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SAMMANFATTNING

Rapporten presenterar mitt examensarbete på kandidatnivå inom 
inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack. 

Min fascination för gamla sekretärer och kabinettskåp har lett mig in på 
att göra en undersökning kring deras historik, utformning och relationer 
till mänskliga behov. Samtidigt hittade jag en röd tråd i mina tidigare 
projekt som hade liknande egenskaper som de klassiska möblerna. 
Kombinationen resulterade i en möbel med inslag av både klassiska och 
moderna egenskaper.  

2



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

BAKGRUND

      - Tidigare arbeten

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

METODVAL 

      - Reseach

      - Kartan

      - Skiss och gestaltande

      - Formgivning och konstruktion/möbelritning

PROCESS

RESULTAT

      - Ritningar

DISKUSSION

BILAGA 

      - Annoterad -grafi

TACK

3

2

3

4

5

5

6

7

8

10

11

13

14

15



INLEDNING

Jag har alltid fascinerats av hur man tar sig in i en möbel: hur jag öppnar 
den, vad jag skulle få upptäcka om jag befann mig i den eller om det 
finns det något hemligt där i? När jag tittar på byråer har jag behovet 
av att öppna alla lådor och se vad som finns i dem, även om jag vet att 
de är tomma. Men tänk om just denna möbel har något dolt i sig! Att en 
möbel gör att jag får ana eller skymta något i den, att den väcker min 
nyfikenhet att undersöka den, är något som fångar mitt intresse. Kanske 
gömmer jag själv något i möbeln för att nästa person ska få chansen att 
upptäcka något i de dolda skrymslena.   
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BAKGRUND

Som liten var min favoritlek kurragömma. Med min dåvarande storlek 
kunde jag gömma mig i garderober bakom och under alla textilier och 
få den som letade att tro att jag inte var där. Ibland tog det lång tid in-
nan de fann mig. Då började jag se mig omkring i det lilla utrymmet och 
genom nyckelhålet sipprade det in ljus från rummet utanför, vilket gjorde 
att de hängda plaggen började ta form och skapade mönster. Under en 
liten stund glömde jag bort varför jag var där och att leken inte var över.

Från den letande personens perspektiv, att hitta den som gömt sig eller 
upptäcka ett utrymme som leder till att finna en möbels karakteristiska 
egenskaper, fångar mitt intresse. Jag vill arbeta med möbler som gestal-
tar känslan av att vara gömd och vilja bli upphittad av betraktaren.

Tidigare arbeten 
Efter att ha gått mina tre år på Konstfack har jag blickat tillbaka på mina 
tidigare arbeten. Jag har konstaterat att många av mina arbeten har 
innehållit det som jag tidigare har nämnt, egenskaper som jag vill låta 
betraktaren upptäcka genom att undersöka objekten. 

Sedan första året har vi arbetat med abstrakta modeller för att få en 
bättre förståelse till tänkandet i skapande. En abstrakt modell är en vit 
skissmodell som beskriver ett eller flera ord i fysisk form och uttryck. 
Arbetssättet tilltalade mig och jag fortsatte att arbeta med det. Utifrån de 
har det alltid varit med en eller flera abstrakta modeller som har samma 
utformning, men med olika egenskaper. Den yttre formen har alltid varit 
en kub och innehållet i kuben har gestaltat olika karaktärer beroende på 
vilket ledord jag utgått ifrån och översatt till form. I den inre formen på 
dessa modeller har det förekommit en antydan om en annan information 
om objektet eller egenskap. 
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

En annan stor anledning till mitt intresse för möbler som byråer, skåp 
och sekretärer, är att jag så länge jag kan minnas har samlat på olika 
saker. Det har varit svårt att hitta en bra plats att förvara dessa samlingar 
i. Oftast är det små föremål som får plats i skokartonger och askar och 
många av dessa samlingar är minnen jag vill bevara. 

Likt en skolbänk för läxböcker ville jag skapa en möbel att förvara olika 
saker i och att samlas vid. I möbeln ska man både kunna förvara person-
liga och opersonliga ting. 

Det jag vill lyfta fram med detta projekt är att som inredningsarkitekt 
försöka överföra den känslan som jag får när jag själv undersöker mö-
bler, därför har jag skapat en möbel som behandlar upplevelsen av att 
finna något dolt.

Med min bakgrundsberättelse om kurragömman ville jag få med den 
delen. Att få kunna gömma samlingar och att få upptäcka dem som att 
hitta en skatt.  
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METOD

Research
Genom att gå igenom mina tidigare arbeten och ta ut egenskaper som 
är genomgående, har jag haft dessa att utgå ifrån. Samtidigt tittade jag 
på olika sorters möbler med förvaringssyfte för att få en uppfattning om 
deras funktioner. Att få undersöka möbler fysiskt gav mig en föreställning 
om hur stor den skulle bli.

Kartan
En karta är en personlig utvärdering som innehåller information om en 
process, reflektioner, inspirationer samt relationerna mellan dessa delar. 
Kartan visar ett undersökningslandskap som gör att man kan överblicka 
processen och förstå den och under processens gång växer den. För att 
få en bättre överblick och en grund för mina tankegångar skapade jag 
en sådan karta vilket hjälpte mig mycket under arbetets gång.

Skiss och gestaltande
När jag börjar formge och bygga både skissmodeller och små modeller 
blev det lättare med ledorden jag kom fram till i min research. För att få 
en uppfattning om hur vissa material skulle kunna ge effekt och försöka 
ge det uttryck som jag vill ge, gjorde jag olika materialprover.

Formgivning och konstruktion/möbelritning
Med det jag kom fram till i researchen, skisserna och i gestaltningarna 
kunde jag gå vidare med en slutgiltig form och börja göra en möbelrit-
ning. Den gav mig en förståelse för hur konstruktionen skulle se ut och 
då kunde jag börja arbeta i snickeriet. 
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PROCESS

I början av projektet gjorde jag en annoterad -grafi för att få en upp-
fattning av hur projektet skulle få en ingång och riktning. Annoterad -grafi 
är taget ifrån ‘annoterad bibliografi’ som vi sedan har gjort om. Att det 
heter -grafi istället för bibliografi, menas att jag har möjligheten att göra 
anteckningar i form genom koreografi, scenografi, fotografi, geografi 
osv. En sammanställning av process, ritningar, representeringar m.m., 
påminner om kartan men med beskrivande text som informerar om det 
som har representerats i den annoterade -grafin. Min annoterade -grafi 
består av inspirationsbilder och händelser som beskriver mitt intresse till 
att undersöka och utforska saker och ting. Efter den annoterade -grafin 
fortsatte jag arbetet med att göra en karta. I den gick jag igenom mina 
tidigare arbeten som jag har skapat på Konstfack, letade efter ett sam-
band där emellan och tog ut de delar jag kände starkt för. Jag summer-
ade dessa delar till tre ledord: illusion, subtil överraskning och egenska-
per. Med dessa ledord gjorde jag abstrakta modeller, och började skissa 
utifrån dem. 

Samtidigt tittade jag på olika byråer, skåp, sekretärer och kabinettskåp. 
Jag fick tips om att besöka Stockholms Nationalmuseum som hade en 
utställning av kabinettskåp, som gav mig inspiration till att söka vidare i 
kabinettskåpets historik. De hänvisade mig till boken “Kabinettskåp på 
Skokloster” av Johan Knutsson, där han beskriver hur kabinettskåpen 
användes under 1500-1700 talet som ett litet universal museum, med 
samlingar från hela världen. Oftast var de tillverkade av exotiska material 
och var utsmyckade. Möbelkonsten under 1500-talet blev inspirerat av 
de arkitektoniska formerna och en mer detaljerad utsmyckning kom till i 
form utav en baroksal i miniatyr. Den finner man i mittfacket med speglar 
på väggarna för att ge en illusion till flera fortsatta rum och en större sal. 
Detta kallar man för ‘trompe l’œil’ som på franska betyder “som bedrar 
ögat”. 

Samlingarna förvarades i väldigt många lådor, vilket gjorde skåpet till ett 
litet museum. I vissa skåp var lådorna så många att de kunde 
kategoriseras. Vissa delar var unika och förvarades i speciella lådor, som 
tex. lönnfack. Många kabinettskåp har handtag på sidorna som tyder på 
att de förflyttades ofta. För att förhindra inbrott gav man dörrarna 
espagnolettelås, vilket är ett lås med flerpunktsavlåsning. Min teori är att
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lönnfacken var en slags säkerhetsåtgärd ifall ett inbrott skulle lyckas. 
Många kabinettskåp på Skoklostret fick sina fotställningar långt senare 
än när själva skåpen tillverkades, mellan 50-70 år senare. Eftersom de 
var flyttbara blev de stationära när de fick sina fotställningar. 

När jag kom tillbaka till ritbordet fortsatte jag att fylla min karta med 
saker som jag hade kommit fram till på muséet och av mina abstrakta 
modeller. Sedan när jag hade gjort det såg jag sambanden mellan mina 
tidigare verk och egenskaperna i kabinettskåpen. Här såg jag att mitt 
ledord illusion representerades i kabinettskåpets mittfack med den lilla 
salen och lönnfacken var det gömda utrymmet, som var från mitt minne 
med kurragömmaleken. Lönnfacket kunde jag även se som en subtil 
överraskning. 

Jag fortsatte att rita och skissa i fler små modeller med allt detta i huvu-
det och när jag hade hittat något intressant förstorade jag upp model-
lens del och provade att göra en ny modell utav den. Till slut behövde 
jag gå upp i skala vilket senare blev en modell i skala 1:5. Samtidigt 
då jag gick upp i skala kände jag att jag behövde rita ut alla delar av 
möbeln i Auto CAD för att underlätta processen. Jag hade ingen klar 
uppfattning om vilka mått som var bra eller vilka dimensioner den skulle 
ha i verkligheten, så jag besökte olika butiker och tittade samt tog mått 
på möblerna som fanns där. 

På ritbordet gjorde jag senare flera mindre modeller och hittade något 
mer intressant än tidigare. Nu kunde jag göra en ordentlig ritning och 
kunde börja arbeta i verkstaden. Konstruktionerna till min ursprungliga 
idé var för avancerade och jag fick göra om dessa. Till slut fann jag en 
lösning till konstruktionen men som ändå inte förstörde allt för mycket av 
min ursprungsidé. 
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RESULTAT

Jag har summerat olika karaktärsdrag ifrån byråer, skåp, sekretärer och 
kabinettskåp som har resulterat i en modell av en möbel. Egenskaperna 
som jag har valt ut från de olika möblerna ska förmedla känslan i min 
bakgrundserättelse om kurragömmaleken. Tittar man närmare på model-
len finner man lådor som är flyttbara. Varför? Flyttar du den så finner 
du ett annat utrymme bakom själva lådan, samtidigt möblerar du om i 
modellenoch skapar nytt utrymme i hyllplanen. Men en utav lådorna har 
en annorlunda egenskap, som förhoppningsvis ska få betraktaren att bli 
mer nyfiken på hela modellen och själva lådan vad den kan dölja. Det 
gäller att hitta metoden att öppna den. Alla hyllplan ser olika ut och den 
variationen visar att det som ska förvaras i modellen inte är bestämt eller 
begränsat. Underdelen eller den s k fotställningen valde jag att ge ett 
neautralt och luftigt uttryck, för att inte ta alltför mycket uppmärksamhet 
från överdelen.

Till utställningen förtydligade jag att den är en modell av alla mina studi-
er kring möbler med förvaringsfunktion och att den inte är en prototyp av 
en färdig möbel. Det försökte jag visa genom att komplettera det färdiga 
objektet med en ljusstudie i modell som visar hur det ser ut med ljuskäl-
lor i modellen. En annan tydlig egenskap är att den är vit, som anger att 
materialet på modellen inte är bestämt, och att kopplingen kan dras till 
mina mindre modeller. Därför gjorde jag en utav lådorna i björkträ för 
att ge förslag på material och få en upplevelse av helhet i träslaget. Fler 
materialprover på färger och träslag finns i lådan. Modellbyggandet och 
processen var mycket betydelsefull för mig och därför fick den också 
vara med i en annan låda. De olika små modellerna gömde jag bakom  
lådan med kartan för att förfydliga den flyttbara funktionen. På så sätt 
fick betraktaren upptäcka en del av mitt arbete. 



DISKUSSION

Under presentationen av mitt projekt blev det en stor diskussion om det 
jag hade gjort var en mock-up eller en modell. Opponenterna menade 
att mina tidigare små modeller hade en stor vikt i projektets början men 
även till hur det utvecklades i slutändan. För att hela projeket skulle bli 
sammanhängande var en skala 1:1 modell den bästa lösningen. Jag 
förstår poängen med att det skulle vara en modell, men mitt mål var 
från början att det skulle bli en mock-up, att de små modellerna var ett 
hjälpmedel för att komma fram till en slutgiltig form och möbel. Att den 
uppfattas som en modell kan bero på mitt hantverkeri och mina kun-
skaper inom snickeriarbete, att det inte gav det fulla uttrycket som jag 
hade hoppats på. Den vita färgen valde jag delvis som ett förslag som 
utseende i färg men även för att den skulle kunna ge möjlgheten till att 
föreställa andra färger och eventuellt trämaterial. 

En av opponenterna ställde frågan om vad det var för slags möbel, vem 
ska sälja den och vilka mottagarna är. För mig är den här modellen en 
blandning av kabinettskåp, byrå, sekretär och skåp. Den har lite av alla 
delar utav möblerna och kan då inte kategoriseras mer än en möbel med 
förvaringsfunktion. Frågan kring vem som skulle sälja möbeln hade jag 
ärligt inte funderat på. Utmaningen är att behålla det personliga fast säl-
jaren är t ex IKEA. Men skulle jag sälja den som den ser ut just nu skulle 
jag vilja finna en säljare som har andra produkter där min möbel skulle 
platsa in i formspråket. 

Jag har utgått mycket från mitt personliga uttryck när jag formgav mö-
beln, vilket jag har förstått inte är det bästa. Men min tanke var att det 
finns olika uttrymmen som ger möjligheten till att förvara olika saker, och 
därför behöver jag då inte uppge exakt vad som skall förvaras i möbeln. 
Den är också anpassad efter mina studier som jag har gjort, och hade 
sett annorlunda ut om det inte vore för det syftet.

Nu när det är klart kan jag se en röd tråd mellan den här modellen och 
mina andra arbeten sedan tidigare, som har förstärkt och förtydligat mitt 
formspråk. Det känns bra att jag har hittat min identitet för skapande.
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Ritning

Den här möbelritningen i skala 1:10 har förändrats 
under projektets gång. Jag ritade upp mått för att få 
en uppfattning om hur det skulle se ut som sedan 
ledde till anpassningar för konstruktionen och för att 
den skulle bli funktionell. 

Ett tänkbart material för denna möbeln är ek eller 
alm, ett träslag med en brun bränd umbrafärg. Jag 
har även funderat på ljusare träslag, såsom björk, 
lönn och ask, som en “krämig” färg. Den som blev 
byggd nu, är i MDF, dels för att det är ett 
användarvänligt material och dels för att jag ville 
måla den vit. Min avsikt från början var dels att jag 
skulle kunna få hålla materialvalet öppet genom att 
måla den vit, dels så kände jag mig osäker i att 
arbeta i träslagen och dels så räckte tiden inte till. 
Nu i efterhand kan jag tycka att det var ett felval av 
mig att inte göra den i det träslaget som jag skulle ha 
valt för att jag vet att jag hade lärt mig mycket om att 
arbeta i material-valet och för resultatets skull. Men 
eftersom det slutade med en modell i storskala, är 
jag nöjd med valet. Jag har lärt mig mer än vad jag 
hade trott inom arbetet i snickeriet. 

Front Vy Sektion A

Sektion B



KURS
Kandidatexamen 
“Skrymslen”

IAK3

Stockholm 2011-05-30

Yvonne Wang
SKALAORT/DATUM

KLASSRITAD/KONSTR AV

RITNINGSNUMMER

1:2   A3 02 Detaljritning

Konstfack
University College of
Arts, Crafts and Design

Detaljritningar

Detalj 1 visar på hur varje sida är ihopbyggda genom 
kexning. Just kexning är det bästa sättet för att sätta 
ihop två skivor av MDF, vilket jag har använt här. Det 
blir en starkare konstruktion med kexets bredd 
jämfört med en vanlig plug. Dessutom är MDF inte 
gjord för plug-konstruktion eftersom MDF:en sväller 
och spricker. 

I detalj 2 ser man hur fotställningen är konstruerad. 
På den övre delen av benen är de ihopsatta som ett 
ramverk och däremellan finns det två skivor 
fastsatta. Den tredje skivan ska fungera som ett 
rullande tagentbord, en bordskiva som går att rulla 
ut. Här har jag inte gått närmare på i detalj och har 
lämnat uttrymme för konstruktionslösning (se 2.1). 
En diskussion med en kunnig snickrare inom detta 
området behövs. 

Lösningen på hur lådorna ska kunna förflyttas på 
varje plan, visas i detaljritning 3, ett spår som går 
igenom hela hyllplanen. Det betyder att på under-
sidan av lådorna skall då ha en kant som kan gå i 
spåret. 

Detalj 4 visar en fortsättning på detalj 2, hur den 
bakre sidan är ihopsatt i förhållande till sidorna. Den 
övre delen, själva skåpet, är inte ihopsatt med 
fotställningen. Jag gjorde det valet eftersom det 
visade sig att hela överdelen är så pass stor och 
tung att det inte behövs någon ihopsättning för att 
det ska sitta på plats. Dessutom blir det lättare att 
flytta på möbeln i två delar. 

1.

2.

3.

4.

2.1



Annoterad -grafi
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Decades från Wis Desig, som är ett 
svenskt företag som består av två 
designers och skapar möbler, produk-
ter, interiörer och konst, är en byrå 
som består av återanvända byrålådor, 
kombinerade ihop till en ny möbel. 
Den nya ramen består av vit lakerad 
MDF. Möbeln finns i en bestämd 
upplaga, med dem kan tillverkas på 
beställning. 

Att varje låda har sin egna speciella 
uttryck och handtag gör att möbeln i 
helhet blir individuell, vilket jag gillar. 
Varje lådas utrymme blir då bestämd 
för olika föremål att förvaras i. 

Kyoko Imazu, “Autumn Moon”, en 
installation av utklippta silluetter i 
papper, i Melbournes Centralstations 
gångtunnlar. I denna gången fanns 
det flera utställningar men i min rusch 
den dagen stoppades jag upp just av 
detta utställningsfönstret och inget av 
de andra. När jag gick förbi den såg 
jag bara vitt i början. Men när jag stod 
framför den såg jag att något hände i 
fönstret. Jag stannade till och såg då 
att ljuset och silluetterna i sig skapade 
olika reflektioner, beroende av vart man 
stod. 

Denna möbeln arbetade jag fram 
under en kurs i Melbourne, då vi 
skulle skapa en möbel för en butik. 
Jag gjorde då en utställningsmöbel, 
istället för att visa kläder och objekt 
på bord och podium, visas objek-
ten med denna möbel. Den kan jag 
utveckla och forska vidare på.

Möbelmässan i Milano Vt 
09. Denna ljuskälla ändrar 
färg vid beröring och har en 
rörlig botten. Detta inviterar till 
utforskning av objektet. 

Möbelmässan i Milano Vt 09.

En installation jag och en vän gjorde 
-07, temat var att återanvända 
gammla material/objekt. Vi hittade 
en gammal ystare som vi gjorde om 
till en maskin, kopplade den till en 
dynamo som skapar ljuset i detta 
skåpet. I detta utrymmet iscensatte 
vi med marinettdockor som rörde 
på sig med hjälp av en liten motor. 
Denna lilla scen var underhållande 
på så vis att det inte fram vad som 
fanns i skåpet, och när den öpp-
nades startades showen. 

Möbelmässan i Älvsjö 
VT 11. Ett nytt sätt att 
dekorera väggarna 
med istället för tavlor, 
belysta utskurna sil-
luetter

Sasha som gömmer sig i 
garderoben och i byrån.
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