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I mitt examensprojekt har jag undersökt hur polariseringen av det manliga och kvinnliga 
gestaltas i arkitektur och möbeldesign. Det som finns runt omkring oss både möjliggör 
och begränsar våra liv. Allt som skapas idag har chans att förändra och utmana de 
begränsningar som finns. En klassisk möbel berättar om hur någonting har varit. Jag har 
utgått från herrbetjänten som är formgiven utifrån hur den västerländska normativa 
mannen var klädd. Genom dess existens upprätthåller den tanken om och förväntningarna 
på mansrollen. Samtidigt uttrycker möbeln skillnad mellan det manliga och kvinnliga. 
Undressmate är en nytolkning av den klassiska möbeln. Det är en möbel som hämtar sin 
form och de uttryck som ger den sin karaktär genom ett samtal med sin omgivning och 
våra kroppar. Undressmate för en feministisk dialog om våra kroppar, med vår historia 
och med vår samtid om inredningsarkitektur och Möbeldesign.
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Bilden är en skärmdump från webbsidan typequality.com. Det är där jag hittade typsnittet Almendra som jag 
har använt mig konsekvent av i mitt projekt; i den här rapporten, i digitalt underlag till muntliga presentationer 
och i mitt första schema jag gjorde för att planera upplägget av projektet. Almendra - italic använder jag till 
citat i den här rapporten och Almendra - bold italic har jag använt till sidnumrering och rubriker. I rubrikerna 
har jag lagt till en tjock linje runt typsnittet. Att välja typsnitt är att ställas inför ett val. I mitt projekt har alla 
val jag tagit haft stor betydelse. I mitt projekt berättar jag om att val har betydelse. Att välja är att ta ställning 
till någonting och om en är medveten om det går det att välja att göra skillnad.

Almendra är ett typsnitt designat av Ana Sanfelippo. Webbsidan typequality.com är en sida som samlar och 
delar typsnitt formgivna av kvinnor. Den är skapad av grafiska formgivaren Kimberly Ihre. 

Bild 2
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Arkitektur och möbeldesign har betydelse i våra liv. Arkitekturen och inredningen talar om var och hur vi 
kan röra våra kroppar. Den skapar och möjliggör situationer och upplevelser genom att tillåta saker att hända. 
Men när ett rum eller en möbel gestaltas för att tillåta någonting är det samtidigt någonting annat som uteblir. 
Arkitektur och möbeldesign kan därmed lika väl underlätta som begränsa våra liv. Jag tror att många av de 
begränsningar som uppstår är sådana som vi kanske inte ens lägger märke till. Vi är vana att saker är på ett 
visst sätt och reflekterar inte så ofta över att det är just så. Arkitekturen och möblerna runt omkring bär på 
normer som präglar samhället och oss människor som lever i det. Jag vill kunna förändra genom att ifrågasätta 
och utmana gränser för hur saker är och tillåta mer att få finnas.

“The only thing I can try to do and which I do try to do, 
is to understand the real meaning of things is and how we reached certain meanings, 
to see if these meanings have a natural and reasonable correlation or 
whether they are just lies, betrayals, aggressions.” 
- Ettore Sottsass

När jag startade det här projektet funderade jag över vad meningsfull design kan vara. Citatet kom jag över 
i samband med att jag började och har funnits kvar i mina tankar hela tiden under projektets gång. Jag har 
sökt mig fram för att förstå vad det meningsfulla jag försökt komma åt är. Det har inte alltid varit tydligt, 
men ju mer jag förstått mig på projektet och ju tydligare jag format det, desto bättre förståelse har jag fått 
för vad det meningsfulla är i det. I mitt projekt har jag studerat vad för mening och betydelse någonting har, 
varför och hur. Genom den förståelsen har jag kunnat ändra på betydelsen och även insett vad ändringen 
av den betydelsen gör i ett större perspektiv. Samtidigt som jag jobbade med projektet publicerades Karin 
Ehrnbergers avhandling; Tillblivelser: En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik (2017).Som 
industridesigner testar hon och väcker diskussioner om varför design är som den är och uppmärksammar 
att det inte behöver vara den bästa lösningen, vilket vi ofta tror. I hennes avhandling belyser hon betydelsen 
av diffraktion som förhållningssätt till meningsskapande i normkritiska designprocesser. Diffraktion är ett 
begrepp som beskriver ljuset som bryts i en prisma. Både ljuset som möter prisman och prismans slipade 
kanter påverkar hur ljuset bryts. Det är ett ord hon använder sig av för att beskriva och ge en bättre förståelse 
för att olika berättelser är möjliga samtidigt och det talar om att det finns flera sätt att se världen på. Det hon 
talar om är det meningsskapande som uppstår via designprocesser och design som jag funderat över. 

På vilket sätt kan jag utmana de gränser som finns för hur saker är? Vad är det jag vill förändra och hur? Vad 
har möbeldesign egentligen för betydelse för människor i hemmen, i det privata och hur kan jag påverka 
genom att veta det? Vad som alltid är relevant och viktigt för mig är tanken om att leva i en rättvis och jämställd 
värld. Att försöka få in feminism i sammanhanget möbeldesign känns meningsfullt för mig. Feminism är 
relevant hela tiden, men det har inte varit självklart hur det kan ta plats inom arkitektur och möbeldesign. I 
mitt projekt har jag undersökt hur jag kan jobba med ett feministiskt perspektiv som möbeldesigner.

Den betydelse arkitektur och möbeldesign har
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”I Svenska Akademiens ordlista från 2006 definieras feminism som “en rörelse för kvinnors jämställdhet med män”. 
Feminism skulle även kunna beskrivas som en ideologi som erkänner att vi lever i ett ojämställt samhälle, och som 
genom en feministisk kamp vill nå en ekonomisk, politisk och social jämlikhet mellan alla kön och ickekön.”
- Organisationen Ungafeminister
 
Citatet beskriver vad den allmänna definitionen av feminism är i Sverige. Det är grunden till alla feministiska 
handlingar och svaret på varför jag alltid tycker feminism är relevant. Att bedriva feministisk kamp går att 
göra på många olika sätt. I mitt projekt har jag tagit reda på hur det går att göra via design. Vad är feministisk 
design, design som bidrar till kvinnors jämställdhet med män? Det kan både handla om att uppmärksamma 
och synliggöra problem likaväl som att föreslå eller skapa förändring. Men vilka är problemen som går att 
förändra via design? Jag har undersökt hur polariseringen av det manliga och kvinnliga gestaltas i arkitektur 
och möbeldesign. Genom det har jag snabbt insett att jobba med ett feministiskt perspektiv i princip kan 
likställas med att jobba normkritiskt. Normkritik är ett begrepp som används grundat på teorier om 
antidiskrimineringsarbete. Sociala normer är förväntningar på bland annat individers beteende och utseende 
och de som rättar sig efter normen blir bekräftade. I vårt samhälle är det patriarkala normen, den vita mannen 
är normen och kvinnan är det som ofta inte får ta plats eller räknas med. Kvinnan är uppfostrad att rätta sig 
till det beteende normen säger, vilket är att inte ta mycket plats och att hennes åsikter inte är lika viktiga som 
mannens. Kvinnan känner sig ofta otrygg i offentliga rum på grund av det förtryck hon lever i. Risken för att 
bli psykiskt eller fysiskt trakasserad, våldtagen eller misshandlad finns alltid. I alla gestaltade rum och miljöer 
är sociala situationer skapade. De sociala situationerna går att förändra genom att ha fler sociala normer med 
i beräkningarna när rum gestaltas. Intersektionalitet är att studera hur de olika sociala normerna kan samverka 
och hur maktordningen ser ut. Katarina Bonnevier har i sin avhandling Behind Straight Curtains: Towards a 
Queer Feminist Theory of Architecture (2007) analyserat tre byggnader från ett queert perspektiv. Dessa tre 
byggnader har en sak gemensamt; de är inte dominerade av män.

”Architecture is said to combine, in the words of the Swedish National Encyclopaedia, ”two inseparable sides; a practical, 
constructive and functional side with an aesthetic, harmonious and symbolic side.” Feminist architecture theorists 
have pointed out how these sides are marked by gender, which is to say that the masculine-feminine hierarchy. The 
later part of the two is suppressed when not entirely rejected. The anthology The Sex of Architecture (1996) re-examines 
some gender-based assumptions, or ”Inherited Ideologies,” that shape architecture: ”that man builds and woman inhabits, 
that man is outside and woman is inside, that man is public and woman is private, that nature, in both its kindest and 
its cruellest aspects, is the female and culture, the ultimate triumph over nature is male.” This dichotomy informs the 
feminist strategy to re-evaluate the feminine.”
(Katarina Bonnevier, 2007)

Det grundar sig inte i någon rimlig teori, det är hypoteser vilka en kan vilja hålla med om eller inte. Zandra 
Ahl och Emma Olsson skriver i boken Svensk Smak: Myter om den moderna formen (2001), om hur 
möbelformgivaren Gunilla Allards möbler anses ha ett ovanligt modernistiskt formspråk för att vara en 
kvinnlig formgivare. De påpekar även att hon just uppmärksammas som en kvinnlig formgivare och att hon 
inte benämns som enbart formgivare. Uppdelningen av det maskulina och feminina bevittnade jag även i 
dokumentärfilmen Könskriget (2013), som skildrar tennisspelaren Bobby Riggs när han vill utmana 
tennisproffset Billie Jean King för att bevisa att kvinnor inte kan vara bättre än män på tennis. Det blev 
väldigt tydligt för mig att mitt projekt skulle handla om att sudda ut polariseringen av det maskulina och 
feminina. Jag har varit intresserad av att ta hand om de normer och motsättningar av maskulint och feminint 
som tar sig in i det privata via möbeldesign. 

Feministisk design
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Jag kom att tänka på en möbel, som via dess namn redan avslöjar att den är normbärande och att den skapar 
en motsättning mellan maskulint och feminint. Det är herrbetjänten, en klädställning som betjänten hängde 
fram kläder på vilka herren skulle kläs i dagen därpå. Den är formgiven för den normativa västerländska 
mannen och hans kläder, nämligen kostym, slips, slipsnål, manschettknappar, liknande accessoarer och 
ibland även skor. Det är en klassisk möbel som berättar om hur någonting har varit och genom dess existens 
upprätthåller den tanken om och förväntningar på mansrollen. I det här projektet har jag utgått från herrbetjänten 
och gjort om den. Genom det vill jag uppmärksamma att det går att förändra saker som existerar. Jag vill 
synliggöra att saker runt omkring oss upprätthåller normer. Saker i våran vardag som vi kanske inte lägger 
märke till. Men vare sig vi bryr oss om det eller inte finns det där och bidrar till att bestämma vad det är för 
värld vi lever i. Så genom att använda mig av en existerande möbel, vill jag visa att det går att förändra det 
som finns. Att saker kan vara på andra sätt än vad som är. Genom att förändra möbeln går det att ändra på 
användningen av den och skapa en annan situation. När det finns två eller flera varianter går det att jämföra 
dem emellan och se skillnaden. Det går att enkelt se att det kan vara annorlunda och hur.

”Through the built-in motions, mentioned earlier, architectural conventions are broken, other social scenes become 
possible. The act of building can be a way to develop new realities. E.1027 takes place within a given frame, the home, but 
manages simultaneously to stage something new. The inexact repetition is, consciously or not, pushed a step further.” 
(Katarina Bonnevier, 2007)

Metoden jag har jobbat med går att använda sig av och applicera på andra projekt. Genom att analysera och 
synliggöra vilka normer det bygger på går det att förstå hur och vad som kan bli annorlunda. Inte bara göra 
om och kritisera utan också lära sig från det. Vilka egenskaper är bra att ta med, vad kan läggas till och vad 
kan tas bort? Jag har tittat på vad möbeln varit till för, hur den har använts och vem den har använts av. Jag 
har varit intresserad av att utveckla användningsområdet. Jag har tittat på vilka situationer möbeln kan ingå i 
och vilka den kan skapa. Framförallt har jag tittat på hur möbeln bör förändras för att bjuda in fler att kunna 
använda den. 

Introduktion av möbeln

Bild 4Bild 3



8

Jag började samla på kvinnor; designers, arkitekter och konstnärer. Det gjorde jag för att bygga upp en 
referensbank, inte bara för det här projektet utan även för resten av livet. Det var också början av en metod 
jag har använt mig av. Att uppmärksamma och hylla referenser, inspirationer och tanken om att lära av andra 
har jag velat genomsyra projektet. Att tala om att kvinnor finns som har gjort bra saker, bara det kan vara 
en feministisk handling. Tidigare har det inte gjorts och idag bör det göras ännu mer. De som varit speciellt 
betydelsefulla från min samling är; Eileen Gray, Lina Bo Bardi, Siri Derkert, Greta Magnusson Grossman, 
designkollektivet MYCKET, Bastion - Agency Studio Lab och kommunikationsbyrån Madder. Några av dem 
dyker upp i texten som referenser och andra har influerat och inspirerat mig med sina arbeten och verk. 

Jag gjorde korta intervjuer där jag ställde den förvirrande frågan om vad feministisk design är. Det var för att 
snabbt ta reda på hur den generella bilden av feministisk design såg ut. Nästan varje gång togs frågan emot 
obekvämt. Antingen för att de inte var beredda och inte hade något enkelt svar eller så var det för de aldrig 
tidigare reflekterat över vad det skulle kunna vara. Frågor dök upp som ifrågasatte tanken om feministisk 
design och funderingar över om det kunde bero på vem skaparen var. Att det kunde handla om hur 
tillverkningsprocessen sett ut eller vara design utifrån ett icke-patriarkalt perspektiv. Alla tillfrågade enades 
om att det bör handla om design som är jämställd, kanske design för alla. Men design som sägs vara till för 
alla är inte möjlig att vara det. Det är alltid någon som kommer vara exluderad, alltid någon den inte är 
tillverkad för. Däremot går det att diskutera vem den mesta designen är formad för och utmana det.

Jag stämde träff med Maria Starck och Frida Färlin från kommunikationsbyrån Madder. De jobbar med 
någonting annat än design, men de jobbar med normkritiska glasögon. I deras arbeten, vilka framförallt är 
reklamfilmer, har de ett bra innehåll där de lyckas kommunicera budskap och värderingar mycket fint och 
enkelt. De har ett normkritiskt tänk som genomsyrar varenda detalj. På det sätt som de jobbar med innehåll 
har jag försökt ta med mig in i mitt projekt. Innehållet i möbeln blir möjligheterna till de situationer den kan 
skapa, de människor den bjuder in och de rum den kan inta. Det handlar också om detaljer på möbeln som 
är betydelsefulla för helheten. Detaljer som berättar hur möbeln går att använda, vad som fungerar eller hur 
det fungerar. Detaljer kan också uppmana till händelser eller uttrycka en estetik som tilltalar. Enligt Victor 
Papaneks modell, vad gäller en designs funktion, påverkas den av ett flertal relationer mellan metod, 
association, estetik, behov, kontext och användning. (Victor Papanek, 1985) Det har jag haft i åtanke för att 
få in rätt innehåll när jag skapat möbeln med ett feministiskt perspektiv.

Jag anordnade en workshop där jag bjöd in kvinnliga bekanta och vänner. De som deltog var; Vilde Stampe, 
Fanny Cavalli, Jenny Övergaard, Lili-Ann Laan, Marthe Kulseth, Anna Edsälv, Hanna Stohne och jag själv. 
Tanken var att skapa ett tillfälle där samtal om feminism och design kunde äga rum utan nödvändigtvis 
professionell kunskap inom något av områdena. Jag ville både öppna upp processen av mitt projekt, för att 
pröva bjuda in icke-designers till den, men också för att låta samtal om feminism influera processen. I det 
skedet hade jag en tanke om att eventuellt driva en designprocess som snarare skulle likna en matriarkal än 
patriarkal, det vill säga med gemensamt skapande. Jag ville pröva tanken om att jag inte behöver vara den 
med makten om hur designen gestaltas. Vi pratade utifrån egna erfarenheter och diskuterade arkitektur. Det 
jag framförallt tog med mig från detta tillfälle var, förutom att det var uppskattat och efterfrågades mer, 
diskussionen angående kvinnliga och manliga former. Något som jag tänkt få med in i projektet. 

Min process
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”Ornamental - considered superfluous, while the structural is essential. In social constructivist theory the architectural 
term construction is used to question essentialist arguments about gender and sexuality. However, within a prevaling 
architecture discourse construction is often not seen as a social and cultural construction at all but appears to be a 
strategy essentialist term. The construction is driven by so-called rational arguments about functional and economy 
far from superficiality, ornamentation or other ”effeminate” characteristics.”
(Katarina Bonnevier, 2007)

Vi enades om att manliga respektive kvinnliga former inte är någonting som existerar. Däremot har det 
skapats föreställningar om att former och färger går att koppla till kön i det västerländska samhället. Det är 
konstruerade normer. Några av de första skiss modellerna jag gjorde uttryckte svaghet. Jag valde att behålla 
det uttrycket och jobba vidare med det. Svaghet är en egenskap som kan påminna om känslighet, vilket ofta 
förknippas med det kvinnliga könet. Första gången jag stötte på det engelska ordet ’effeminate’ var när jag 
läste texten citerad ovan. Översättningen av ordet till svenska kan vara; feminin, omanlig, förvekligad eller 
veklig. Bevisligen finns det en påstådd koppling mellan femininitet och svaghet. Påstått är även att manligt 
skulle vara motsatsen. Mitt projekt ska behandla dessa hypoteser genom att påstå att det inte är sant. Jag 
funderade på om det var viktigt att ha med dekoration i min möbel för att låta det få ta plats och för att påstå 
att det inte är sekundärt. Att omvärdera det som anses vara kvinnligt. Men problematiken i det skulle vara att 
jag då erkänner att det dekorativa hör samman med femininitet. Att jag själv rättar mig efter de normer som 
talar om vad som anses kvinnligt är inte det jag vill förmedla. Det är samtidigt viktigt att jag tar upp dessa 
hypoteser och inte förbiser dem i projektet. Jag måste vara tydlig med att berätta att de finns och vara lika 
tydlig med att visa att det inte är någonting jag tror på.

Bild 5-8
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Jag är Undressmate som står i ett hem. Jag står i ett sovrum och jag vet att det finns en till i ett annat rum. 
Vi skiljer oss lite från varandra. Det är färgen på våra detaljer som är i olika kulörer. Detaljerna skiljer sig 
åt även till form, de är unikt formade för att ge oss mer omtanke. Det har någonting med människorna att 
göra, de ser ganska så likadana ut men alla skiljer sig ändå åt. Av någon anledning tycker människorna om 
att deras möbler påminner om dem själva. Just i vårt fall finns det ytterligare koppling till det. Vi är till för 
att de ska hänga sina kläder på oss. Kläder är någonting de placerar eller hänger på deras kroppar. De är 
utvalda av de människorna som bär kläderna eller av någon annan som vill att de ska bära dem. De tycker att 
kläderna uttrycker deras personlighet. Det verkar vara viktigt för dem, ibland hjälper det dem att hitta till 
andra människor de tycker om. Det behöver kanske inte vara likadana kläder men dem hittar ändå varandra 
på något sätt, kanske väcker det ett intresse för varandra. Så kläderna fungerar som ett slags signalement. Jag 
fick höra att för några år sedan hade nästan alla människor liknande kläder, i alla fall de som är i närheten 
av den platsen på jorden som jag befinner mig på. Då kan inte det där med signalement för att hitta andra 
människor ha fungerat. På den tiden kanske det var någonting annat som bestämde vilka olika konstellationer 
av människor som fanns. Men det är ingenting jag behöver fundera på, för nu är det annorlunda. 

De kläder som brukar vara på mig skiljer sig åt. Det är ofta i olika färger och material. Vissa kläder är tunga 
så jag nästan får ont, andra är väldigt tunna och sköra och jag känner mig hedrad som får ta hand om dem. 
Jag har kläder på mig nästan hela tiden och om jag inte har det känner jag mig annorlunda, jag känner mig 
tom och naken. Naken vet jag vad det är, för med jämna mellanrum är de som lägger och tar av kläder från 
mig nakna. Det kallas så när de inte har kläder på sig. Precis innan de blir nakna har de oftast bara väldigt 
små kläder på sig. Det ser ganska roligt ut. Ibland har de väldigt många lager av kläder. Vissa kläder har 
annorlunda form, vet inte riktigt hur jag ska beskriva det, men när kläderna är på mig hänger de mestadels 
fritt, rakt ner. När de placeras på människorna är de liksom på ett annat sätt, det hänger inte bara utan är påträdda så 
jag nästan ser formen av deras kroppar som när de är nakna. Men det är lite olika beroende på vad det är för 
typ av kläder.  Många gånger är det bara deras huvuden och händer som syns efter att de tagit på sig kläderna. 
Ibland sticker armarna och benen ut också. På fötterna har de någonting jätteroligt, som ett extra lager hud 
fast av tyg, den typen av kläder sätts aldrig på mig, jag vet inte varför men kanske för att mina fötter ser 
annorlunda ut och att det inte går att få på. Jag har märkt att värme gör att de klär sig i färre kläder och de 
visar mer av sina kroppar som sticker ut från dem. Så är det inte alls för mig.

När människorna sätter kläderna på sig rör de sina kroppar i ovanliga rörelser. De vecklas ihop, kryper in, 
sträcker ut. Ibland behövs det två människor för att placera kläderna så som de vill att de ska vara, eller för 
att få av innan de läggs på mig. När de lägger kläderna på mig är det också en rörelse som sätts igång. När de 
rör sig sådär är det en balans i deras kroppar som de alltid försöker att hålla, att inte ramla verkar vara viktigt. 
Det har gjort att jag också känner att jag inte vill ramla. Ibland när de lägger kläderna på mig och rörelsen 
sätts igång blir jag orolig, tyngden kan få mig ur balans. Mitten av mig behöver hålla balansen. Jag gör mitt 
bästa för att stå stadigt.

Det här är Undressmate
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Undressmate är en möbel till för kläderna som är utanför garderoben. Idag kanske det inte är så vanligt att 
hänga fram sina kläder kvällen före de ska användas. Att det ska vara en betjänt som hänger fram dem åt en 
är ingen situation som funnits i åtanke när jag designat Undressmate. Den välkomnar däremot användaren 
eller någon annan att göra det. En vanlig förekommande situation hemma hos människor är att behöva lägga 
sina kläder någonstans efter att de är använda. Det är en del kläder som brukar samlas på hög. De som har 
använts som en inte vill lägga in i garderoben igen. Kläderna är inte heller tillräckligt smutsiga för att hamna 
i tvättkorgen. De klädhögarna kan Undressmate ta hand om. Jag har studerat de klädhögarna och situationerna 
de uppstår i. Var och hur uppstår de? De kan ske i lugna situationer eller stressade. Ordnade eller oplanerade. 
Vikta, upphängda eller slängda. Möbeln vill tillåta de olika situationerna. De går att slänga kläderna över möbeln 
och det går att hänga upp utan att kläderna ska bli skrynkliga. Och det tillåts att hänga olika typer av plagg. 

När jag studerade ritualen; att klä och klä av sig, uppmärksammade jag mest rörelsen. De specifika rörelser 
vi gör med våra kroppar då vi klär och klär av oss. De är ungefär samma rörelser men åt olika håll, fram och 
tillbaka. Ut och in, in och ut. Vi är så vana så vi kanske inte uppfattar de som så märkvärdiga. Beroende på 
hur plagget är utformat styrs rörelsen. Ibland kan det vara svårt att klä eller klä av sig själv. I många fall kan 
det vara svårt för barn som inte har utvecklat grepp- eller rörelseförmågan än eller för en rörelsehindrad. 
Jag vill uppmärksamma rörelsen som krävs i sammanhanget genom att ge möbeln en rörelse. I möbeln är 
rörelsen inte alltid igång, men kan sättas igång när kläder hängs eller tas bort från den. Ihop med rörelsen 
uppmärksammas en balans i möbeln. Rörelsen kan inte vara för stor, tyngdvikten måste vara kontrollerad för 
att möbeln inte ska falla. Detta vill påminna om människokroppen, möbeln och kroppen styrs under samma 
lag, gravitationen. Men det är ändå inte alls detsamma, människokroppen och möbeln är av olika material. 
Rörelserna och balansen blir inte densamma.

Möbeln för kläderna utanför garderoben

Bild 18-21
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Bilden visar den ritning jag utgått ifrån då jag tillverkade Undressmate. Den beskriver längderna på metallstänger-
na. Trädetaljerna formgav jag spontant med undantag för några riktlinjer. Jag valde att använda det trämaterial med 
grövst tjocklek, vilket var Lind. Jag planhyvlade och rikthyvlade för att få tre vinkelräta sidor och behöll kanten där 
barken suttit intakt för att bevara formen från stammen. Jag sågade materialet på längden i tre delar. Sedan planerade 
jag varierade mått att kapa längderna på för att få en variation av storlekar på träbitarna. Jag lade ut alla träbitarna på 
golvet och ihop med en skiss på enskild så kallad ram av möbeln planerade jag vilken träbit som skulle bli placerad 
var. För att kunna borra hål för mötet mellan trädetalj och metallstång, var ytan på under- och ovansidan av träbiten 
tvungen att vara plan. Det som var bestämt var att alla träbitar skulle borras med ett 5 cm djupt hål.

Tillverkningen

Bild 22

Bild 23-25
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Jag döpte ramarnas ben enligt skiss ovan. Ram 1 fick ben med namn A och B osv. Varje ände av benen gav 
jag numreringar för att kunna kopplas ihop med respektive träbit som blev numrerade med samma num-
mer. Ben A fick numreringen 1.1 där möbeln möter golvet och 1.2 i andra änden osv. Dessa markeringar var  
viktiga under tillverkningen. Eftersom alla träbitar var olika på höjden och skulle borras 5 cm innebar det 
att höjden på metallbenen behövde anpassas. Jag mätte varje träbit för att ta reda på höjden utöver de 5 cm 
som skulle borras och antecknade för att sedan kapa alla ben i rätt längd. Jag bestämde att de övre ändarna av 
metallstängerna skulle förbli i samma längd och lät trä detaljernas höjd få utgöra en variation av topparnas 
höjder. För att lämna marginal mellan trädetaljerna på topparna och de övre horisontella stängerna planerade 
jag att stängerna skulle fästas 7 cm från benens övre ändar. När jag visste det och längden på vardera metall-
ben kunde jag kapa stängerna och svetsa ihop dem så stängerna bildade ramarna utefter skissen. Jag borrade 
träbitarna och formade dem unikt genom att såga fasade kanter på dem. Efter det ytbehandlade jag trädetal-
jerna i tre olika kulörer vilket jag planerade utefter en skiss som beskrev helheten av möbeln. 

Bild 26

Bild 27-28
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“Att klä sig som man i historien har varit ett sätt för kvinnor att få tillgång till nya rum som varit stängda för kvinnor 
t.ex.; teaterscenen, armén, kyrkan. För att arbeta, för att få gifta sig med en kvinna, för att kunna röra sig i det offentli-
ga rummet utan att ses som en offentlig kvinna, det vill säga en prostituerad. Men att klä sig till man var straffbart.”
(Lina Kurttila, 2013)

När det finns föreställningar om att saker ska vara på ett visst sätt antyder det även att det finns rätt eller fel. 
Förväntningar om vad som är rätt skapas i samhället. Att en man eller kvinna förväntas kläs på ett visst sätt 
som anses vara rätt är ingen sanning. När jag säger att jag har skapat en möbel för att ta hand om kläderna 
utanför garderoben menar jag att jag vill ge en ytterligare dimension av mening. Förutom att det faktiskt är 
en möbel tänkt för att ta hand om kläder utanför garderoben, vill jag låta det associeras med metaforen som 
används för homosexuella om att vara öppna med sin sexualitet; att komma ut ur garderoben. Undressmate 
är inte enbart riktad till att ta hand om homosexuellas kläder, inte heller för att enbart ta hand om kvinnliga 
eller manliga kläder, vuxnas eller barns. Varför jag vill låta det associeras är för att uppmärksamma öppenheten 
om att tillåta olika typer av kläder och därför även olika typer av människor. Med den här möbeln vill jag 
sudda ut värderingar och föreställningar om vad som är rätt eller fel.

Det existerar en ständig debatt om hur kvinnan ska vara klädd. Det verkar finnas många som anser sig ha 
rätten att bestämma hur kvinnan bör eller inte bör klä sig. Många tycker att kvinnor inte bör klä sig för 
utmanande. Det ställs frågor om hur den våldtagna kvinnan var klädd i samband med övergreppet. I och 
med det läggs ansvaret för förövarens handling på offret, på grund av klädseln. Det antyder med andra ord 
att klädval kan ge rätten till andra att misshandla och våldta. Istället för att erkänna förtrycket och våldet i 
samhället ges en bild av att kvinnan bör se efter hur hon klär sig. Det ges en bild av att klädseln är problemet 
som bör åtgärdas. Kvinnokroppen blir bedömd, objektifierad och sexualiserad. Idag kämpar många kvinnor 
för makten över sin egna kropp. Kvinnorna behöver sorgligt nog göra det för att det i vårt samhälle inte är 
självklart. Det är skevt.

Diskussioner Undressmate kan ta upp 

På utställningen vill jag visa mer än bara en möbel. För jag vill berätta att en möbel inte bara är en möbel. 
Jag vill att det ska synas varför jag har gjort den och väcka tankar hos besökarna. Sammanhanget den visas i 
kommer att vara ett annat än vad den är skapad för. Istället för att försöka ge en känsla av dess rätta sammanhang 
vill jag visa det på andra sätt. Den kommer att vara placerad på ett högt podium för att höja upp den, låta 
den få synas och ta plats för att visa att den är viktig och betydelsefull. När besökarna närmar den kommer 
de kunna lyssna till berättelsen om möbeln, återgiven tidigare i texten. Det är för att ge en bättre förståelse 
för möbeln, känslan och meningen den tillskrivits. För att förstå ytterligare lite mer om den och hur den kan 
användas kommer det hänga några klädesplagg på den på olika sätt. Utan kläderna är den inte helt fulländad. 
Att kläderna hänger på olika sätt är viktigt för att visa att det går och att den är tillåtande. Det kommer att visas 
en stum video, sekvenser som berättar om rörelser från att klä och klä av sig. Rörelsen och balansen låter sig 
påminnas i möbeln.

Undressmate under Konstfacks vårutställning 2017 
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I det här projektet har jag försökt vara öppen och ta in, se vad som är viktigt och komma ihåg. Jag har försökt 
uppmärksamma inte bara källor till referenser, utan det mesta som bidragit till mitt projekt. Det visar på min 
metod, att vara tydlig och synliggöra innehållet. Genom att ha med sig att det är personer som ligger bakom, 
någon eller några som har skapat med en tanke och med ett syfte, går det att identifiera det skapade och förstå 
det bättre. Det är då innehållet synliggörs. Att förstå och se innehållet gör att en även kan se vad som går att 
förändra och hur.

I det här projektet har jag utnyttjat tiden till att skapa tillfälle att kunna göra som jag vill. Jag har sökt svar på 
en del frågor som jag under min utbildning ställts inför. Det har varit frågor som handlat om att kunna motivera 
mina val tillräckligt mycket. Som designer ställs en hela tiden inför val som måste beslutas. När utgångspunkten är 
att ta beslut till andras fördel kan det ibland kännas som knappt med information eller kunskap för att ta rätt 
beslut. Under tillfället jag skapade åt mig kunde jag undersöka och ta reda på vad jag tycker är viktigt. Jag har 
också undersökt hur jag kan utnyttja min kunskap för att uppnå resultat jag vill nå. 
 
För mig är det alltid viktigt att göra någonting jag tror på. Jag vet att jag genom min yrkesroll kommer att 
kunna genomföra förändring. Jag tycker att alla har ett ansvar att med den makt de har, andvända den på det 
sätt de kan förändra världen till det bättre. Som möbeldesigner och inredningsarkitekt kommer att ha makt 
att kunna förändra på olika sätt. Det finns olika sociala sammanhang att påverka och för mig är det självklart 
att alltid försöka påverka det till det bättre. Jag valde att jobba med ett feministiskt förhållningssätt i mitt projekt 
eftersom jag dagligen blir påmind om det ojämställda i vårt samhälle. Därför valde jag att fördjupa mig i 
att utforska hur jag kan implementera den feministiska kampen i min yrkesroll. Erfarenheten är att det inte 
anses ha någonting med möbeldesign eller inredningsarkitektur att göra. Men i själva verket gör det det i allra 
högsta grad, vilket jag i mitt projekt uppmärksammar. 

Det viktiga med ett feministiskt förhållningssätt
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Bildförklaring

Undressmate

Skärmdump <http://typequality.com/find/>

En herrbetjänt <http://online.auktionsverket.se/1205/136144-herrbetjant-brevettato/380136144.jpg>

Le Corbusier, Ronchamp 1954, Andre ´Maisonnier, Paris 2013 <http://www.metalocus.es/en/news/

le-corbusier-and-question-brutalism>

Anteckningar och kollage framställda under workshopen 

Första skiss av Undressmate

Första skissmodellen av Undressmate, skala 1:10

Andra skissmodellen av Undressmate i koppar, skala 1:10

Mockup av Undressmate, kromsprayad pvc rör och rundstav i trä. Jag undersökte storleken, dimensio-

ner av stång/rör, ungefärlig storlek av trädetaljer samt mötet mellan dem. 

Första prototypen av Undressmate, naken

Första prototypen av Undressmate under, klädd

Två skissmodeller av Undressmate i olika material och kulörer, skala 1:10

Detalj av skissmodell, rörlig del av Undressmate

Fötterna på Undressmate och skuggspel 

Olika klädhögar, några av de bilderna jag samlat in och studerat

Ritning för hand, skala 1:10

Första bearbetningen av trämaterialet till detaljerna för prototypen

En skiss över de tre olika metallramarna som beskriver benens längder och trädetaljernas höjder med 

tillhörande nummer

Trädetaljerna före och efter ytbehandlning

1

2

3

4

5-8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18-21

22

23-25

26

27-28

.
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