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This is a furniture project for public outdoor environments, in which modules stretch out in all directions 
creating space within space.

The form of the modules, and of the piece of furniture as a whole, builds on abstract models of different 
places in the town in combination with concepts that are central for me, such as scale, repetition and 
number.

I want to demonstrate an example of how one can work with furniture in a public environment, as well as to 
develop a well-functioning piece of furniture that creates stimulating meeting-places in the town.

Detta är ett möbelprojekt för offentliga utomhusmiljöer, där moduler sträcker sig i olika riktningar och bildar 
rum i rummet.

Formen på modulerna, och på möbeln som helhet, bygger på abstrakta modeller av olika platser i staden i 
kombination med, för mig, centrala begrepp som skala, repetition och mängd.

Jag vill visa exempel på hur man kan arbeta med möbler i offentlig miljö, samt utveckla en väl fungerande 
möbel som skapar stimulerande mötesplatser i staden.
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2. Inledning

Låt min möbel inspirera dig.
Låt den färglägga din vardag och vila dina ben.
Låt den samverka med dig och de andra som använder den.
Låt den fylla både ditt och andras behov av en plats i staden.

Jag vill utforma en sittmöbel för offentligt uterum som inbjuder till ett öppet och mångsidigt sätt att sitta 
och som fungerar som en mötesplats

3. Bakgrund

Det hela började med en tvåårig textilutbildning för snart fem år sedan eller egentligen började det långt 
innan det med ett starkt intresse för sömnad. Jag var under flera år övertygad om att det var inom kläder 
och mode som jag skulle utbilda mig. Under min textila utbildning tränade jag mycket på form och färg och 
fastnar gärna och ofta i geometriska mönster och system i oväntade, men för mig, harmoniserande
färgkombinationer. 

En önskan om att tillverka egna möbler att applicera mina textilier på gjorde att jag studerade möbelsnickeri 
i två år. Genom att kombinera mina textiler direkt med formgivningen och tillverkningen av möblerna i sig 
var mitt mål att göra bättre möbler. Under de två år jag läste snickeri lärde jag mig att hantera trä som
material och fick möjlighet att i viss mån uttrycka mitt textila formspråk via tryck och textil inom projekten, 
men förstod samtidigt att det jag ville åstadkomma inte nödvändigtvis var materialbestämt. Mitt mål att 
göra bättre möbler var snarare en vilja att kombinera mitt textila formspråk med möbeldesign, oavhängigt 
från material och detta ledde mig vidare till min nuvarande utbildning ”Inredningsarkitektur och 
Möbeldesign” på Konstfack.

Under min utbildning här på Konstfack har jag insett att möbeldesign och inredningsarkitektur är tätt
kopplade till varandra och att de är beroende av och påverkar varandra. Formgivning av möbler och rum 
utgår från människan och hennes behov och den största skillnaden är skalan de utförs i.

Möbler jag formger idag ser inte ut som de jag gjorde för tre år sedan, och förhoppningsvis ser de 
annorlunda ut om ytterligare tre år, men viljan att kombinera den färgkänsla och det formspråk som jag har 
utvecklat främst genom mitt textilutövande, vill jag fortfarande applicera och använda mig av i min
möbelformgivning.

I en möbelkurs, som jag gjorde under en utbytestermin i Bergen lyckades jag kombinera mitt textila 
formspråk med utformningen av möbeln. De geometriska mönster och former man finner i mina 
tvådimensionella textilmönster har här tagit sig tredimensionell form i en väntmöbel i moduler för offentlig 
miljö inne. Det är modulerna i sig som skapar mönsterna och man kan se det som om mönstret genomgått 
en transformation dels från att vara 2D till att bli 3D, men också genom att de ändrat skala.
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4. Samtida referensmöbler

Vid formgivning av modulmöbel för offentlig miljö ute är det självklart att jag förhåller mig till de möbler 
som finns idag och den värld jag lever i. För att lättare förstå mitt projekt är viktigt att veta vilken referens-
ram jag har och nedan är ett urval av modula möbler och möbler för utebruk som finns på marknaden idag.

Orm | nola 
Designer   Olle Andersson, 
White Design 

Ljubljana Chair – Bench System |
 MOVISI
Designer   Asobi
Year 2009

Serpentine | Moroso
Designer   Tom Dixon
Year 2003

Infinity Bench | Lerival
Designer   Carl Fredrik Svenstedt 

Konkret | nola
Designer   Åsa Ehn 

Multi C Bench 
| Green Furniture Sweden
Designer   Johan Berhin
Year 2007

Side by Side | Arco Gallery
Designer   Dick Spierenburg, 
Karel Boonzaaijer
Year 2008

Do-Lo-Rez | Moroso
Designer   Ron Arad
Year 2008

Misfits | Moroso
Designer   Ron Arad
Year 2007

Misfits | Moroso
Designer   Ron Arad
Year 2007

Baia | B.R.F. srl. Gallery
Designer   Jacob Pringiers 

Wembley Park | nola 
Designer   Thomas Bernstrand 

DS 600 | de Sede
Designer   Ueli Berger, 
Elenora Peduzzi-Riva, Heinz Ulrich, 
Klaus Vogt
Year 1972

Dune | Emmemobili
Designer   Ferruccio Laviani 

Nola, Concrete Things
Design: Komplot

El Poeta bench | Bd Barcelona 
Designer   Alfredo Häberli
Year 2005

hop hop | miramondo 
Designer   thesevenhints
Year 1999

Maxò | Area Declic 
Designer   Robby Cantarutti,
Francesca Petricich
Year 2003

Confluences | Ligne Roset 
Designer   Philippe Nigro
Year 2009

Confluences | Ligne Roset 
Designer   Philippe Nigro
Year 2009
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5. Syfte och målsättning 

Att formge en möbel för dig och andra som rör sig i staden. En möbel som är tänkt att sitta på och som står i 
det offentliga uterummet.

Möbeln skall göra en rumslig inverkan på det rum den placeras i och sträcka ut sig i olika riktningar. Den skall 
kännas levande och ha en rytm.  Jag vill att det skall kännas som den rör sig samtidigt som den är tydligt 
förankrad i marken. Jag vill ge användarna möjlighet att välja olika bredder att sitta på och åt vilket håll de 
skall rikta sig.

Mitt mål med arbetet är att formge och tillverka en prototyp för utemiljö. Jag vill att möbeln skall vara 
uppbyggd av ett ovisst antal moduler och att modulerna skall kunna speglas, roteras och sättas ihop med 
varandra.

Eftersom jag tror att formgivning av de rum vi befinner oss i påverkar oss i hög grad tror jag på formgivning-
ens kraft att förändra och förbättra. Jag vill att möbeln skänker sina användare glädje genom bruk och 
perception. Möbeln skall arbeta i olika skalor och plan och möbeln skall upplevas annorlunda om man ser 
den långt ifrån eller nära.

6. Frågeställning

Hur skall jag utforma möbeln så att den känns levande och sträcker ut i olika riktningar i rummet? Hur skall 
modulerna se ut och hur skall systemet för dessa vara?

7. Metod

Genom undersökning och skissning skall jag metodiskt ta mig fram till ett slutresultat. De beslut som jag 
fattar skall ha en tydlig grund i mina undersökningar och skisser och skall kunna härleddas från ett tidigare 
skedde i projektet. Min tanke är att samla material och idéer på olika sätt och likt en tratt filtrera det som är 
mest intressant för mig och metodiskt arbeta vidare med de delar som kan appliceras på projektet.

Jag ska göra research på flera för projektet intressanta områden parallellt och samla information till mitt 
skissarbete. Mina skisser skall formas med utgångspunkt i min research och från början vara abstraktioner 
av denna. Skissmodellerna vill jag vidareutveckla tillsammans med resultaten från researchen och 
modellerna skall efterhand konkretiseras och ta sig form i för möbeln full skala.

Dessa fullskalemodeller skall vara utgångspunkt för möbelns utformning och modifieras och anpassas så att 
den tillfredställer de funktioner och behov jag vill att möbeln skall ha. För att visa på den slutgiltiga formen 
skall en prototypdel av möbeln tillverkas.
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8. Förutsättningar

För att förstå vad och varför jag gör vad jag gör är det viktigt att veta vilka förutsättningar som finns för
formgivningen av möbeln. 

Skissperioden står för den största delen av arbetet. Den begränsade tid under arbetets sista del som jag vet 
hur min möbel skall se ut och av vilket material den skall tillverkas gör att sponsring och industriell 
prototyptillverkning i mitt fall är utesluten. Jag kommer att tillverka en prototyp av möbeln själv för att få en 
uppfattning om form, material och funktion. Hur jag i löser byggandet i prototypen är inte en kopplat till 
industriell tillverkning, men finns delvis med som en del i utformningen av möbeln och att det vid industriell 
produktion skall vara möjligt att framställa, både vad gäller material och rationalitet.

Möbeln skall sträcka ut sig i rummet den står i och göra rumslig inverkan i på detta. Möbeln kan bestå av 
mer än en modul, men skall inte överstiga fem och det ska finnas ett sammanhang mellan dessa. Möbeln 
skall gå att sitta i, på, under, över eller mellan. De skall formges för kortvarigt sittande, men bör inte vara 
kalla. Möblerna skall likt mina textila mönster vara gjorda av former man geometriskt kan förstå och inte 
vara föreställande. Modulerna skall kunna rapporteras i det oändliga som en textil mönsterrapport.
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9. Genomförande

Under arbetets gång kommer jag att gå igenom olika steg för att nå fram till min 
gestaltning. De olika stegen består av en undersökning av fyra platser i staden, 
följt av en undersökning av inspirerande bilder och en modellfas som tar mig fram 
till mitt sista steg prototyptillverkning.

9:1 Platsundersökning

Platsen som möbeln skall verka på, skall vara tydligt definierad, ett torg,
promenadstråk eller liknande, en plats i staden där människor rör sig. De fyra 
platserna ska jag kartlägga i affischform som inspiration och hjälp i min 
modellfas. Jag har valt att kartlägga Sergelstorg, Odenplan, Skärholmstorget och 
platsen utanför tunnelbanan i Bredäng. Kartläggningen av de olika platserna ökar 
min förståelse för vad jag tycker är intressant respektive ointressant med plat-
serna för mitt projekt. 

Den först platsen jag börjar dokumentera är Sergels Torg eftersom den är en 
kulturellt laddad plats och dessutom något av en knutpunkt i Stockholms 
innerstad med sin placering i anslutning till T-centralen och Centralstationen. 
Torget har en karakteristisk utformning och en av trekanter mönstrad svart och vit 
plattläggning . Det som lockar mig med denna plats är att man kan se en framtida 
tänkt möbel i två plan och att det i mitt tycke finns ett stort behov av fler 
sittmöjligheter nere på torget. 

Skärholmen är plats nummer två i min undersökning. Torget är mer anonymt i 
sin gestaltning och är en plats som inte är lika laddad som plats som Sergels Torg.  
En stor mängd människor rör sig på torget och då främst med anledning av att 
tunnelbanan och köpcentret är belägna där. Av torgets fyra sidor kantas en av en 
kyrka med medborgarhuset i bakgrunden, en av köpcentret, en av småbutiker 
och matställen och den fjärde av ett för Skärholmen karakteristiskt bostadshus.

Ett par stationer från Skärholmen ligger mitt tredje undersökningsobjekt, 
platsen utanför tunnelbanan i Bredäng. Detta är en plats som människor som bor 
i Bredäng strömmar förbi i anslutning till tunnelbanan och som många 
fotbollsutövande korpenlag passerar för att spela match. Platsens arkitektur är i 
miljon-projektens anda och Bredäng är ett av de första planerade 
förortsområdena i Stockholm. Platsen domineras av betong och tegel i ett annars 
grönt Bredäng. Platsen är intressant för sina korsande flöden av gångstråk och för 
att den syns från en övre bro som löper mellan bostadsområdena till 
tunnelbanan. 

Mitt fjärde undersökningsområde är Odenplan och detta för att torgets placering 
och form kontrasterade och kompletterade de övriga. Torget är uppbyggt av en 
trekantig form och beläget i Vasastaden. Just nu är framkomligheten på torget 
avstängd på grund av att Citybanan byggs och eftersom undersökningen måste 
göras runt torget snarare än på är det svårt att få en uppfattning om hur torget 
fungerar som plats.

Efter att studerat de fyra platserna närmre har jag kommit fram till att Bredäng är 
den av de fyra platserna som är intressantast att ta i beaktning vid utformandet 
av modellerna. Platsen har ett mindre flöde av människor än de övriga tre, men 
de som passerar platsen är till största delen boende och min möbel skulle tillföra 
något till deras hemmiljö. Platsens möjliggörande att se möbeln i två nivåer, 
men ändå inte vara så starkt laddad som Sergels torg tycker jag är intressant för 
projektet.
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9:2 Bildinspiration

Jag söker till att börja med upp för arbetet intressanta bilder utan att ta särskild hänsyn till projektets
riktning. Jag väljer att hämta inspiration ifrån samtida böcker, för att förhindra att hamna i en föråldrad
minimalistisk, modernistisk eller traditionellt skandinavisk formgivning. 

Syftet att välja ut inspirerande bilder och definiera vad som gör dessa intressanta är för att jag lättare skall 
kunna formge min möbel. I formgivningsarbetet kan jag därefter arbeta mer medvetet när jag vet vad det är 
som intresserar och inspirerar mig i andras arbeten.

För att kategorisera mina bilder skriver jag texter till en del av inspirationsbilderna och detta för att bättre 
förstå vad det är som jag ser. De utvalda bilderna sorteras först i sex stycken duogrupper, mönster/taktilitet, 
mängd/kluster, humor/kontrast, struktur/konstruktion, rytm/skala och massa/yta.
 
Efter att denna första del av inspirationsstudien, uppfattade jag att det fanns en betydande del av bilderna 
som handlade om mängd, skala och repetition. För att undersöka detta närmre sorteras bilderna om. Jag 
använder mig av gula, lila och röda prickar för mängd, repetition och skala och de bilder som kan
beskrivas med något eller flera av begreppen får prickar som representerad detta. Jag sätter dessutom ut 
svarta prickar för färg. Prickarna för färg sätts ut för att jag vill undersöka hur begreppet färg står sig i de 
utvalda bilderna. För att förtydliga denna del av undersökningen för mig själv delas bilderna med prickar in i 
grupper baserade på prickarnas olika kombinationer i respektive bild. 

Syftet med undersökningen är att ta in de aspekter jag finner intressanta i bilderna i mitt eget arbete och 
kombinera med platsundersökningarna och deras tillhörande affischer. Genom att definiera vad det är som 
jag gillar med de enskilda bilderna tror jag att det blir enklare att uppnå känslan jag får av bilderna i min 
egen formgivning.

Gilles Bruni &Marc Babarit, Nuaillé, May 1996
Natural Architecture, Alessandro Rocca

Armin Schubert, Walnut Lustenau, 2003
Natural Architecture, Alessandro Rocca

Acoustic barrier at Leidsche Rijn
Fieldwork, Landscape Achitecture Europe,
Birkhauser

Blue Sticks, Somerset 2004
Avant Gardeners, Tim Richardson

Aggregates
Manufacturing Material Effects,
Rethinking Design and Making in 
Architecture, Kolarevic/Klinger

Swissbau Pavilion
Manufacturing Material Effects,
Rethinking Design and Making in Architecture,
Kolarevic/Klinger

Philippe Samyn, Brussels, Belgium
Sustainable Design, Contal/Revedin

Akron Boys and Girls Club Akron, Alabama, USA 
2006-2007
Sustainable Design, Contal/Revedin

Federation square
Manufacturing Material Effects,
Rethinking Design and Making in 
Architecture, Kolarevic/Klinger

The Beaty of Fractals, Peitgen/Richter
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Ju mer jag tittar på denna bilden desto mer tycker jag 
om den. Den är uppdelad i olika fält med olika struktur 
och färg och de paralella gångstråken underlättar för de 
gående och förstärker formen

Objektet får ett levande uttryck genom att låta det 
tillrättalaga och det naturliga sammanföras i en form av 
denna skalan. Tekniken och naturen.

Genom att använda det naturliga, men att göra det ordnat, 
får objekten en karaktär av saga. Skalan gör att man läser de 
som små hus för ett skogsfolk.

David Nash, Standing Frame, Minnesota, 1987-1994
Natural Architecture, Alessandro Rocca

Patrick Dougherty, Just around the Corner, 2003
Natural Architecture, Alessandro Rocca

Patrick Dougerty, running in circles, 1996
Natural Architecture, Alessandro Rocca

Head in the Clouds, Montreal 2004
Avant Gardeners, Tim Richardson

Federation Square, Melbourne
Manufacturing Material Effects,
Rethinking Design and Making in Architecture, 
Kolarevic/Klinger

3D Gewirke-Verbund
Manufacturing Material Effects,
Rethinking Design and Making in Architecture, 
Kolarevic/Klinger

Responsive Surface Structure
Manufacturing Material Effects, 
Rethinking Design and Making in 
Architecture, Kolarevic/Klinger

The Cultural Centre in Cordoba
Manufacturing Material Effects,
Rethinking Design and Making in 
Architecture, Kolarevic/Klinger

LVMH OSAKA, Kengo Kuma & Associates
Ytans Materialitet, Fridh/Laurien

GINZAN ONSEN FUJIYA, Kengo Kuma & Associates
Ytans Materialitet, Fridh/Laurien

Wesbank Primary School Wesbank, 
South Africa, 1999-2002
Sustainable Design, Contal/Revedin

Aranya Program for low-income Housing Madhya, 
Indore, India, 1983-1986
Sustainable Design, Contal/Revedin

credit: Thomas Duval
Design Secrets:Furniture, Saville/Stoddard

Sturdy Straw Chair, 1962
New Chairs, Mel Byars

Sanfte Strukturen, Rostock, Tyskland
Natural Architecture, Alessandro Rocca

Diana, Princess of Wales 
Memorial Fountain, London 2004
Avant Gardeners, Tim Richardson

Garden of Babel, Bad Essen 2000
Avant Gardeners, Tim Richardson

Place Youville, Montreal 1999
Avant Gardeners, Tim Richardson
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9:3 Modellfas

I mitt modellarbete arbetar jag i flera steg med hjälp av skisser, 
modeller och 3d-modellering.

Första steget är att göra abstrakta modeller med utgångspunkt 
i platsundersökningen. Nästa steg är att utveckla systemskisser 
genom att kombinera modellerna med de begrepp jag finner 
intressanta i min bildundersökning. Av systemskisserna arbetar 
jag sedan vidare upp till fullskalemodeller och bygger med 
utgångspunkt i dessa vidare i 3D tills jag funnit min form.

9:3:1 Platsskisser

Mina första modeller är abstrakta beskrivningar med
utgångspunkt i Bredäng och är inspirerade av affischerna. De 
tre översta modellerna till höger är abstraktioner över
tunnelbanan, gångstigarna vid tunnelbanan och området runt.

En del av modellen över området kombinerade jag med
Sergelstorg och då främst med tanke på mönstret på plattan.

Dessa modeller förenklas efterhand och en fyrkantig form med 
ursprung i trekanterna växer fram och det är denna jag väljer 
att arbeta vidare med.
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9:3:2 Systemskisser

I detta steg vidareutvecklar jag mina skissmodeller 
från föregående del och jag bygger upp ett system 
av dessa i kombination med begreppen jag finner 
centrala i min bildundersökning, mängd, skala och 
repetition. Jag försöker att finna en inre logik för 
möbelns struktur med hjälp av modellerna.

I den översta modellen utgår jag från en platta som 
växer i olika riktningar med hjälp av att jag vikt ihop 
kuber i olika riktningar. I modellen ser jag möjlighet 
att arbeta vidare och jag tycker att den är
spännande i sin form. Den kan dessutom beskrivas 
med begreppsparen massa-tomrum, yta-kontur och 
knutpunkt-flexibilitet, som är begrepp jag gärna vill 
att möbeln skall innefatta.

I de två modellerna till höger tar jag ytterligare ett 
steg och försöker att bygga upp en liknande stuktur 
som ovan med hjälp av moduler. Modulsystemet 
bygger på fem olika strukturer, en stängd och fyra 
öppna moduler. Den stängda modulen står som 
knutpunkt i systemet och de fyra andra ser jag som 
länkar. Varje knutpunkt är sammankopplad med tre 
länkar vardera och länkarna slutar när en av dess 
sidor stängs. 

I den undre modellen av dessa två försöker jag med 
hjälp av färgsättning att förtydliga systemet.
Knutpunkterna är röda och länkarna är i vita, blåa 
och ljusgröna. Den vita färgen står för tomrummet, 
den ljusgröna färgen för en passiv yta och den blå 
färgen för att sidan är aktiv och löper vidare via nästa 
modul som en länk.

Att bygga ett modulsystem möjliggör repetition 
och om dessa repeteras i stor mängd möjliggörs 
det som jag fann intressant med i bilderna vad 
gäller skala. Formen kan ses som delar i en större 
enhet eller som en form i sig beroende av vilket 
perspektiv man har.
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9:3:3 Modeller och fullskala

Av mina systemskisser visualiserar 
jag min tanke med de aktiva ytorna i 
en enkel 3D modell som du ser högst 
upp till höger. De aktiva ytorna blir 
som länkar i kuberna och kan kopplas 
samman med nästa modul, medan de 
passiva ytorna tas bort.

För att ytterligare begränsa projektet 
väljer jag att arbeta vidare med en-
dast en av modulerna. Denna kan jag 
rotera och spegla för att få variation.
Formen på modulen kommer av att de 
passiva ytorna i kuben är bortskurna 
med hjälp av en kurva som länkar 
samman de passiva ytorna. 

Till höger i halvskalemodelen syns 
spegling och rotation och här börjar 
jag anpassa mig efter människans 
mått och har en sitthöjd på drygt 40 
cm.

Från denna skalmodell där jag endast tagit sitthöjd i beaktande går jag vidare och försöker att anpassa 
modulen även med tanke på ryggstöd. För att få fram ett tillfredställande resultat, där modulen ser 
harmonisk ut och fungerar att sitta och luta sig på är det oerhört viktigt hur kurvan skär genom kuben 
och modellerna nedan är exempel på detta.
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9:3:4 3D-modellering

För att snabbare och lättare få upp en form och 
möjlighet till snabb förändring fortsätter mitt arbete 
i 3d-modelleringsprogram med utgångspunkt i de 
tidigare modellerna.

Jag ritar upp den sista fullskalemodellen jag gjorde 
och inser snabbt att den var alldeles för kompakt och 
tung. Jag vill fortfarande att möbeln, likt 
systemskisserna, ska innehålla massa-tomrum, 
yta-kontur och knutpunkt-flexibilitet och för att 
åstadkomma detta med min modul börjar jag att 
bryta upp den. Samtidigt börjar tanken på material 
att vara en betydande faktor för fortsatt utveckling 
av möbeln. Jag undersöker möjliga material, dels via 
nätet och materialbiblioteket, men inser att tiden 
begränsar min undersökning och jag bestämmer mig 
för att försöka att hålla mig till de material jag sedan 
tidigare känner till. Material som traditionellt använts 
för utebruk, såsom betong, metall och trä. Genom att 
tänka både på bekvämlighet, utseende och material 
ändras kurvan på möbeln hela tiden och kommer eft-
erhand att bestå av två olika kurvor som skär kuben.

I modellen till vänster ritar upp möbeln i betong 
och trä, men jag tycker att formen av modulen och 
systemet försvinner och att det mer känns som en yta 
på ett par betongklossar och bestämmer mig för att 
försöka att bryta upp betongen och tydligare visa på 
delarna. För att få en större visuell rörelse och rytm 
i möbeln utökar jag sittenheterna till att finnas både 
som ensits och tvåsits.

Jag börjar med att göra konturer av möbeln i järn, 
men behåller trä som sits och rygg. Istället för att 
träryggen ligger som en följsam yta av ribbor följer de 
i denna modell samma avstånd vertikalt. Detta grepp 
inser jag snabbt vara en olämplig lösning och vill 
använda mig av ett material som är mer passande för 
den svängda formen och som utan större bearbetning 
naturligare kan följa formen. Sitsen av träribbor vill 
jag behålla eftersom trä varken blir för kallt eller för 
varmt att sitta på. Ryggen i möbeln tar sig form som 
en hel yta och materialet jag skissar vidare på är plåt.
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Konturerna av järn är något som jag vill jobba vidare med 
och anpassar plattjärnen närmast marken så att de inte 
stör när man sätter och ställer sig upp och för att ha något 
att bulta fast möbeln i marken i. 

Efter att anpassat metallens riktning i förhållande till mö-
belns användning kommer jag fram till svårigheten med 
modulernas avslut. Eftersom det från början var ett
renodlat modulsystem uppbyggt av kuber har jag till en 
början svårt att frångå detta.

Jag bestämmer att sittenheterna ska slås ihop för att få ett 
naturligare flöde mot marken och konturerna runt
grundformen i ryggen bryts upp då delen under inte har 
någon funktion. Min förhoppning är att man kan läsa in 
samma form även i dessa, även om de inte har alla sina 
konturer kvar. För att bestämma slutet på modulerna 
prövar jag fyra olika varianter som går att beskåda till 
höger, där den understa är den jag jobbar vidare med.

För att få ytterligare variation och visuell rörelse i möbeln 
utökar jag modulerna till att innefatta tre storlekar, för 
att motverka att det blir för statiskt. Eftersom modulerna 
består av samma tillverkningsbitar om man speglar dem, 
med undantag för de raka sträckorna är variationen av 
kompositionen av modulerna stor, som syns längst ner på 
sidan.

De hopsatta modulerna nedan är de som kommer att 
tillverkas som prototyp, eftersom de är minsta antal jag 
kan göra för att visa på min idé och mitt system. Hade jag 
haft mer tid hade jag gärna gjort fler så att man kan se det 
spännande möte som bildas mellan ryggarna.
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9:4 Prototyptillverkning

Jag väljer att tillverka prototypen själv, då tiden inte möjliggör att lägga ut den och för att jag tycker det är så 
fantastiskt roligt att bygga.

9:4:1 Material

Jag begränsar mig till två material i min prototyp, trä och metall. Trä eftersom det är ett tåligt och vackert 
material som varken blir för varmt eller kallt. Metall för att det är relativt lättarbetat och för att det är lätt 
att göra tunna hållbara konstruktioner. Träribborna att sitta på är tillverkade av ek och stommen och ryggen 
i möbeln byggs upp av plattjärn med en tjocklek på 6mm och stålplåt med en tjocklek på 1mm. Att arbeta 
med ek väljer jag för att det är ett väldigt hårt och tåligt träslag som lämpar sig bra för utebruk.

9:4:2 Genomförande

Stommen består av tre bearbetningar av plattstål. Dessa har olika böjar och radier och för att kunna tillverka 
dessa använder jag mig av olika tekniker av metallbearbetning. En del av bitarna är raka, en del böjda och 
andra svängda. Jag tillverkar de raka bitarna genom att såga, de svängda bitarna genom att plasmaskära ut 
efter tre olika mallar och slipa och de svängda genom att värma och bocka efter tre olika jiggar och till sist 
såga i rätta längder. När väl alla bitar är framtagna gör jag först de borrhål som behövs för sammansättning 
och montering och börjar därefter ett omfattande svets och sliparbete. Svetsarbetet underlättas av olika 
mallar och jiggar och sliparbetet av vinkelslip och en stor mängd slipskivor.

När stommen är hopsatt svetsar jag dit plåten och eftersom valsen jag har tillgång till är för smal för den 
bredare av de två ryggplåtarna, spänner jag successivt ner plåten och punktsvetsar bit för bit, tills hela
ryggen är fast och sågar och slipar ner överflödet av plåten i efterhand.

Bandsågning Plasmabränning Bockning

Svetsning Ihopsatt stomme
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Montering av ekribbor

9:4:3 Ytbehandling

Jag bestämmer mig för at pulverlackera stomme och rygg med industrilack och har här fått hjälp av 
Isaxons i Sundbyberg. Jag väljer att lackera den i en grön färg, RAL 6002, för att detta passar bra med 
hänsyn till mina inspirationsbilder och ger den känsla som de förmedlar. Färgen är för mig harmonisk, fast 
den är starkt kulört och det är lättare att läsa möbeln 
som ett växande form som bredder ut sig när den är 
lackad grön, än om den varit röd som i de tidigare 
renderingarna. 

Ekribborna behandlar jag med Le Tonkinois, som är 
en oljelack bestående av linolja och kinesisk tungolja. 
Kinesisk tungolja är en nötolja bestående av mycket 
harts och som använts mycket inom båtindustrin, 
vilket gör att den är utvecklad för att tåla väder och 
vind. Lacken läggs på i tunna lager och den får en 
oerhörd glans och lyster. Den är varm i färgen och gör 
att ekribborna får en något mer gulbrun nyans.

10. Prototyp

10:1 Ihopsättningsmöjligheter

Möbeln ihopsättningssystem består av ryggdelar och sittenheter i olika kombinationer och bredder som
skruvas ihop. Sittenheten kan stå själv, men rygg måste möta rygg och rygg sittenhet för att den skall 
fungera. Ryggarna utgår från enkla moduler i tre olika bredder som kan speglas och roteras.

Sittenheterna består av från början två 
olika moduler som är ihopsatta till en 
genom rotation av den ena och detta 
för att få ett naturligt avslut av 
möbeln. Vardera sittmodul består av 
två grundmoduler, där den ena är 
roterad. Grundmodulerna kombineras 
antingen liten med liten, liten med 
mellan, liten med stor eller stor med 
mellan och antingen speglas båda eller 
ingen. Se nedan. 

Sittenheterna kan sättas ihop med 
antingen en annan sittenhet eller 
rygg av samma bredd och ryggarna 
kan sättas ihop med någon av de tre 
olika ryggarna för att sättas ihop med 
passande sittenhet som förankrar den 
med marken.
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10:2 Sammanhang

Möbeln storlek och utbredning varieras efter behov och plats. Den tar sig form i mindre grupper eller i 
längre kedjor. Här nedan är den inklippt på platsen i Bredäng där de abstrakta modellerna tog sin början, 
men möbeln är inte plats specifik, utan passar på de flesta offentliga platser ute i staden där man önskar att 
aktivera rummet och vill ge möjlighet för stadens invånare att mötas och sätta sig ner en stund.

3D-animeringar på möjliga sammansättningar
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10:3 Möte med användare

Den tillverkade prototypen presenteras på vårutställningen på Konstfack och är möbelns egentliga första 
möte med sina brukare. För att presentera min möbel på utställningen bygger jag upp en fiktiv 
utomhusmiljö med hjälp av frästa spånskivor som visualiserar markplattor.

Möbeln visar att den även i mindre enheter fungerar som förväntat. De besökande finner glädje och 
tillfredställelse i att den går att sitta på, på så många olika sätt. De kan sitta i olika riktningar och möbelns 
utformning främjar till möte och den är lätt att umgås i både om man sitter på samma sida om ryggen och 
om man väljer att sätta sig på olika. Ryggarnas ovansida är en naturlig avlastningsyta och framtida använd-
ningsoråden av denna till fika, kortspel med mera diskuteras.
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11. Slutsats

Modulen som färdig prototyp är ett väldigt bra underlag för framtida tillverkning och genom tillverkning av 
denna är det lätt att se vad som går att förbättra och förenkla.

De två bredderna jag har i min prototyp tror jag är tillräckligt för att komma ifrån att den känns statisk. Jag 
tror att ytterligare en längre bredd är onödig och att kombinationsmöjligheterna med endast de två kortaste 
bredderna räcker även i större produktion. Dessutom inser jag att den tredje och längsta modulen blir svår 
vad gäller hållfasthet både i stomme och ribbor och bör om den tillverkas förstärkas. Den upplevs 
spännande och intressant och även om den är uppbyggd av ett tydligt system av geometriska former är den 
svår att läsa utan att undersöka, vilket gör att nyfikenheten för dess form förblir.

Möbelns dimensioner är för tunna och möbeln skulle tjäna på att gå upp i dimension både
utseendemässigt och konstruktionsmässigt. Utseendemässigt ser det för klent ut och de människor som 
använder sig av möbeln kommer att känna sig tryggare om den ser något stabilare ut, även om den nu är 
tillräckligt tjock för användning. Dessutom tror jag att den genom att se skör ut kommer att råka ut för mer 
skadegörelse än nödvändigt. Konstruktionen behöver dessutom bli stabilare för att man skall kunna sitta 
även på den inbjudande ytan som bildas mellan ryggarna och för att förlänga livslängden på möbeln. Jag vill 
gå upp i tjocklek från 6 mm till 10 mm på plattjärnet och tror dessutom att möbeln kommer att tjäna i 
tydlighet och uttryck. Detta medför en högre kant under fötterna när man reser sig upp, men min 
uppfattning är att detta inte skapar något större problem.
 
Jag tror att möbeln har många olika intressegrupper och att den kan fungera på många ställen. Den fungerar 
på öppna platser i staden som torg, parker, gågator, innergårdar och som entrémöbel. 

Efter att provat den på utställningen har jag kommit fram till att det varierande och flexibla sittandet är 
ett faktum, då besökarna gör just detta, använder och brukar den på varierande och flexibelt sätt. Både 
barn och vuxna upplever möbeln som lekfull och den inspirerar till användning. På grund av att det inte är 
bestämt hur man skall sitta sätter sig olika människor på ett sätt som passar dem just i ögonblicket.
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12. Källor/ Inspirationsböcker

Sustainable design, towards a new ethic in architecture and town planning, 
Marie-Hélène Contal and Jana Revedin         2009

Natural architecture
Rocca, Alessandro          2007

Design secrets:  furniture
Saville/ Stoddard          2008

Ytans materialitet
Fridh Kristina, Laurien Thomas         2009

New chair Design, technology, and Material 
Byars Mel           2006

The Beauty of Fractals
Peitgen H-o, Richter P.H          1986 

Landscape, Design Today
Mostaedi Arian           2003

Fieldwork, Landscape Architecture Europe
Birkhauser           2006

Manufacturing material effects
Kolarevic Branko, Klinger Kevin         2008
 
Avant Gardeners
Richardson Tim           2009
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13. Annoterad -grafi
En annoterad -grafi är ett sätt att redovisa sina inspirationskällor, oberoende om de är en text, ett föremål, 
en produkt, ett fotografi, en lerklump eller liknande. Detta gör att läsaren lättare skall kunna sätta sig in i 
projektet med hjälp av att de får en bit av författarens referensram under projektek. De verk som innefattas 
i den annoterade -grafin behöver inte vara direkt knutna till arbetet, men bör för författaren själv haft en in-
direkt betydelse till varför projektet blev som det blev. Den annoterade -grafin omfattar en möbelprototyp, 
en bok och textilmönster.

Modulmöbelprototyp
Elander, Astrid
2009

Detta är en stoppad väntmöbel för offentlig miljö. Möbeln är uppbyggd av en höger och en vänstermodul 
som är baserade på en hexagon. Modulerna kan användas enskilda, men skapar tydligare rumslig form då 
de sätts samman till större formationer. Tolv stycken moduler (sex höger- och sex vänstermoduler) bildar 
en cirkel med inre mått 1840 mm. Möbeln är klädd med ulltyg i två olika färger, orange på ovansidan och 
turkos-grön på undersida och kanter.  Den oranga färgen på ovansidan gör att möbeln tydligare bildar en 
helhet när den byggs ihop. Benställningen är gjord i stål och sprutlackerat i matt vit färg.

Projektet är intressant, men för lite tid är lagd vid benställningen och modulerna saknar kopplingar sig emel-
lan, samt är med hänsyn på säkerhet i offentlig miljö icke anpassade på grund av tipprisk vid belastning på 
möbeln högsta punkt. Jag tycker att den är intressant i avseendet att den byggs ihop i flera olika riktningar 
och går att anpassa efter rummets storlek och har en rytm och rörelse.

Natural architecture
Rocca, Alessandro
2007

En bok om byggnader, skulpturer och installationer kopplade till naturen. Till största delen handlar boken 
om att ta tillvara naturens eget material och ordna och organisera det i olika mönster och formationer.  Bil-
derna i boken påminner i vis mån om landart, men är i många fall en tydligare del av naturen och inte bara 
ett sorterande av denna. Den innehåller domar gjorda i träd och grenar, broar och skulpturer av fallna träd, 
bäcksidor kantade med pinnar, träd och grenar och naturliga rum för camera obscura.

Jag tycker att många av bilderna i boken är helt fantastiska. De ger en känsla av lugn, samtidigt som man blir 
mållös. Ofta används en spännande stor skala i projekten som gör projekten pampiga. Kopplingen mellan 
människa och natur eller förhållandet dessa emellan är tydlig genom hela boken och detta visar tydligt på 
vad människans hand kan göra för att försöka tämja naturen, samtidigt som den alltid kommer att leva sitt 
liv. Ett bra exempel på detta är t.ex. Patrick Doughertys arbeten med grenar i form av sagolika skapelser, 
eller Projekt gjorda av Sanfte Strukturen i form av jättelika Domer av växande material som med tiden kom-
mer att växa igen till helt grönskande rum.
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Handtryckta textilmönster
Elander, Astrid
2004-2007

Tygerna är enfärgs-, tvåfärgs-, trefärgs-, fyrfärgs-, femfärgs-, eller sexfärgstryck på bomullsväv. Några har 
övertryck, men merparten inte. Mönsterna är handtryckta med vattenbaserad screentrycksfärg av märket 
Künzl. De är gjorda på bomullsväv, men kvalitet, väv, tjocklek och färg varierar. De mönster som bara använ-
der sig av en färg är oftare tryckta på färgat tyg. 

Mönsterna är designade så att de går att repetera och trycka textilmeter. Repetitionen av rapporten medför 
repetition av formerna, men även inom mönsterna repeteras ofta samma formelement. Formerna är i de 
flesta fall geometriska, men mer organiska former förekommer. Formerna har ofta skevats lite i förhållande 
till den exakta geometrin vilket gör mönsterna mer levande.

I flerfärgstrycken används färgerna på ett spännande sätt, men undantag finns representerade. Färgkombi-
nationerna följer inte ett tydligt mönster, men i många fall kombineras några närliggande nyanser med en 
kulör som bryter av och skapar spänning. I övertrycken skapas harmoni mellan olika kulörer genom bland-
ningar av dessa.

Mönsterna är färginspiration till min utemodul. Jag vill använda mig av liknande färgspråk som finns i några 
av textilierna med fler än en färg. Samtidigt är det för mig ett tydligt exempel på att färg förhöjer och en 
påminnelse om att bruka färg och göra det mycket och i olika kombinationer.
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