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 Summary 

2440x1220 
Saw, assemble 
 
I have been inspired by the Do It Yourself movement. DIY builds on the creativity of 
the individual, one’s capacity for initiative and one’s desire to realise one’s ideas. I 
have been inspired by sheets of pattern paper used in the manufacture of clothing, 
and my line of furniture is based on two-dimensional patterns of furniture. The sections 
of the pieces of furniture are printed on and relate to a standard sheet of plywood.  
 
In my project I provide tools for luring forth people’s ability to create and take their 
own initiatives. The project is aimed at those who are experienced in making furniture 
themselves and also those who have no experience at all. My intention is to encourage 
individual creativity and to communicate the idea that it is easy to create furniture. 
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Inledning 
 
 
Mitt möbelprojekt grundar sig i att försöka locka till att bygga själv. Jag vill förmedla ett 
redskap och en ingång till att på egen hand skapa möbler. 
Jag har alltid fascinerats av autodidakt design. Under min uppväxt var större delen av 
möblerna hemmasnickrade eller omgjorda av mina släktingar. 
Ett gammalt bord ifrån Dalarna, en tung furusäng snickrat av regelvirke, köksbord av 
spånskiva täckt med vitt kakel. Soffa ombyggd och omklädd med mönstrade tyger. 
 
Mitt kandidatarbete tar sig uttryck i mönsterark tryckta på plywoodskivor, anpassat 
efter plywoodskivornas standardmått 2440x1220mm. Det ger köparen inblick i 
processen att skapa en möbel. Att anpassa delarna efter skivans standardmått ger 
också minimalt med resursslöseri. Det påminner om den industriella tillverkningen av 
en möbel. Möbelns delar kommer att screentryckas i färger och skivans uttryck går 
mot det textila, både arbetssättet och förhållningssättet kommer mönsterkonstruktion 
av kläder. 
 
 
 

Bakgrund 
 
Under hösten har jag experimenterat med att screentrycka mönster på plywood.  Det 
gav upphov till idéerna kring examensarbetet. 

Jag inspireras av arbetssättet med mönster inom textilt hantverk. Det är i första hand 
arbetet med mönsterkonstruktion som jag fascineras av mest. Hur man bryter upp en 
tredimensionell form och skalar av lager efter lager. Pappersarken är ofta vackra i sig, 
färgade linjer som överlappar varandra. Det var fascinationen för mönsterkonstruktion 
och drivkraften i DIY rörelsen som var ingången i mitt kandidatarbete. 

I mitt arbete med inredningsarkitektur och möbeldesign inspireras jag mycket av DIY, 
dvs Do It Yourself. Rörelsen översätts till Gör Det Själv på svenska. En rörelse som 
bygger på skaparlust, initiativförmåga och viljan att förverkliga idéer, snarare än 
ekonomiska intressen. Rent praktiskt vill jag ge inspirera till att bygga möbler själv och 
förmedla idén om att ta initiativ till det. 

Historiskt sträcker sig Gör Det Själv rörelsen ifrån Michael Thonet´s berömda 
Wienerstol som såldes i delar, fram till idag. Nu råder det en tendens av att människor 
vill vara med och påverka produkterna man köper, ett exempel är att tillverkaren låter 
köparen göra mindre modifikationer såsom färg eller material. 
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Problemformulering  

I 2440x1220 undersöker jag möjligheterna att ge redskap för att locka fram människors 
förmåga att skapa, och förmedla idén om att själv ta initiativ. Jag strävar efter att ge 
verktyg som uppmanar att bygga och vara kreativ.  

Kan man med hjälp av möbeln ge köparen kunskap om möbelformgivning samt 
möbelsnickeri? 

 
Syfte  
 
Jag vill med hantverksmässig förmåga och personlig prägel skapa uttrycksfulla 
möbler som har ett originellt och tankeväckande formspråk. Jag vill även arbeta med 
träet utifrån ett textilt arbets- och förhållningssätt för att hitta nya infallsvinklar. 

 

Metodval och metoddiskussion 
 
Jag kommer alltså att formge möbler vars delar screentrycks på skivan. De olika 
möblernas delar kommer att överlappa varandra och tryckas med olika färger. På 
samma sätt fungerar de färdigtryckta mönsterarken för kläder som t.ex. företaget 
Burda tillverkar. Marknaden för mönsterark för kläder är mycket stor i både USA och 
Europa. Detta förhållningssätt vill jag applicera på möbler. När köparen bestämt sig 
för vilket plagg/ vilken möbel hon vill göra, klipper hon ut formerna och överför till ett 
tyg, eller i det här fallet sågar ut formerna med sticksåg och monterar lätt ihop dem. 
Denna arbetsmetod vill jag överföra till möbler.  

Arbetet tar sig uttryck i mönsterark tryckta på plywoodskivor, anpassat efter skivornas 
standardmått. Det ger köparen inblick i processen att skapa en möbel. Att anpassa 
delarna efter skivans standardmått ger också minimalt med resursslöseri. Det 
påminner om den industriella tillverkningen av en möbel. Möbelns delar kommer att 
screentryckas i färger och skivans uttryck går mot det textila, även arbetsmetoden och 
förhållningssättet påminner om det textila. 
 

Jag har valt att ta fram hemmets vanligaste möbler på skivorna. En baskollektion där 
man kan välja att ta fram stol och bord alternativt hylla och bänk eller säng, sängbord 
och klädhängare. Alla alternativ är printade på samma skiva, formerna överlappar 
varandra i olika färger – samma teknik som på mönsterark för kläder. 
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Arbetsprocess 

 Inledningsvis sökte jag på internet efter sidor med fri spridning av klädmönster och 
design. Http://www.burdastyle.com är en bra sida för spridning av klädmönster. Man 
kan ta del av och bidra med egna mönster. Man kan lätt kolla på bilder av det färdiga 
resultatet. Kategorierna känns bra i och med att det inte endast är uppdelat i man och 
kvinna utan att även unisex kläder finns. Webbsidans grafiska profil kan dock upplevas 
som icke könsneutral, utan i första hand riktad till kvinnor. Jag har vänner som har lärt 
sig att sy och designa kläder efter att ha arbetat med mönsterark. Det är ett fint sätt att 
sprida kunskap på ett direkt och intuitivt sätt. Jag tror på ett öppnare samhälle där vi 
kan arbeta nära och ta lärdom av varandras upptäckter och kunskap. 

                             

Tidigt gjorde jag skisser på bord, stol och hylla i skala 1:10. Jag hittade 
flygplansplywood som visade sig vara ett idealt material. Den finns i flera olika 
tjocklekar. Jag valde att arbeta i 1,5 mm tjocklek eftersom det resulterar i 15 mm 
tjocklek i fullskala. Vilket stämmer väl överrens med mina tänkta möblers 
dimensioner. Det kändes bra att kunna skissa i det materialet som jag troligtvis har 
tänkt använda i möblerna.  
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Ett problem jag brottades med i formgivningen var att komma ifrån det kantiga 
uttrycket som större delen av skivmöblerna hade under 70-talet. Vad jag än ritade fick 
det ett uttryck som jag tycktes känna igen från den eran. Jag ville ju verkligen göra 
något nytt som avspeglar vår tid. Även om jag tycker om den eran av ”Gör Det Själv” 
tänk, så vill jag inte bli beskylld för att vara en bakåtsträvare och nostalgiker. 
Skissandet fortsatte, penna på papper, skissmodeller 1:10 samt fullskaliga skisser i 
spånskivor.  

I början av arbetet kollade jag mycket på projekt som jag 
inspirerades av. Under 1970-talet skrevs det mycket om 
Gör Det Själv möbler. En bok som jag ofta återvände till 
var boken Spånskivemöbler. Spånskivemöbler är en bok 
som är skriven av Gösta Jernberg och Anders 
Söderberg. Den publicerades 1971 på ICA förlaget. Den 
beskriver kapnotor och utförliga beskrivningar till trettio 
möbler. Jag hittade boken hos designgruppen Uglycute 
under min praktik där i januari/februari 2010. Hade 
precis kommit på att jag skulle göra Gör Det Själv -
möbler som examensarbete. Jag tycker boken är 
inspirerande och viktig som research för mitt arbete. 

I förordet står det: Förr i tiden gjordes bostadens möbler
av familjens manfolk eller av hantverkare. Man använde sig av massivträ som målades
eller polerades. Eller också bibehöll man träets naturyta. Möbeltillverkningen övertogs
senare av mindre fabriker och verkstäder. Då det uppstod brist på ädelträ började man 
fanera på lamellskivor. Idag använder möbelindustrin till stor del spånskivor som 
underlag för fanering, laminering och målning. Standardisering och serieprodu
fört med sig billiga och funktionella möbler men samtidigt begränsat våra valmöjligheter 
vad beträffar mått och utseende. Om man gör sina möbler själv får man dem precis som 
man vill ha dem.  Den här boken innehåller ett tretiotal beskrivna möbler samt olika s
att dekorera dem. Syftet är att man med hjälp av bokens konstruktioner skall kunna göra 
möbler efter egna mått. Då vårt sätt att leva är rörligare nu än förr och behovet att 
förändra hemmiljön ökat, bör inte priset på bostadens möbler vara för högt. I 
detaljhandeln finns halvfabrikat eller färdiga spånskivemöbler att köpa. De är re
billiga men finns i få typer och utföranden. Därför är det en fördel att själv kunna tillve
sina möbler och därmed forma hemmiljön efter familjens krav och önskem

 
 
 

ktion har 

ätt 

lativt 
rka 

ål till en rimlig 
kostnad.  

aivt. Men det är något som präglar Gör 
Det Själv rörelsen generellt under 70-talet.  

r. 

Förordet beskriver ett klimat som var på frammarsch under denna period. Den 
beskrivande texten kring Gösta Jernberg och Anders Söderberg projekt är väl 
formulerat. I vissa fall känns projektet smått n

Bokens upplägg är uppdelat i kategorier. Inledningsvis startar det med en material 
beskrivning. Genomgång av verktyg och tekniker. Sedan förslag på möbler indelat i 
olika familjer. Designen på möblerna präglas till stor del av materialets begränsninga
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Ofta har möblerna ett obearbetat och rationellt tillverkningssätt som får möblerna att
uppfattas som klumpiga. Den grafiska formen på boken stämmer väl ö

 
verrens med 

möblernas formspråk. Illustrationerna är enkla och har en positiv ton. 

ers för att fråga om han ville träffas och diskutera 
boken och det klimat som rådde. 

- Anders Söderberg 

- Hej mitt namn är Pål Olofsson Rodenius, jag studerar på Konstfack i Stockholm 

- Hej 

 gjorde en utställning med dina och Curt 
Lagerström möbler i Uglycutes lokaler. 

- Ja, ok 

 
 på egenhand. Jag 

vill på så sett sprida kunskap om möbelsnickeri och formgivning. 

- Ok 

- Jag har hittat din och Gösta Jernbergs bok Spånskivemöbler, 

- Ha ha den gamla boken 

- Ja, Jag tycker att den är härlig. Skulle gärna träffas och snacka lite med dig 

- Jahaja, det kanske blir- 

- Jag bjuder gärna på lunch 

- Ok 

- Vad sägs om Kvarnen kl:12 på fredag? 

- Det funkar bra 

m 
. Jag berättade om mitt kandidatarbete. Han kom med 

några konstruktionsidéer.  

 

 

Jag bestämde mig för att ta kontakt med Anders Söderberg, en av författarna till 
boken. 9 mars ringde jag upp And

- Fick ditt nummer av Andreas Nobel som

- Jag ringer till dig för att jag har precis startat med mitt kandidatarbete. Det är ett 
möbelprojekt som bygger på att jag ska formge möbler. Möblernas delar kommer att
tryckas på en plywoodskiva, som köparen sågar ut och sätter ihop

Vi möttes utanför ingången, skakade hand och gick in. Anders berättade för mig att 
han är pensionär, men arbetar fortfarande i liten skala. Vi pratade om Konstfack so
han examinerads från 1968
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Efter maten ställde jag frågorna som dykt upp under läsningen av 
boken 

Hur bemöttes boken Spånskivemöbler när den publicerades 1971? 

”-Den sålde ganska bra. Översattes till danska och spanska. Boken var 
ganska tidig ändå. Det fanns inte så många böcker på det temat då.” 

När jag tittar i tidskrifter ifrån den tiden verkar det som om det var ett 
tydligare engagemang att själv påverka hemmets möbler och inredning, stämmer 
det? 

”-Som inredningsarkitekt ritade man ju mer möbler än idag. Man kunde t.ex. rita tjugo 
stolar som producerades speciellt för en inredning. Det förekommer inte i samma 
utsträckning idag i takt med att arbetskraften är betydligt dyrare nu.” 

Vet ni om många av dina och Gösta Jernbergs möbler byggdes? 

”-He he, har aldrig någonsin hört talas om det. Böckerna köptes, möblerna var enkla så 
man tycker ju det.” 

Vilka var era förebilder när ni skrev boken? 

Lång paus… ”-HI-gruppen bestod av hantverksmästare och inredningsarkitekter. Dem 
hade ett intressant förhållningssätt till möbelformgivning. Blandade unika hantverksobjekt 
med möbler för industriell tillverkning.”   

Hur ser du på Gör Det Själv-Rörelsen idag, vilka fält berörs nu? 

”-Det märks av inom det textila fältet. Spridning av mönster blir allt vanligare. Men 
knappt något inom möbelfältet.” 

Mötet med Anders gav mig energi. Hans erfarenhet inom möbelformgivning var 
väldigt givande. Jag blev förvånad över att vi hade så liknande tankar kring möbler. 
Han hade ideal som jag kan sakna hos formgivare i min ålder. 

När jag återvände till skolan fick jag en idé om en designmetod: att testa att använda 
en svängradie som kändes naturlig för sticksågens rörelsemönster. När jag sågade i 
plywoodskivan märkte jag fort att det var en stor radie som krävdes. När jag senare 
måttsatte kurvan visade det sig att radien var 150 mm. 
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Överföringen av den stora radien på mina 1:10 skissmodeller gick enkelt. Direkt 
började det hända någonting. Det såg genast intressantare och lekfullare ut. 

                         

 

Under perioden av skissande har jag velat jobba snabbt och intuitivt. Ett snabbt och 
direkt sätt att föra över skisserna till fullskala var att ta isär modellerna och lägga de 
olika delarna på en overheadprojektor. Jag belyste en spånskiva för att sedan kunna 
måla möblernas utkanter med en pensel. Skissmetoden kändes målerisk och inexakt 
på ett intressant vis. Möblerna får en viss skevhet med sitt överdrivna uttryck. Att ta 
fram stolen gick mycket snabbt; under en timme från 1:10 till fullskala. Jag tyckte att 
stolen hade ett ”cartoon” liknande utseende, som något taget ur en Familjen 
Flintstones film. 
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Som handledare för mitt projekt har jag haft Lars Stensö, lektor på Konstfack, samt 
Jonas Nobel, medlem i designgruppen Uglycute, som extern handledare. Efter att 
stolen var byggd hade jag ett samtal med Jonas Nobel om de linjer på skivan som 
visar hur man ska såga ut möbelformerna.  

En frågeställning vi hade var: -Vad signalerar tjocka linjer, d.v.s. runt 30 mm, 
respektive tunna linjer, 10 mm? Vi hade också en diskussion om alternativ till 
screentrycket på skivan, att måla upp formerna med pensel eller att göra mallar och 
spraya med sprayfärg. Vi kom fram till att screentrycket blir en exakt och tydlig 
metod, därför valde jag den eftersom möblerna ska ha en pedagogisk funktion. 

De screentryckta linjernas tjocklek har stor betydelse. Tjocka linjer ger köparen större 
frihet när denne sågar, och skivan får mycket färg. Dessutom behöver du inte vara 
pricksäker med sågen, det finns en viss mån för nybörjaren att slinta utan att det gör 
något. Men den kan upplevas som otydlig, eftersom det inte är givet var man ska såga. 

Tunnare linjer, ca 10 mm förmedlar tydligare möbeln på ett pedagogiskt sätt. Jag 
valde att använda mitt yrkeskunnande om möbler framför att ge köparen valfrihet. 
Bygger man en gång dessa möbler som oerfaren, tror jag att det blir lättare att ta sig 
an nya egna Gör Det Själv-möbelprojekt.  

               

Jag gick från fritt skissande till att göra exakta skisser med hjälp av Autocads precision. 
När jag ritade möblernas delar i förhållande till skivans mått, upptäckte jag att radien 
150 mm inte gick att applicera på möbeldelarnas alla hörn p.g.a. brist på utrymme på 
skivan. Jag färgsatte skisserna i Illustrator. Jag valde färger som i kombination ska 
synas tydligt på plywoodskivan. 
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Linjerna för stol och bord är grå, för säng och sängbord klarblå och för hylla och bänk 
är linjerna magenta. Jag skrev ut skisserna och byggde modeller av dem. På dessa 
modeller syns mönstrena från de överlappande möblernas delar. Mönsterverkan har 
en estetisk funktion på möblerna. 
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Jag testade att bygga alla möbler i fullskala för att se hur de såg ut tillsammans. 
Utseendemässigt fungerade dem bra ihop. Jag kände mig nöjd med uttrycket, men jag 
märkte att jag var behövde åtgärda några saker. Bordet var instabilt i sidled och stolen 
var obekväm. Jag diskuterade problemen med Lars Stensö i verkstaden. Bordet 
åtgärdade jag genom att snedställa benen utåt, och på stolen höjde jag ryggstödet och 
ökade dess lutning från 2 grader till 5 grader. 
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Det blev spill på sängens skiva, och att använda den lilla ytan till en klädhängare som 
man kan ha bredvid sängen kändes mest angeläget. 

 

 

 

 

 

Formen på klädhängaren påverkades ganska 
mycket av spillbitens form. Jag gjorde fullskaliga 
skisser. Tre varianter med små modifikationer. Jag 
valde att arbeta vidare med modell nr 3. Då jag 
tyckte att nr 1 och nr 2 hade för tydlig 
programmering. Formen talade så tydligt att det var 
i första hand skjortor som skulle hängas på 
klädhängaren.   

 

 

 

 

 

        

 Nr1                                          Nr2                                          Nr3   
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Nu var jag färdig med formgivningen och stod inför att låta en testpanel prova att såga 
ut en möbel sant montera ihop den på egenhand. Jag bjöd in min klasskompis 
Christoph. Han har erfarenhet av att såga med sticksåg. Han arbetar ofta väldigt 
snabbt och tredimensionellt i trä. Min andra gäst var Ebba som studerar grafisk form. 
Hon hade aldrig tidigare sågat med sticksåg. Ebba är noggrann och van att arbeta i 
mindre skala. Min sista gäst var min flickvän Frida-Li som är textilkonstnär. Hon 
arbetar bl.a. med stora lapptäcken. Hon har stor hantverksskicklighet inom sitt fält men 
hade aldrig tidigare sågat med sticksåg.   
 
Jag var intresserad av att se hur deras egenskaper påverkade deras förmåga att 
snickra möbler.   
        
Se Bilaga. Testpanelen 
 
Lördag den 17, och söndagen den 18 april spenderade jag i screentrycksverkstaden. 
Med stor hjälp av min flickvän, mamma och moster fick vi se hur mönstren växte fram. 
Det var ett stort moment att beskiktiga screenramarna och belysa dem. 
Resultatet blev lyckat och linjerna avtecknades bra på plywoodskivorna. Vi arbetade 
sammanlagt drygt tjugo timmar för att få de tio skivorna färdiga.    
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Resultatet stämde väl överrens med beräkningarna. Plywoodskivornas mått gjorde att 
vi var tvungna att skarva mönstrets linjer. Det krävdes tre olika ramar per färg. För tre 
färger med tre tryck vardera blir det 90 tryck för tio skivor. Vi började med att trycka 
med grå färg. Jag monterade anhåll för skivorna och ramarna. Det underlättade och 
gjorde att vi relativt lätt kunde göra mönsterpassningar och få linjerna att hänga ihop i 
skarvarna.  
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Resultat   
 

 
 
 

Pål Olofsson Rodenius  18 



Rapport, Kandidatexamen  2010-05-28 

 
 
 

 
 
 

Sågar man efter de röda linjerna får man ut en hylla och en bänk. 
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Sågar man efter de grå linjerna får man ut en stol och ett bord. 
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Sågar man efter de blå linjerna får man ut en säng, sängbord och en klädhängare. 
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Diskussion 
 
Det finns mängder av Gör Det Själv produkter på marknaden just nu. 2440x1220 är 
även en kommentar till problematiken kring produktion som man som formgivare 
ständigt måste konfrontera. Vem bygger de möbler vi ritar? Får de tillräckligt betalt? 
2440x1220 fungerar självklart som en funktionell möbelserie men tanken har 
framförallt varit att just förmedla idén om att bygga själv. 
 
 
 
 

Sammanfattning  
 
Under arbetet med projektet 2440x1220 har jag kommit fram till ett sätt att arbeta med 
formgivning som ett pedagogiskt redskap. I slututställningen presenterade jag de 
byggda möblerna tillsammans med skivorna. Jag ville förmedla att det inte behöver 
vara komplicerat att bygga en möbel, den direkta kopplingen mellan mönstrena på 
skivan och möblernas former ger bilden av att steget där emellan inte är oöverstigligt. 
Utmaningen har varit att rita och konstruera så enkla möbler som möjligt. Jag lät en 
testpanel bestående av både erfarna och oerfarna inom snickeri såga ut och sätta 
samman en av möblerna i serien, det gick bra för samtliga. 
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Huvudhandledare: Lars Stensö 

Handledare: Anna Odlinge, Karin Tyrefors, Åsa Conradsson,  

Externhandledare: Jonas Nobel 

Tack 
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