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BILD 1. TEST PÅ YTBEHANDLING 

 

Sammanfattning  

 

Som examensarbete i inredningsarkitektur och möbeldesign 
har jag valt att söka efter ett formuttryck som ligger bortom 
de modernistiska idealen av logik och rationalitet. Som 
utgångspunkt i en designuppgift har jag valt träslaget furu 
och ornament i alla dess former. Jag ifrågasätter rådande 
smak och stilideal inom områdena inredning och möbler. 
Dessutom har jag som intention att höja statusen på furu.  
Detta utmynnar i ett möbelformgivningsprojekt där jag 
formulerar några tankar i en möbel om en roligare 
designvärld att leva i. Hypotesen som ligger till grund är: så 
som vi formar rummen formar rummen till slut oss. 
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Inledning  
 
Som blivande inredningsarkitekt tycker jag att det är 
viktigt att jag kan stå på egna ben i frågor om smak och 
stil. Upprinnelsen till mitt examensarbete är en känsla 
som sedan växt till en indignation över dagens generellt 
vedertagna smak och form. Jag har känt ett behov av att 
ifrågasätta både mina egna och samtidens invanda 
tankemönster angående smak och reda ut var de kommer 
ifrån. Det finns en utbredd rädsla att inte hålla sig inom 
vissa smakpreferenser och jag vill inte låta den styra mina 
val på ett omedvetet sätt. För att kunna verka inom mitt 
framtida yrkesområde på ett fritt och medvetet sätt känner 
jag att jag i mitt examensarbete har behövt öppna alla 
dörrar och fönster och vädra ut dessa ideal jag tycker styr i 
det fördolda. I det här arbetet har jag begränsat mig till 
svensk smak och form. Smakidealen skiftar såklart i olika 
kulturella sfärer, men jag tar mig här friheten att något 
slarvigt dra alla över en och samma medelklasskam för att 
få en tydlig språngbräda mot något nytt. 
 
Som avgränsning valde jag en gammal och en ny favorit. 
Efter att ha följt den allmänna opinionen i min 
ungängeskrets att furu var förkastligt och att det inte var 
något man skulle inreda sitt hem med, kallar jag här ändå 
furu för den gamla favoriten. Efter några 
formgivningsuppgifter på förberedande utbildningar där 
furu var det föreskrivna materialet började min åsikt sakta 
svänga. Jag såg det som en rolig utmaning att få furu att se 
ut som någonting annat än det jag var van vid ifrån min 
uppväxt. Den utmaningen gav jag mig själv som uppgift 
redan innan jag började på Konstfack, och jag känner att 

jag fortfarande kan arbeta med den. Att furu tär väldigt 
lite på miljön när det produceras har lett till en större 
beslutsamhet att formge möbler och inredningar som 
bidrar till att få materialet att kännas nutida och 
eftertraktat. 
 
Ornament är den nya favoriten. Eller strikt taget är den 
nygammal. Innan jag hade lärt mig om god smak tyckte jag 
om många olika ornament och utsmyckningar. Sedan 
började jag mer specifikt intressera mig för design och 
snappade fort upp alla smakfloskler som florerar. Då fick 
ornamenten inte någon plats. Under mina år på Konstfack 
har jag kunnat på både ett intellektuellt och känslomässigt 
plan återta området ornament i tanken. I det här arbetet 
är den första gången jag uttalat arbetar med ornament. Jag 
har inte gjort någon skillnad mellan ornament, dekoration 
och mönster, utan allt går under samma rubrik här. 
 
  



 

Bakgrund  

Furu 

Jag, som är född i början av 80-talet, har tillsammans med 
stora delar av min generation ett speciellt förhållande till 
furu. Mina föräldrar hade mycket möbler i massiv furu 
hemma. Jag har hört att det för dem kändes som ett 
samtida och piggt val. Under 70-talets strävan att bryta 
gamla mönster var det nog så. Ett ljust träslag som man 
inte behövde spara på. Möblerna var i kraftigt tilltagna 
dimensioner. Vårt stora runda matbord hade ben som
ungefär en decimeter gånger en decimeter i sektion. 
Stolarna vi hade var tunga, med svarvade stolpar
och ryggstöd och en rejält tjock sits som var lite formad 
efter baken. Alla dessa möbler hade hunnit bli väldigt 
mörka sedan 70-talet och någon vidare känsla av 
materialet hade nog aldrig framkommit genom de tjocka 
lagren av blank lack. Om jag analyserar möblerna såhär 
efteråt kan jag verkligen hålla med om att det 
ett radikalt tilltag att möblera sitt hem med dessa möbler. 
Jämför jag med mormor och morfars och farmor och farfars 
hem så var furumöblerna verkligen något nytt. I dessa hem 
var det en blandning av nätta 50-tals möbler i teak, 
rokokobyråer, bulliga soffor i röd plysch, små kristallkronor 
och mycket mörkbetsat salongsfint trä.  
 
Ofta blir det man växer upp med betraktat som det gamla 
och inget man vill möblera sitt eget hem med. 
upplevt att det är fallet med både 70- och 80
Sverige. Våra föräldrars furumöbler är inget som hamnar i 
våra hem och vi köper inga nya furupjäser annat än 
lågbudget ifrån Ikea som vi ämnar göra oss av med så 

har tillsammans med 
stora delar av min generation ett speciellt förhållande till 
furu. Mina föräldrar hade mycket möbler i massiv furu 
hemma. Jag har hört att det för dem kändes som ett 

talets strävan att bryta 
r var det nog så. Ett ljust träslag som man 

inte behövde spara på. Möblerna var i kraftigt tilltagna 
t stora runda matbord hade ben som var 

en decimeter i sektion. 
svarvade stolpar till ben 
som var lite formad 

efter baken. Alla dessa möbler hade hunnit bli väldigt 
talet och någon vidare känsla av 

framkommit genom de tjocka 
alyserar möblerna såhär 

efteråt kan jag verkligen hålla med om att det kändes som 
ett radikalt tilltag att möblera sitt hem med dessa möbler. 
Jämför jag med mormor och morfars och farmor och farfars 

något nytt. I dessa hem 
tals möbler i teak, 

, små kristallkronor 

Ofta blir det man växer upp med betraktat som det gamla 
möblera sitt eget hem med. Jag har 

och 80-talisterna i 
Våra föräldrars furumöbler är inget som hamnar i 

våra hem och vi köper inga nya furupjäser annat än 
lågbudget ifrån Ikea som vi ämnar göra oss av med så fort 

vi hittat något bättre eller fått mer pengar att spendera. 
Jag har under de första veckorna under det här arbetet 
tittat igenom utbudet i de vanligaste möbelaffärerna
Resultatet är att det knappt tycks
furu. Ikea har några olika bokhyllor som är obehandlade 
eller klarlackade, och en utgående bokhylla/skåp i borstad 
och vitbetsad furu samt en serie med allt ifrån skåp till stol 
i "antikbets" med lack på. Med den ytbehandlingen är det 
svårt att göra en koppling till 70
att vara samma material. Den grå
antikbetsen ger är en helt annan karaktär som många 
verkar tycka kan var okej. Det ser mest bara ut som trä. 
Min prognos är att min generations barn kommer ha ett 
liknande förhållande till ek som min generation har till 
furu. Eken är nu den rådande trenden nu som få 
ifrågasätter. 
 

BILD 3. FURU MED KVISTPRICK OCH LAXMÖNSTER
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vi hittat något bättre eller fått mer pengar att spendera. 
Jag har under de första veckorna under det här arbetet 

de vanligaste möbelaffärerna. 
tycks produceras någonting i 

a bokhyllor som är obehandlade 
utgående bokhylla/skåp i borstad 

och vitbetsad furu samt en serie med allt ifrån skåp till stol 
Med den ytbehandlingen är det 
till 70-tals-furun. Det ser inte ut 

att vara samma material. Den grå-brun-gula tonen som 
är en helt annan karaktär som många 

et ser mest bara ut som trä. 
Min prognos är att min generations barn kommer ha ett 

till ek som min generation har till 
den rådande trenden nu som få 
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Ornament 

Den gängse uppfattningen om god smak i Sverige är 
väldigt likriktad. Jag tänker på den bild media pumpar ut 
med heminredningsprogram som "Room Service", "Äntligen 
Hemma", "Bygglov" och liknande. Jag har även läst DN:s 
och SvD:s bostadsbilagor de senaste 5 åren och upplever att 
det florerar många "sanningar" om hur en inredning och 
hur ett hem skall vara. Det skall vara ljust och luftigt, 
kännas rymligt. Enkelhet och funktionalitet är det enda 
rätta. Med denna enkla, stilrena och ljusa grund kan sedan 
vissa utsmyckande inslag få komma in. Det kan var en 
tapet på en fondvägg, en galen affisch, några lustiga 
föremål eller textilier som man lätt kan byta ut när man 
tröttnat. Hemmet har på många sett börjat likna det 
modernistiska galleriet, den vita kuben. Dessa ideal är det 
svårt att egentligen invända mot. Men eftersom de har 
blivit så allmänna att man inte längre ser dem vill jag inte 
att de ska stå oemotsagda. 
 För att gå till botten med hur idealen kommit till har jag 
läst "Skönhet för alla" av Ellen Key och "Ornament and 
crime" av Adolf Loos. Det har varit en väldigt rolig läsning 
och efter att ha gått till källan är det mycket lättare att 
formulera min egen ståndpunkt.  
Min uppfattning är att modernismen har bitit sig fast 
alldeles för länge och format vårt samhälle och våra liv till 
någonting annat än tanken var hos de första 
modernisterna var. Istället för att bara rationalisera 
byggnader och ting har formgivningen smittat av sig till en 
uppfattning om att vi människor bör vara rationella. Eller 
inte ens bara bör vara, utan det uppfattas som udda när vi 
inte är det. Rationalitet är inte ett påbud uppifrån utan en 
kollektiv uppfattning om hur allt handlande går till. 

Rationella lägenheter och enkla funktionella möbler är 
ingenting att klaga på i sig, det verkar bara vara så att som 
vi formar omgivningen formar den tillslut oss. 
 

 

BILD 4. SKISS MED FÄRGER, MATERIAL OCH ORNAMENT  



 

Tidigare arbeten 

Tidigare under utbildningen har jag gjort två arbeten som 
är relaterade till det arbetet jag här drar upp riktlinjerna 
för. 

Under kursen Litet Boende i ettan arbetade jag med furu i 
fasaden . Där utgick jag ifrån mönstret i en gammal 
tradition för lapptäcken. Jag använde även mönstret för att 
bygga upp inredningen (bild 5). 

I samband med en annan kurs rörande boende i tvåan hade 
vi insprängt en kurs på två veckor i bordsdesign. Under 
den kursen var jag ännu närmare frågorna jag ställer mig i 
det här arbetet. Jag gjorde ett stort matbord i furu med 
tassar som fick avsluta benen. Tassarna skar jag i trä och 
målade på strumpor i rosa. Dessutom arbetade jag mycket 
med ytbehandlingen av bordet. Jag ville att träet skulle 
behålla sin ljusa färg och att man verkligen skulle känna 
ådringen och känslan av träet. Därför började jag med att 
kalka bordet för att fräta bort ligninet i vårveden, sedan 
såpskurade jag. Då fick jag fram strukturen i materialet. 
Egentligen kanske detta skulle ha räckt men som 
ytterligare åtgärd gjorde jag en egen vaxblandning och 
strök på ett tunt lager. Nu är tanken att bordet efter 
många års slitage kommer att få en vackrare
yta. (se bilaga 1) 

Tidigare under utbildningen har jag gjort två arbeten som 
är relaterade till det arbetet jag här drar upp riktlinjerna 

Litet Boende i ettan arbetade jag med furu i 
fasaden . Där utgick jag ifrån mönstret i en gammal 
tradition för lapptäcken. Jag använde även mönstret för att 

I samband med en annan kurs rörande boende i tvåan hade 
gt en kurs på två veckor i bordsdesign. Under 

den kursen var jag ännu närmare frågorna jag ställer mig i 
Jag gjorde ett stort matbord i furu med 

tassar som fick avsluta benen. Tassarna skar jag i trä och 
arbetade jag mycket 

med ytbehandlingen av bordet. Jag ville att träet skulle 
behålla sin ljusa färg och att man verkligen skulle känna 
ådringen och känslan av träet. Därför började jag med att 
kalka bordet för att fräta bort ligninet i vårveden, sedan 
skurade jag. Då fick jag fram strukturen i materialet. 

Egentligen kanske detta skulle ha räckt men som 
ytterligare åtgärd gjorde jag en egen vaxblandning och 
strök på ett tunt lager. Nu är tanken att bordet efter 
många års slitage kommer att få en vackrare och vackrare 

 

BILD 5. FASADSKISS LITET BOENDE 
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Problemformulering  

 
Jag upplever att vi, efter en period av postmodernism, gått 
tillbaka till det modernistiska formspråket på ett slentrian-
mässigt sätt. Både arkitektur och möbler formges utan 
några större visioner om hur de kan påverka brukarnas 
värld, varken tankemässigt eller känslomässigt. "Enkel" 
och "stilren" upplever jag fortfarande som dygder inom 
inredning och design. Enligt min mening har dehär idealen 
lett till produkter och interiörer som snarare kan beskrivas 
med orden "tråkiga" och "kärlekslösa". 
  I historien har ornament förekommit genom stilskiftena 
och varit centrala för dem. Den stil som nu varit rådande 
av och till i drygt 80 år är utan ornament. Nu är det dags 
för någonting nytt. Återerövra ornamenten och låta dem 
följa med in i vår framtid! Jag vill ladda möbler med 
känslor och irrationalitet som gör att vi fäster oss vid dem. 
Den andra delen i mitt arbete är furu. Jag anser att det är 
ett underutnyttjat material i möbler och inredning just nu. 
Det växer mer än det skördas i Sverige, det är 
närproducerat och relativt miljövänligt. Furu har en 
väldigt speciell karaktär. Den skiftar mycket i mönstret, 
beroende på hur den sågas och har kvistmärken. Idag har 
den en relativt låg status, som jag genom att lyfta fram 
dess speciella egenskaper hoppas kunna höja. 
 
 
 
 

 

Syfte  

 
Jag ska i det här arbetet formge möbler med utgångspunkt 
från mina tankar om ornament. Det huvudsakliga 
materialet jag tänker använda är furu. I möblerna kommer 
jag att formulera några tankar om ornament. Jag vill att 
möblerna jag formger skall hjälpa till att i en större 
kontext höja statusen på materialet furu inom inredning. 
Jag vill dessutom slå ett slag för ornamentens plats i våra 
liv och på våra möbler. Detta i syfte att befästa oss 
människor som känslovarelser i behov av materiella 
känsloutryck i vår omgivning. 
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Metodval och metoddiskussion  
 

Research 

Jag har gjort research genom att gå tillbaka till gamla 
skrivna källor och studera utbudet av möbler i den vanliga 
handeln idag. Jag har också gjort historiska tillbakablickar 
genom att se gamla möbler i olika media. Till min research 
hör också bevakning av medias bild av området möbler och 
inredning. 

Skiss 

Jag har skissat på papper, i modell och gjort ritningar. Jag 
har gjort materialprover av olika ytbehandlingar. Eftersom 
många av mina idéer handlar om taktilitet valde jag att 
övergå till skala 1:1. Jag snickrade en bokhylla efter några 
av mina formidéer. 

Gestaltande 

För att hitta sätt att gestalta den känsla jag var ute efter 
letade jag efter bilder, gjorde collage, tecknade visioner och 
gjorde olika typer av strukturer. 

Formgivning 

Med allt detta i huvudet ritade jag och byggde modeller 
på skåp efter skåp efter skåp, tills jag kom fram till ett 
som jag var nöjd med. 

Konstruktion 

Efter formgivningsfasen gjorde jag tillsammans med min 
handledare konstruktionsritningar med lämpliga 
dimensioner och material. 

Slutförande 

De sista veckorna av mitt arbete ägnar jag åt att bygga 
möbeln jag formgivit.  
 

 
BILD 6. TÄLJA FÅGLAR  -JOBBA I SKALA 1:1  
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Uppläggning  

 

Disposition av tiden 

 
v. 08 Start, Planering och Research 
 

v. 09 Research Ornament 
 
v. 10 Research Furu + Börja skissa på möbel 
 
v. 11 Prova tankar i skala 1:1(snickra) 
 
v. 12 Administrativa uppgifter, skriva + 
Halvtidspresentation 
 
v. 13 Söka efter utryck och skissa på ornament 
 
v. 14 Formge och rita möbel 
 
v. 15 Snickra och skriva rapport 
 
v. 16 Snickra, Ytbehandla, Färdigställa + Göra 
presentation 
 
v. 17 Presentera 
 
 

 
BILD 7. YTBEHANDLINGSPROVER PÅ MITT SKRIVBORD  



 

Genomförande 
 

För att närmare ringa in och sätta fingret på vilka 
tankegångar som jag upplever som ett problem
med att gå tillbaka till källorna till dagens smak. Jag läste 
Ellen Key "Skönhet för alla" och Adolf Loos "Ornament and 
Crime". Genom att läsa källorna till de smakfloskler som 
fortfarande florerar idag var det mycket lättare att 

ifrågasätta dem. 
Samtidigt har jag tittat 
på vad som finns i 
handeln och vilken bild 
media ger av hur vi bör 
inreda. Ifrån detta har 
jag försökt formulera en 
riktning att gå för att 
komma närmare ett
enligt mig
ideal. Jag 
materialprover 
några av mina första
tankar
ornament
träets egna mönster 
med färg enligt samma 
princip som 
färgläggningsböcker för 
barn (bild 

spinna vidare på känslan av att mönstret ser ut som päls 
provade jag även att göra leopardprickar på en bit furu. För 
att få in lyx och en kontrast la jag på slagmetal

BILD 8. NÄRBILD PÅ SIDAN AV BOKHYLLAN  

För att närmare ringa in och sätta fingret på vilka 
som jag upplever som ett problem, började jag 

med att gå tillbaka till källorna till dagens smak. Jag läste 
Ellen Key "Skönhet för alla" och Adolf Loos "Ornament and 
Crime". Genom att läsa källorna till de smakfloskler som 

mycket lättare att 
ifrågasätta dem. 
Samtidigt har jag tittat 
på vad som finns i 
handeln och vilken bild 
media ger av hur vi bör 
inreda. Ifrån detta har 
jag försökt formulera en 
riktning att gå för att 
komma närmare ett 
enligt mig roligare 
ideal. Jag gjorde 
materialprover på 
några av mina första 
tankar om furu och 
ornament. Jag fyllde i 
träets egna mönster 
med färg enligt samma 
princip som 
färgläggningsböcker för 

(bild 1). För att 
att mönstret ser ut som päls 

även att göra leopardprickar på en bit furu. För 
att få in lyx och en kontrast la jag på slagmetall i mässing 

som ser ut som guld (bild 7). Efter dessa skisser eller 
materialprover ville jag testa att gå vidare och göra 
tredimensionella ornament. Jag märkt
hitta svar på frågor som: Vad är nutida ornament? och hur 
kan jag höja statusen på furu? För att komma närmare 
svaren kombinerade jag intuition med analys och samtal.
Jag pratade bland annat med professor Vesa Honkonen om 
ornamentens roll i historien och samtiden. 

tankar jag kom fram till är 
svåra att rita och skissa för 
de handlar om taktilitet och 
känsla i materialet. Därför 
påbörjade jag metoden skala 
1:1 f
som möjligt i mina tankar om 
nya ornament och n
att använda furu
experiment kunde jag testa 
och utvärdera mina tankar
Det är svårt att komma på en 
riktigt bra idé som håller hela 
vägen, så jag började med en 

idé jag tycker var okej och 
värd att testa.

ville komma åt kraften i att skapa saker i fullskala där jag 
kan relatera till dem med min kropp och samtidigt 
ifrågasätta alla beslut i processen. I m
provade jag tredimensionella ornament i form av 
applicerade objekt. Jag provade även
på furu.(bild 8) För att komma ifrån den givna formen av 
rätblock som det gärna blir när man använder maskiner för 
att snickra tog jag fram morakniven. Jag ville få in en 

BILD 9. SKISS PÅ STRUKTUR  
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Efter dessa skisser eller 
materialprover ville jag testa att gå vidare och göra 
tredimensionella ornament. Jag märkte att jag behövde 

Vad är nutida ornament? och hur 
För att komma närmare 

intuition med analys och samtal. 
Jag pratade bland annat med professor Vesa Honkonen om 

i historien och samtiden. Många av de 
tankar jag kom fram till är 
svåra att rita och skissa för 
de handlar om taktilitet och 
känsla i materialet. Därför 
påbörjade jag metoden skala 
1:1 för att komma så långt 
som möjligt i mina tankar om 
nya ornament och nya sätt 
att använda furu. I dessa 
experiment kunde jag testa 
och utvärdera mina tankar. 
Det är svårt att komma på en 
riktigt bra idé som håller hela 
vägen, så jag började med en 

idé jag tycker var okej och 
värd att testa. (bild 6) Jag 

ville komma åt kraften i att skapa saker i fullskala där jag 
kan relatera till dem med min kropp och samtidigt 

processen. I mitt första test 
ornament i form av 

applicerade objekt. Jag provade även dekorationsmålning 
För att komma ifrån den givna formen av 

när man använder maskiner för  
att snickra tog jag fram morakniven. Jag ville få in en  



 

känsla av 
närvaro, spår av 
handen. Jag började 
tälja bort hörnen, 
runda av delarna 
som hyveln gjort 
raka och perfekta. 
Som ornament 
täljde jag över 30 
stycken fåglar i 
snickeritorr furu. 
Uttrycket började 
mer och mer närma 
sig slöjd.I min 
strävan att höja 
statusen på furu är 
formuttrycket slöjd 
inte
Så jag kom fram till 
att jag helt enkelt 
får lägga ifrån mig 
morakniven och 

lägga ned kärlek på materialet på ett annat sätt. Jag 
arbetade med att få fram den känsla och de former jag ville 
ha i möblerna genom att teckna och hitta inspirationsbilder
(bild 2). Jag arbetade med färgerna i furu, drog paralleller 
till hur färgerna är symboler för lyx och förfining i
annat mode (bild 4). Jag funderade på de två typiska 
formuttrycken furu har, kvistarna och det stora mönstret 
årsringarna kan åstadkomma när de skärs tangentiellt
(bild 3). Furu med mycket kvistar har lägre kvalité än furu 
med lite kvistar. Det är delvis på grund av hållfasthet i

BILD 10. MÖNSTER MED SLAGMETALL I MÄSSING 

känsla av mänsklig 
närvaro, spår av 
handen. Jag började 
tälja bort hörnen, 
runda av delarna 
som hyveln gjort 
raka och perfekta. 
Som ornament 
täljde jag över 30 
stycken fåglar i 
snickeritorr furu. 
Uttrycket började 
mer och mer närma 
sig slöjd.I min 
strävan att höja 
tatusen på furu är 
formuttrycket slöjd 
inte till någon hjälp. 
Så jag kom fram till 
att jag helt enkelt 
får lägga ifrån mig 
morakniven och 

lägga ned kärlek på materialet på ett annat sätt. Jag 
arbetade med att få fram den känsla och de former jag ville 

möblerna genom att teckna och hitta inspirationsbilder 
Jag arbetade med färgerna i furu, drog paralleller 

till hur färgerna är symboler för lyx och förfining i bland 
Jag funderade på de två typiska 

kvistarna och det stora mönstret 
årsringarna kan åstadkomma när de skärs tangentiellt 

. Furu med mycket kvistar har lägre kvalité än furu 
grund av hållfasthet i 

konstruktioner, men jag tror att det också är på
smakideal. Det jag har ifrågasatt är varför fläckar i fallet 
furu inte uppskattas medan fläckar på leoparder, 
dalmatiner, påfågelfjädrar och mycket annat anses ståtliga 
och är eftertraktade. Vad det gäller mönstret av 
tangentiellt skurna årsringar tror jag knappt att någon 
uppmärksammar det. När jag tänkt närmare på det 
påminner mönstret mig om olika typer av päls, strukturen 
på fågelvingar, marmor eller det skimrande mönstret vissa 
sidentyger har. Kort sagt har materialet furu 
formförutsättningar att betraktas som ståtligt och vackert
Det gäller bara att få fram formegenskaperna på rätt sätt.
 
Jag valde att rita en ny möbel. Den 
skulle ha möjligheten att bära ett 
starkt uttryck och vara ståtlig. Jag 
ville inte begränsas för mycket av 
tankar om funktionsduglighet så att 
välja bort möbler som stol och bord var 
enkelt. De har så intim interaktion 
med kroppen och är därför lite mer 
begränsade att laborera med. Mitt val 
av möbel föll till slut på skåp. Det finns 
många anledningar, men den främsta 
är skåpets historik som praktmöbel
Det är en möbel som märks den tar för 
sig av rummet och är nära besläktad 
med arkitektur. Under skissarbetet 
slets jag mycket mellan olika tankar 
och ställningstaganden. Jag återkom 
hela tiden till rätblocket som form. När
jag gjorde utflykter ifrån rätblocket i tanken kom jag 
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konstruktioner, men jag tror att det också är på grund av 
smakideal. Det jag har ifrågasatt är varför fläckar i fallet 

läckar på leoparder, 
, påfågelfjädrar och mycket annat anses ståtliga 
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på fågelvingar, marmor eller det skimrande mönstret vissa 

Kort sagt har materialet furu 
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et gäller bara att få fram formegenskaperna på rätt sätt.  

Jag valde att rita en ny möbel. Den 
skulle ha möjligheten att bära ett 

Jag 
ville inte begränsas för mycket av 
tankar om funktionsduglighet så att 
välja bort möbler som stol och bord var 
enkelt. De har så intim interaktion 

är därför lite mer 
att laborera med. Mitt val 

Det finns 
många anledningar, men den främsta 
är skåpets historik som praktmöbel. 
Det är en möbel som märks den tar för 
sig av rummet och är nära besläktad 

Under skissarbetet 
slets jag mycket mellan olika tankar 

återkom 
hela tiden till rätblocket som form. När 
jag gjorde utflykter ifrån rätblocket i tanken kom jag 

BILD 11. SKISSER 
PÅSKÅP 



 

aningen till olika tidigare stilar som svängda rokokoformer 
eller bulliga barocka ben. Ett annat håll tankarna kunde ta 
var åt fasetthållet med lite lustiga vinklar och avkapade 
hörn. Ingen av dessa vägar ville jag ta för att komma bort 
ifrån rätblocket. Jag lånade böcker om allmogeskåp på 
biblioteket. De skåpen ligger närmre formen jag sökte men 
har ofta en i sin tur nostalgisk form med kornischer 
syftar ända tillbaka till antiken. Frågorna återkom om hur 
jag kan släppa modernismens strama formspråk utan att 
vara tillbakablickande. Jag kände behovet av en tradition 
att följa, men kunde inte hitta någon. Tillslut 
inte sträva bort ifrån rätblocket utan helt enkelt applicera 
mina idéer på det. För att inte bara slå undan benen på 
mig själv hela tiden tänker jag att det är bättre att sakta 
men säkert utveckla den formtradition jag är uppfostrad i
när jag applicerar mina ornament på rätblocket blir det 
någonting annat och formen utvecklas. Jag ritade då 
snabbt ett tredelat skåp med ett underrede med två lådor, 
en skåpsdel i form av ett rätblock och en krona.
Det skåpet förenar mina idéer om de ornament furu har i 
sig självt. I utryck och proportioner ritade jag det så det 
skulle gå att hantera men ändå kunna bära titeln 
praktmöbel. 
Efter färdigställande av ritningar på hur det skulle se ut i 
mått och proportioner hade jag två veckor på 
konstruktionen och snickra skåpet innan 
De enda formbeslut jag behövde ta in verkstaden den här 
gången var hur bitarna som bildar fasad på underdelen och 
kronan skulle sitta (bild 12). Jag tänker mig att de ska ge 
skåpet en tydlig karaktär och bygga volym upptill och 
nedtill. Bitarna jag fäster visa det prickiga uttrycket i furu. 

tidigare stilar som svängda rokokoformer 
eller bulliga barocka ben. Ett annat håll tankarna kunde ta 

tiga vinklar och avkapade 
hörn. Ingen av dessa vägar ville jag ta för att komma bort 
ifrån rätblocket. Jag lånade böcker om allmogeskåp på 
biblioteket. De skåpen ligger närmre formen jag sökte men 
har ofta en i sin tur nostalgisk form med kornischer som 
ftar ända tillbaka till antiken. Frågorna återkom om hur 

jag kan släppa modernismens strama formspråk utan att 
vara tillbakablickande. Jag kände behovet av en tradition 
att följa, men kunde inte hitta någon. Tillslut valde jag att 

elt enkelt applicera 
För att inte bara slå undan benen på 

mig själv hela tiden tänker jag att det är bättre att sakta 
men säkert utveckla den formtradition jag är uppfostrad i, 
när jag applicerar mina ornament på rätblocket blir det 

Jag ritade då 
snabbt ett tredelat skåp med ett underrede med två lådor, 
en skåpsdel i form av ett rätblock och en krona.(se bilaga 2) 

er om de ornament furu har i 
sig självt. I utryck och proportioner ritade jag det så det 
skulle gå att hantera men ändå kunna bära titeln 

Efter färdigställande av ritningar på hur det skulle se ut i 
mått och proportioner hade jag två veckor på mig att rita 
konstruktionen och snickra skåpet innan presentationen. 

övde ta in verkstaden den här 
ngen var hur bitarna som bildar fasad på underdelen och 

. Jag tänker mig att de ska ge 
tydlig karaktär och bygga volym upptill och 

visa det prickiga uttrycket i furu. 

Jag tänker på det som dalmatiner biten av skåpet medan 
själva skåpskroppen är vingar med guld på
 

BILD 12. PUSSEL MED BITAR TILL UNDERREDET
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Jag tänker på det som dalmatiner biten av skåpet medan 
själva skåpskroppen är vingar med guld på (bild 10). 

 
UNDERREDET  



 

Resultat  

 

Jag har formgett och snickrat ett skåp i furu med ornament 
tagna ifrån träet egna former. Jag förstärkte det 
karaktäristiska mönstret som blir av vår-
genom att lägga på slagmetall i mässing. I krona och 
underrede gjorde jag collage av bitar med kvistar på så att 
de blir prickiga som en dalmatiner. Inuti skåpet har jag 
målat mönstret av höstveden blått. Det här har varit ett 
viktigt steg för mig för att tydligt befästa mina tankar om 
ornament i formgivning. Jag tycker att jag uppnått ett 
resultat som ligger i tiden men ändå tänjer på koncepten 
om hur samtida svensk formgivning ser ut.
  Under utställningen har jag samlat in de reaktioner 
besökarna gett utryck för. Många reaktioner
varit direkt känslomässiga och instinktiva
varit spontan glädje. Möbeln verkar alltså 
känslomässig reaktion hos människor i olika ålder och
olika bakgrund.  
  Jag har fått frågan några gånger vilket material skåpet är 
gjord i. Jag tolkar det som att formspråket är tillräkligt 
långt ifrån traditionella furumöbler för att man inte genast 
ska koppla vilket material det är, trots att jag gjort allt för 
att framhäva materialets specifika karaktär.
  Vad det gäller att höja statusen på furu tror jag att jag
dragit mitt strå till stacken. Jag har ifrån vitt skilda håll 
och oberoende av varandra fått kommentaren ” Wow, det 
ser ut som en tiger” eller andra lyxiga och ex
referenser. Jag har aldrig hört den kommentaren om 
någons gamla furubord där hemma och tänker att jag 
lyckas öppna ögonen på folk för nya kvalitéer i materialet.
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Diskussion  

 

Vid presentationen av mitt arbete var en av opponenten, 
Matti Klenells, huvudpunkter i kritiken att jag inte skulle 
behöva tala om smak och stil, utan bara arbeta med mitt 
utryck och lita på att det var gott nog.  Han tyckte även att 
som formgivare skulle man inte ägna sig åt 
mediebevakning och medias bild av vårt yrke. 
 
Jag kan hålla med honom om att tankar kring stil och 
smak sällan hjälper till i ett formgivningsarbete. Och i ett 
fortsatt yrkesliv är det inte de frågorna som bör spela 
huvudrollen. Men i ett examensarbete tycker jag ändå att 
det har en plats. Då jag försöker skapa en egen identitet 
som formgivare och arkitekt tycker jag det är svårt att 
blunda för omvärlden och samtiden. 
 
En annan fråga som kom upp under presentationen var 
den om ornament i samtiden. En person i publiken 
förundrades över att jag tyckts missa alla laserskurna 
rådjur det senaste decenniet och alla andra dekorationer 
och ornament som översvämmat inredningens popkultur 
skikt. 
 
Jag blev glad över att få den frågan för det ger mig plats 
att utveckla mina tankar om ornament och tidsperspektiv. 
I historien hittar vi ornament ifrån olika tidsepoker, allt 
ifrån de olika antika kolonnordningarna till glaspartier i 
jugendstil. De ornament vi ser idag ifrån historien var 
sådana som var ämnade för långa tidsintervaller. Det fanns 
säkert många mer kortlivade ornament, men de finns 
såklart inte kvar för eftervärlden. De ornament som vi i 

Sverige ägnat oss åt de senaste åren har ett väldigt kort 
tidsperspektiv. Det är plastdekaler vi kan sätta på väggen, 
konstiga gökur i rosa och en väldig massa småfåglar i olika 
material. De berättar om en längtan efter ornament, men 
det är inga seriösa satsningar. Först när vi börjar hugga i 
sten, snida i trä eller använda nyare tekniker med samma 
hållfasthet så kommer vi att börja arbeta med ornament på 
riktigt. Det är då vi kommer behöva formulera våra 
visioner, drömmar och intentioner som bilder och mönster i 
våra möbler och byggnader. 
 
Diskussionerna efter presentationen berörde också status i 
material. Det vanliga är ju att om ett material är sällsynt 
har det hög status. Exemplet att guld finns väldigt lite av i 
jordskorpan, därför är det högstatus material som är dyrt. 
Med det resonemanget som bakgrund är det ju rena 
vansinnet att ge sig på ett material som furu och få det till 
högstatus. Jag tror att man måste lägga in andra värden 
för att höja statusen på ”det vanliga”. Som formgivare får 
man använda sig av referenser och formspråk som blir 
eftertraktade. Man kan också låta tillverkningsprocessen 
vara det som är exklusivt. Andra värden som ligger i tiden 
är miljö och ekologi. Det är inte kopplat till exklusivitet 
alla gånger, men ger ett mervälde att konsumenten kan 
köpa varan utan dåligt samvete. 
 
Den känsla av lyx och status som behövs för att passa in i 
finrummet tycker jag ändå att jag lyckats ge mitt skåp. Jag 
tror att det kan fungera i många miljöer. Där skåpet står 
nu på vårutställningen i konstfacks vita ateljé med grått 
golv och takfönster kan hända är den sämsta miljön för det. 
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Sammanfattning, slutsats, slutord  

 
  Mitt examensarbete har till den allra största delen bestått 
av ett tankearbete där jag utmanat mina egna tankar om 
form. Jag har haft ett tillfälle att gå igenom de olika ideal 
jag snappat upp i min kulturella fostran och ifrågasätta 
dem. Jag har sedan haft möjlighet att komma med 
reaktioner på de frågor jag tycker är viktiga. I skolans 
verkstäder har jag kunnat forma och testa mina tankar om 
ornament och formgivning. Jag började mad att prova 
tredimensionella och direkt föreställande ornament för att 
sedan övergå till mer abstrakta och tvådimensionella. I och 
med att jag skrivit denhär rapporten har jag verkligen 
behövt formulera och utveckla mina tankar. Det som 
tillslut tagit överhanden i arbetet är de möbler jag gjort. 
Det är dem alla människor kan relatera till och det är dem 
som nu får bära och förmedla mina tankar jag initialt 
arbetat med. 
  
  Det var mycket spännande att presentera det jag tänkt 
och gjort för hela institutionen, opponenten och övriga 
åhörare. Där kunde jag avläsa i diskussionen hur väl jag 
lyckas kommunicera mitt arbete och de tankar jag har. Jag 
blev mycket nöjd med alla samtal som kom upp. De visar 
att det jag gör är relevant för den tid vi levar i och att 
många kan relatera till det frågorna jag tar upp. 
  
  Den huvudsakliga tanken med mitt examensarbete har 
inte varit att göra någon produkt utan att formulera mina 
formtankar och visa upp min bild av vilket håll 
formgivning kan gå åt. 
 

Den respons jag fått under utställningen har varit 
ytterligare ett kvitto på att många olika människor kan 
relatera till det jag gör. Människor i olika åldrar och ur 
olika samhållsklasser har på olika sätt visat uppskattning 
och berättat hur skåpet talar till dem känslomässigt. Jag 
tycker att det är viktigt att inte bara kommunicera till dem 
inom vår egen bransch utan nå ut till fler.  
 
Det här arbetet skulle jag kunna fortsätta med livet ut tror 
jag. Jag hade tänkt göra en hel kedja av möbler där den 
ena ger den andra och de får utvecklas i någon slags 
evolution. Under dessa veckor har kedjan fått två länkar. 
De två länkarna skulle kunna byggas på till en lång kedja. 
I en fortsättning skulle möblerna inte bara vara 
formdebattinlägg utan utvecklas till produkter och 
bruksföremål. Alla med målet att befästa människor som 
känslovarelser och bidra till en roligare miljö att leva i. 
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