ger nederbördsskydd 
och skugga vilket minskar isavsmältning och därmed ökar 
livslängden på ostronen. Markisen bidrar även med att på ett 
bra sätt rama in baren och ge den ett naturligt slut uppåt. 
Användningen av enbart is för kylningen minskar kostnaden 
och förenklar driften. Isen levereas tillsammans med ostronen.

Transport
En förutsättning för att ostronbaren ska fungera som affärsidé 
är att den kan transporteras, hanteras, sättas upp och plockas ner 
av en person. Att möjliggöra det var viktigt vid konstruktionen. 
Baren består av femton stora delar som kan fästas samman 
till en helhet. Ingen del är för stor eller för tung för att flyttas 

Baren i aktion under ostronetsdag i Grebbestad. Kontrast mellan den rena insidan med nytt material 

och utsidan med begangnat virke. 
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av en person. I nerplockat skick har baren en volym mindre än två 
kubikmeter. Delarna transporteras i en skåpbilpå ett flak eller på ett 
takräcke. Den längsta delen är 2,15 m.

Översta bliden visar skenan som alla väggsektioner står på. Mitterstabliden visar hur väggsektionerna 

är fördelade på skenan samt hur dessa på utsidan täcks av paneldelar. Nedre bilderna visar de beslag 

som håller samman alla väggsektioner. Dessa trycks ner i sektionernas övre del.

väggsektion

panel

Montering
De centrala delarna i baren är det rostfria tråg där ostronen förvaras 
och presenteras samt den ställning i vilken tråget vilar. Frontpanelen, 
vänstra sidan och serveringsytan hängs på och vilar på ställningen med 
tråget.  Den L-formade kulissen står av sig själv tätt intill trågenheten 
på dess högra sida. Denna vägg består av fyra segment som hålls 
samman med hjälp av ett liggande stålbeslag som segmenten står på 
samt att segmenten fästs ihop i toppen med det angränsande segmentet 
med ett u-format beslag. Beslaget trycks ner vertikalt i toppen på de 
båda segmenten. För att minimera vikten på varje enskilt segment så 
är den yttre panelen löstagbar. När alla fyra segment är monterade är 
det bara att hänga på panelen samt fönsterluckorna och baren är klar 
att tas i bruk. Är det så att markistaket skall användas så fästs även 
det på plats med de u-formade beslagen. Beslaget går först genom 
öljetter i markisen och sedan ner i väggsegmenten.

Väggsektioner och panel transporteras på taket, övriga bardelar och tillbehör får plats i bilen. 
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Hur baren monteras. Steg för steg

Bardelen
o Sällningen sätts ihop
o Vänster panel och frontpanel hängs på
o Det rostfria tråget läggs på plats
o Arbetsbänken sätts på plats
o Serveringshyllan skruvas på (vingmuttrar)
o Displayrutan läggs på plats

Väggkulissen
o Den största väggsektionen ställs på det liggande L-formade 
beslaget
o Den angränsade sektionen ställs även den på beslaget och de 
fästs sedan ihop i toppen av ett vinklat u-format beslag
o Sektion tre och fyra sätts på plats och fästs ihop i toppen med 
beslag
o Panelerna hängs på plats från den högra sidan på den största 
sektionen och framåt vänster
o Fönsterluckorna hängs på
o Hela enheten justeras så att den står tätt intill bardelen.

Markistaket
o Specialtillverkade beslag fästs på alla hörn utom kulissens 
mitthörn, dessa ska hålla ut markisen
o Mellan högsta delen på barens vänster-sida och kulissens 
högsta punkt läggs en bräda som ska hålla avståndet mellan 
dessa
o Markisväven läggs på och fästs i hörnen
o De u-formade beslagen som håller ihop väggsektionerna sticks 
igenom öljetterna i markisen och sedan åter ner i väggarna

Rekvisita
o Tråget fylls med is och ostron, dryck, tång, citroner, etc.
o Fotogenlampa hängs upp i den tvärgående balken
o Personalen i den nämnda kostymen(basker, stickad fiskar tröja 
och randigt förkläde) tar plats
o Serveringen kan börja

Variation
I och med att baren är uppbyggd av sektioner så finns möjligheten 
att skala av delar för att på så sätt göra den mindre iögonfallande 
eller ändra utformningen utan att funktionen försämras. Hela 
den kaklade väggsektionen är fristående och kan därför placeras 
på andra sätt i förhållande till själva serveringsdelen. Den kaklade 
delen är heller inget måste då serveringsdelen fungerar utan 
den. Möjligheten att kunna anpassa baren efter plats, tillfälle 
och vad som efterfrågas gör den mer mångsidig och öppnar för 
verksamhet i många olika sammanhang och miljöer.

En framtida utveckling kan vara att ta fram andra ”kostymer” 
till baren. Den nuvarande utformningen i franska stil kan kanske 
bytas mot en svensk sjöbod eller en modernistisk bar i vitlaserad 
björk och frostat glas. Trågets funktion kommer att vara intakt 
men skalet kan varieras. I förlängningen kan detta vara intressant 
då den nya ”kostymen” kan bli något årligen återkommande. 
Detta öppnar även för att arbeta direkt med företag och göra 
kostymer som är skräddarsydda för ett visst tillfälle i företagets 
färger, både vad det gäller bod och personal. Självklart måste 
sådana ändringar vägas mot barens ursprungliga koncept. Detta 
ser jag som möjligt först då barens koncept är väl etablerat.



25

Sammanfattning
Jag har i detta projekt velat sammanföra mitt största intresse och 
min utbildning för att på ett sådant sätt nå längre än tidigare. Jag 
besitter kunskap inom matlagning som är svår och bygger på  
inlärning och lång erfarenhet av praktiskt arbete. Att ha startat 
med denna kunskap har haft en betydande del i slutresultatet.

Konsumtionen och intresset för ostron har ökat lavinartat och i 
nuläget ses inget tak. Projektet byggde på att sälja ostron på ett 
nytt sätt och inom ett nytt marknadsområde.
Affärsidén utformades efter en analys av marknadsundersökning 
och intervjuer av aktörer i branschen. Denna analys låg 
även till grund för ostronbarens funktion och utseende. 
Sammanfattningsvis, var det slutgiltiga målet för detta projekt 
att lägga grunden för ett vinstdrivande företag.

För att med framgång ha genomfört detta projekt ville jag i 
slutet kunna presentera en fullt fungerande bar. Det har varit 
nyttigt att ha det som mål istället för att arbeta mot en fiktiv 
framtid. För att förverkliga denna bar har jag varit tvungen att 
se vad som krävs nu. Nya koncept kräver alltid ett visst mått av 
visionära idéer.

Den genomförda marknadsundersökningen gav verkligen en 
större insikt i vad som krävdes för att stärka konceptet. Insikten 
i vilken kunskap som kan inhämtas med en noggrann och väl 
genomtänkt undersökning är en av de största lärdomarna. Jag 
anser att jag i detta projekt tydligt förknippar konceptet med 
ostron. Känslan av hav, kust, kargt/vindpinat, Frankrike, fräscht, 
hygieniskt, ostron, kitschigt men ändå väldigt seriöst, kvalité 
och lite roligt. Hur väl det har lyckats i andras ögon kommer att 
visa sig i vilken grad en eventuell framtida verksamhet kommer 

att vara lönsam. 
För att ta steget till en fungerande verksamhet krävs det att 
konceptet kompletteras med en stark grafisk profil som ytligare 
förstärker den sökta känslan.

Den direkta kontakten med konsumenten är central. Att kunna mer om ostron än bara 

öppna skapar förtroende för verksamheten. Förtroende och kundkontakt kan få fler att prova 
förförsta gången.
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Årets ostronstipendiat 
I mitt arbete med baren har jag haft kontakt med Ostronakademin 
som är en intresseorganisation för det ursprungliga svenska 
ostronet Ostrea edulis. Jag sökte deras stipendium som syftar till att 
öka efterfrågan och konsumtionen av det svenska platta ostronet. 
Se ansökan, bilaga 6. Jag blev 2011 års ostronstipendiat. I samband 
med presentationen av mitt projekt inför Ostronakademin hade 
jag möjlighet att prova baren under Ostronets dag i Grebbestad. 
Där satte jag upp min bar och serverade öppnade ostron. Det 
var intressant att se hur allmänheten såg på detta nya koncept. 
Mottagandet var övervägande positivt. Många såg det som en 
kul idé och bekräftade att det kändes franskt. Vidare märkte 
jag att baren fungerade som tänkt med avseende på servering 
och presentation av ostronen.  Vid detta tillfälle gjorde jag två 
lokaltidningsinterjuver samt en lokalradiointervju.

Mottagande av Ostronakademinsstipendium efter avslutad projektpresentatin. Utdelat av Ostrona-

kademins ordförande Susanne Lindegart . 
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22. Hur mycket får ett ostron av hög kvalitet kosta styck i kr 
för att det ska vara prisvärt?
23. Om du inte har provat ostron vad skulle få dig att 
prova?
24. I vilket sammanhang skulle du vilja prova?
25. Skulle du kunna tänka dig att pröva från en mobil 
ostronbar?
26. Kan ostron odlas?
27. Kan ostron vara som med kaffe och öl att det tar tid att 
lära sig uppskatta det?
28. Vad förknippar du med ostron?
29. Kan du tänka dig ostron som fastfood?
30. Kan du tänka dig en ostronbar på en fest?
31. Skulle du kunna tänka dig en ostronbar på din fest? Eller 
på en fest du anordnar?
32. Skulle det vara roligt att gå på en fest med en 
ostronbar?
33. Vilka egenskaper skulle vara bra för en mobil 
ostronbar?

Bilaga 2 

Frågorna grupperade i sitt sammanhang

Allmänt om ostron
2. Om du inte har ätit ostron vad tror du det smakar som?
4. Vad har du hört om ostron?
6. Ostron är en säsongsprodukt. Vet du när säsongen är?
9. Krävs det bestick för att äta ett öppnat ostron?
14. Hur märker du att ett ostron är dåligt?
26. Kan ostron odlas?
28. Vad förknippar du med ostron?
Uppfattningar om ostron

Bilagor
Frågona som ställdes i marknadsundersökningen. Svaren och 
slutsaktserna behandlas på sidan nio och tio.

Bilaga 1

Frågor ostron undersökning
Vilken åldersgrupp tillhör du?
1. Har du ätit ostron?
2. Om du inte har ätit ostron vad tror du det smakar som?
3. ----
4. Vad har du hört om ostron?
5. Känner du någon som gillar ostron?
6. Ostron är en säsongsprodukt. Vet du när säsongen är?
7. Hur vill du köpa ostron?
8. Hur ofta äter du ostron?
9. Krävs det bestick för att äta ett öppnat ostron?
10. Vill du lära dig öppna ostron?
11. Har du ätit tillagade ostron?
12. Om tillgången på ostron är obegränsad hur många äter 
du då?
13. Situation eller tidpunkt där du kan tänka dig äta ostron?
14. Hur märker du att ett ostron är dåligt?
15. Ranka ostron som favorit mat?
16. Äter du ostron på restaurang?
17. Skulle du bjuda gäster på ostron?
18. Hur serverar du ostron?
19. Äter du ostron som egenrätt eller tillsammans med andra 
saker? I sådant fall vad?
20. Vad äter du till ostron?
21. Priset på ostron varierar beroende på kvalitet och sort. 
Vad kostar ett ”normalt” ostron i Sverige i kronor?
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21. Priset på ostron varierar beroende på kvalitet och sort. Vad 
kostar ett ”normalt” ostron i Sverige i kronor?
22. Hur mycket får ett ostron av hög kvalitet kosta styck i kr för 
att det ska vara prisvärt?
27. Kan ostron vara som med kaffe och öl att det tar tid att lära 
sig uppskatta det?

Vanor
1. Har du ätit ostron?
5. Känner du någon som gillar ostron?
7. Hur vill du köpa ostron?
8. Hur ofta äter du ostron?
11. Har du ätit tillagade ostron?
12. Om tillgången på ostron är obegränsad hur många äter du 
då?
13. Situation eller tidpunkt där du kan tänka dig äta ostron?
16. Äter du ostron på restaurang?
17. Skulle du bjuda gäster på ostron?
19. Äter du ostron som egenrätt eller tillsammans med andra 
saker? I sådant fall vad?
20. Vad äter du till ostron?

Om den mobila baren
25. Skulle du kunna tänka dig att pröva från en mobil 
ostronbar?
29. Kan du tänka dig ostron som fastfood?
30. Kan du tänka dig en ostronbar på en fest?
31. Skulle du kunna tänka dig en ostronbar på din fest? Eller på 
en fest du anordnar?
32. Skulle det vara roligt att gå på en fest med en ostronbar?
33. Vilka egenskaper skulle vara bra för en mobil ostronbar?

Svåra att gruppera

10. Vill du lära dig öppna ostron?
23. Om du inte har provat ostron vad skulle få dig att prova?
24. I vilket sammanhang skulle du vilja prova?
15. Ranka ostron som favorit mat?

Bilaga 3

Mignonette recept
En väldigt traditionell dressing som serveras till naturella/ råa 
ostron.
1dl champagnevinäger

1 Scharlottenlök, mycket fint hackad
1 tsk krossade svarta pepparkorn

(1/2 tsk hackad körvel)

saften av en 1/4 citron

Blanda allt och kyl övertäck i minst en timme innan servering.
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