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Form, Funktion, Material, Färgexperiment.
Soffa i trä med resårplymå



Innledning
  
I mitt examensarbete har jag valt att göra en soffa.
Jag ville ha möjligheten att utnyttja verkstäderna till
fullo under det sista året och då göra något konkret
som inte bara kan redovisa genom ritningar och planscher.
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Bakgrund

Om jag ser tillbaka på utbildningen så känns det som att 
uppgifter genom IS (färg och form) har givit mig stora
utmaningar.
På IS arbetar vi efter andra infallsvinklar och andra
material och fungerar som ett komplement till min egen
inriktning.
I mitt exarbeta har jag försökt att använda mig av mina 
erfarenheter från mina IS kurser.

Här visar jag några av mina tidigare projekt som jag på 
olika sätt bär med mig och återknyter till, och som också 
i fragment finns med i mitt exarbete.

Gemensamt för dom är att dom alla var försök att överraska 
och underhålla.

  

skrivbord
roligt grupparbete
tillsammans med
Jens Fager
Ida danielsson

Drickfontän
IS kurs
oväntat resultat
formbara material

stol/in memory
Sture Dahlström
ballans/material-
experiment.

modellarbete mot
beställare.
svårighetsgrad/
oväntat resultat.

hus/ fritt skiss-
arbete.
lek med form/
funktion



Problemformulering

Efter fem år på skolan är jag trött på offentlig miljö, 
stapelbara stolar, dubbla funktioner, Smart och platsbyggd 
förvaring, färgskalor, målgrupper, möbelmässa, 
powerpoint.

Efter att bott i ett antal ettor runt om i stan där man 
är tvungen att möblera upp mot väggarna ville jag att 
den här soffan på grund av sin storlek och konstruktion 
släpper från väggen.
Jag vill att den är lätt att läsa av i sin konstruktion.
Jag vill förstärka möten av material genom distanser.
Hur långt kan jag driva min formgivning i en riktning 
utan att påverkas av givna mallar?

Det är helt klart för mig att det är ett experiment med 
en ide om en form hos en funktion i en möbel.
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Syfte

Dom nyare träsoffor jag sett har en tendens att i sin
formgivning antyda en tillbakadragen ställning i 
konkurens med större textila soffor. textila
soffor som nästan uteslutandet tar platsen som
solitärer eller delar i en serie i det största rummet.
Det beror säkert också på att en rymlig textil soffa ofta
kopplas till att vara väldigt bekväm. Man sitter mera
bakåtlutad vilket kräver mer stoppning mot ryggen.

Många träsoffor formges mera mot typ kökssoffa eller
verandor, burspråk.
Träsoffor är ofta också fler funktionella, ”å vad bra, den 
kan vi ställa ut i trädgården i vår”.
Min tanke är inte att “nu ska ni få se hur man gör”
utan mer av att jag ser en utmaning i att försöka i
den här processen få fram en faktisk möbel.
Kanske en en lek med form och material som till sist
leder fram till..

-Att göra en soffa utifrån bla min bakgrund på Operan och 
mina ideer kring form, material, funktion, komfort. 
-Att driva en formide mot en resultat som inte för tydligt 
flörtar, vare sig i materialval, konstruktion eller färg 
med en proppmätt möbelindustri.

Robert Raushenberg

Robert Raushenberg
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Metod val och metoddiskussion

Jag har inspirerats av flera olika saker och miljöer.
I grunden finns nog min tid på Operan där jag arbetade i 
nästan åtta år som scentekniker.  
Trä, linne, hampa, sadelgjord, järn, mässing, målat eller 
omålat, rök, ljus, färger, ljud, verktyg, scengolvet.
Allt bär upp en scen i en historia.

Jag fascineras av när hela eller delar av möbeln är en 
baksida på samma sätt som dekoren på en scen.

Jag har också fått inspiration från möbler som är under 
tapetsering. Just innan man kommer till det skedet
när man lägger på ett ytskikt eller beklädnad, när kon-
struktionen är synlig, om jag kan sluta där. 
Det finns ett utryck inom arkitektur “att bygga med rena 
kalsonger” vilket betyder att allt är gestaltning vilken 
man också redovisar, synlig konstruktion, inga täckskivor.

Det känns som att när man gör en möbel finns det många
regler och ramar att förhålla sig till. vår utbildning
vänder sig mot en marknad som “vet” vad som fungerar.
Jag får ofta höra, du måste ju tjäna pengar också.
Det kan kännas svårt att i ett projekt ta ett steg utan-
för dessa ramar.

Soffan fram till examination är inte anpassad mot en pro-
ducent eller sett ur en konstruktionsteknisk synvinkel 
anpassad för att vara lätt eller billig att tillverka.

Det känns som om att, så länge jag vet konsekvenserna av 
dom valen jag gör är jag friare i min formgivning under
projektet.

Eget foto på otapetserad fotölj

Foton ur boken Möbelstoppning som
hantverk

Svårigheten ligger inte i att lämna något ofärdigt, 
snarare i att lämna något ogjort.
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Uppläggning och genomförande

Som jag skrev i problemformuleringen vill jag att soffan
ska ta plats. 2600mm, gärna att den känns aningen för
lång. problemet blev att ju längre jag drog ut den, desto
svårare var det att visuellt få den att kännas något så
när i ballans. 

Det var tänkt att soffan skulle ha en klädd rygg men att 
när man sitter i den och sträcker ut armen så ville jag 
att man känner materialen och att armen liksom trillar ner 
mellan rygg och armstöd.
När ryggen var tänkt att vara klädd så kändes det som att 
det var runt gavlarna och armstöden jag skulle lägga extra
krut på. Gavlarna som på grund av soffans längd var långt
från varandra.

I bakgrunden fanns också en klassisk form med gavlar som 
böjer av bakåt. Men jag kände att när jag ritade på dom 
formerna inspirerad av fotöljer o soffor från -20 talet 
fanns det helt enkelt inte i handleden,
Det kändes klumpigt och svårt.

Jag började med att skissa på en väldigt basic soffa med 
konstruktion i trä och med en tjockare dyna att sitta på. 
Den byggde på vertikala och vågräta 35x35 stycken.

Parallellt med den så skissade jag på en soffa som var 
uppbyggd runt en resårplymå. Den fick medvetet ett 
spretigare utryck. Där försökte jag frångå mina 
tidigare ider och försökte förutsättningslöst hitta
en konstruktion som bar upp plymån på ett mera
oväntat sätt.



När jag satte igång att skissa fanns en bild i huvudet av 
hur jag ville att soffan skulle upplevas, problemet var 
bara att det var som om jag tittade igenom ett 1m långt 
sugrör. 
Det var som en minnesbild. Som ett fragment där vissa 
bilder, ytor, färger frmträder starkare än andra. 

Jag vet att när jag tittar på något kanske ett formgivet 
föremål, kisar jag gärna. 
Jag tror det hänger ihop med att jag försöker filtrera 
eller förenkla bilden av det jag tittar på.

Ibland är det just bara det man ser

10 veckor
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- Konstruktion som bär upp en form eller         
en form som har en konstruktion? 
 
- En formgiven konstruktion?

- En form ?

- Skissar jag utefter en konstruktion som  
bär? och sen anpassar jag formen effter 
konstruktionen.

- Skissar jag på en form som ska konstru-
eras och ska jag kunna läsa av konstruk-
tionen i formen?

- ideer om en sida som vänder sig 

Jag lämnade en distans mellan sittyta och dom främre hörn-
benen. lät benen bli en del av den främre sargen som jag i 
sin tur lade under framåtgående sargarna från dom bakre
benen. 
Dom främre benen går vidare upp i armstöden som sen
viker av och bildar ryggen.

Skisser



Ett orosmoment var att den började se ut som en
bäddsoffa vilket inte var bra. Jag försökte parera
det genom att synliggöra konstruktionen i själva
resårkärnan på gavlarna. Men efter att pratat med en
tapetserare som förklarade vilka svårigheter det 
innebar i tapetseringen så försökte jag istället med
en konstruktionsdetalj som låg på utsidan vid gaveln,
syns på modellen bredvid.

Efter ett tag insåg jag att mina försök att ändra på
konstruktionen innebar bara massa trassel och kändes
fånigt. jag tog bort dom och känner att den enklare 
lösningen minimerade bäddsoffsyntomen.
Det visade sig också att konstruktionen i styrka kla-
rade sig bra utan extra delar.
Om man sedan också fäster den klädda resårkärnan i dom
framåtgående sargarna underifrån så blir den grymt
stadig.

Nu när soffan kommer ut från väggen ville jag att ryg-
gen skulle vara genomsiktlig så eventuellt släpljus på 
väggen bakom syns genom ryggen, så mycket ljus bakom 
soffan som möjligt.

Det bärande “knäna” under sargarna fungerar som först-
ärkning mot bakre ben och rygg. Dom skapar också ett
valv under soffan. valvet som symbol för att bära upp.
Dom tillsammans med lutningen på dom bakre benen skapar 
också en tydlig riktningen framåt

En liknande detalj går mellan armstöd och rygg. Den 
ger en viss vridstyvhet, Har en funktion som rygg-
stöd när man sitter mot hörnet.
Den blir också en symbol för soffan som är lätt att
minnas.
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Eventuellt så fräser jag ett snett spår som löper på 
framsidan av undre sargen, vidare upp på ovansidan av 
armstödet.
Det återknyter till scenografi, det vänder sig mot 
publiken. Det kommer också förstärka den glans 
som oljefärgen efter att gnuggats upp ger 
fler reflekterande ytor.

Modell fullskala halva soffan

Modell 1:5

Sned fräsning

Detalj mot ryggknä under sarg
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Sittytan på soffan består av en handflätad resårkärna 
som är fastspikad på en träram. över resåhuset spänns 
sedan domestik som spikas fast på undersidan.
För att få fram lutningen (14grader) i ryggen på
resårhuset görs den övre tenen djupare än den undre,
utrymmet däremellan fylls med lämpligt material.
Detta får jag hjälp med av Björn persson på Vilax.

Soffan tapetseras med ett 650grams linnetyg. fram,
ovan, och baksida i ett stycke, gavlarna i varsitt
stycke.
Jag markerar gavlarna med en söm för att förstärka
intrycket av en fram och ovansida som vänder sig mot
betraktaren.

I och med att ryggen är öppen och så pass låg är det 
stor risk att kuddarna glider ut bakåt.
Jag försöker parera detta med hjälp av en upphöjnad
i bakkant och på gavelsidan.
Denna hand sys dit under tapetseringen och blir en
hanverksmässig detalj som återknyter till tidiga
inspirationsbilder.

Visst finns det andra lösningar på problemet med 
kuddarna.

1. Gör en tät rygg.
   Jo men då får också soffan en helt annat
   utryck än det jag vill.
   Den blir inte genomsiktlig.

2. Gör en tät fast genomsiktlig rygg(rep, snörning)
   Jo men då måste jag lägga till en sarg i bakkant.

3  Sätta fast kuddarna(hällor).
   Jo det kan man göra.
   

Textil och färg

Upphöjnad i bakkant

Sektion

Front
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Jag har istället för veckningen valt att använda
sömmar och eventuellt färg som målas rakt på tyget.
Återigen kommer scenografin tillbaka i detta.
Här kommer också tankar tillbaka som att våga
ge sig på att just bara måla rakt på. 
 
 - Den färgen kommer ju att slitas ner.
 - Sömmarna kan nötas av, vad händer då?
 - Linne tål inte att sitta på, osv osv

Men det är tänkt att detta eventuella slitage
ska stå i kontrast till träkonstruktionen.

Kuddarna kläs med samma linne som sittytan.
Hur kuddarna målas är inte helt klart i denna
stund, men det lutar åt att Fredrik Forsberg
som är grafisk formgivare ska måla och teckna
rakt på efter att dom är färdigsydda.

Vi har pratat om att illustrera en opera eller
en teatermiljö med sångare/skådespelare/dekor.
För honom hade det varit lättare att teckna på 
tyget innan det var färdigsytt. 
Men känslan ska vara att man just har målat
rakt på kudden.
Kuddarnas format blir 600x600mm.
Kuddarna görs sys av Marit Sundholm som även
tapetserar botten på soffan.

Jag hade en bild i huvudet av en gammal pressening
som legat ute, ihopvikt på marken. Den har legat så
länge att den knappt går att vika upp. 
Den känns nästan som plåt och kan mistagas för
en sten.
Jag provade att vika linnet på ett liknande sätt.
Vecken skulle fixeras vid tapetseringen. 

Anledningen var nog att jag visuellt ville bryta upp
den stora sittytan. Beroende på mina materialval,
material som kan uppfattas som en aning prydliga 
kanske. Att ballansera mellan olika utryck.
Men med den tjockleken på linnet så skulle det blivit 
alltför obekvämt att sitta på.

Skisser/Målning och söm på linnet
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Färg

När det kommer till färgen har jag tänkt använda
en oljefärg som stryks på väldigt tunt i flera
omgångar.
Oljefärgen fungerar bra som ytskydd för trät.
Det blir också en vacker yta som ger ett lyster
åt själva färgen.
Jag har på fullskalemodellen testat mig fram
mellan olika nyanser på en varmgrå färg som jag
känner inte flörta för mycket med betraktaren.
Jag var även inne på en ljus gul färg som heter
Neapelgul. Men då det är tänkt att jag ska visa
ett målat underrede och ett obehandlat, ligger den 
Neapelgula alltför nära trät i sig själv.

Det jag upptäckt med den gråa nyansen är att den
förändrar sig väldigt mycket beroende på vilket
ljus det är i rummet. Jag testmålade i dagsljus
inne i klassrummet och fick fram en nyans som jag 
tyckte om. Men när jag bar ut prototypen i korri-
doren gick den varmgå till at vara viol typ.
En kall kår av skräck.
Jag hade använt en grå i basen som heter Daveis
gray. Det verkar som den drar åt blått. jag ska 
testa grön umbra istället, den vet jag drar åt 
rött. Det borde bli ett varmare resultat

Det visade sig vara mycket svårare är jag trott 
att måla med oljan och få en jämn och tunn yta.
Jag övar och övar.
Hittar en kort, rund, hård pensel som är bra.

Olika ljus på samma nyans av grå
olika tider 
(kamera påverkan också) Bra pensel Zink vit för att ljusa upp färgen



Sammanfattning/Resultat

När jag skriver det här har jag inte resultatet framför mig,
Jag kan gissa mig till hur det kommer att se ut.
Jag hoppas att på ett possitivt sätt bli överraskad av
resultatet på samma sätt som jag blev under IS kurserna
jag nämner i inledningen.
När alla bitarna faller på plats och kombineras ihop.

Jag har försökt driva projektet efter vissa förutsättningar
men har också varit mottaglig för oväntade resultat som
uppenbarat sig under processens gång. 

Tack till

Sara Borgegård
Fredrik Forsberg
Björn Persson/Vilax ab
Marit Sundholm tepeserarverkstad
Jens Fager
Pierre Sindre
Anders och Filippa Pyk

Lars stensö
Karin tyrefors
Sahn Gnista
Jonas Bohlin
karin nyren

komplettering tack till tillkommer
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