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SAMMANFATTNING

KINESICS

I have always been told that form follows function. But 
does it have to be that way? I decided to see it  from an-
other angle. 
Kinesics is a term form non verbal komunication. In my 
thesis project I have been working with body language 
in furniture.  I believe that furniture, just like us, has an 
expression and a character. We often tend to desccribe 
furniture with the same words as we describe people, for 
example: “A relaxed chair” or “a cocky table”. I wanted to 
exaggerate the expression by applying body language to 
my furniture and make them become something more 
than just a function. I wanted to give them a character and 
bring them to life.
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De allra flesta objekt omkring oss har en uttänkt funktion.
Som inredningsarkitekt och möbelformgivare har jag alltid fått höra att 
formen följer funktionen. Men måste det alltid vara så? I mitt examensar-
bete på Konstfack valde jag att frångå det praktiska och arbeta med 
möbelformgivning på ett annorlunda sätt. Jag ville ge liv åt mina objekt 
och låta dem få en egen karaktär. Jag anser att möbler också är individer 
precis som oss. De har en utstrålning och en identitet. Vi brukar ju till och 
med beskriva möbler med samma uttryck som vi beskriver människor, 
exempelvis:  ”Den här stolen ser trygg ut”, eller ”det här bordet ser kaxigt 
ut”. I mitt projektarbete har jag fördjupat mig i detta och undersökt hur 
kroppsspråk kan appliceras på möbler. Vad är det som gör att vi läser in 
en viss känsla i en hållning eller pose? Går det att abstrahera denna till ett 
rumsligt objekt, och hur? Utmaningen ligger i att få ett statiskt objekt att 
utstråla en egenskap som är tagen från ett mänskligt sammanhang. Jag 
anser att möbler får ett mervärde av att vi har en relation till dem. I detta 
arbete vill jag ge mervärde till mina möbler genom att förkroppsliga dem 
och skänka dem liv. 

INLEDNING - Möbler är också människor...
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BAKGRUND

BAKGRUND

Jag drivs av lekfullhet. Med en bakgrund som innefattat musik, dans 
och drama vill jag bevara rörelsen och rytmen och överföra dessa till 
formgivna objekt. Jag vill ge liv åt mina former och använda mig av 
lekfullheten i mitt examensarbete. En möbel eller ett rumsligt objekt 
är en form. Några sammansatta element som bildar förhållanden till 
varandra likt dansare på en scen. Den visuella estetiken har för mig 
mycket med proportioner att göra. Balans för ögat, eller medveten 
obalans. Jag vill jobba med proportioner och rytm i mitt kandidat-
projekt och använda mig av dessa för att skapa ett uttryck som triggar 
och lämnar spår hos betraktaren. Jag vill att mitt projekt skall spegla 
mig som formgivare och inredningsarkitekt och återkoppla till min 
arbetsmetod. Jag har i mina tidigare projekt hittat några återkom-
mande nyckelord som jag kommer ha med mig i min arbetsprocess. 
Dessa är: lekfullhet, kroppar, ljus, upprepning, rytm och  möten.

METOD

Då mitt arbete i huvudsak är en undersökning, har jag lagt en stor del 
av tiden på att skissa och bygga testmodeller. Detta för att hitta det visu-
ella uttrycket jag söker efter för att senare förstärka detta och lägga till 
de parametrar som behövs för att gå upp i skala.  Jag har inledningsvis 
studerat kroppsspråk via fältstudier samt läst litteratur skrivet om äm-
net. Sedan har jag gått in i en skissperiod där jag har massproducerat 
modeller på möbler i olika material. Jag har arbetat fritt och brett med 
mina modeller utan att gå in på skala och konstruktion. Mångfalden av 
skissmodeller har gett mig möjligheten att göra små ”familjer” där möb-
lerna kommunicerar med varandra och intar vissa roller i en relation. 
Under byggnadsförloppet har jag även fotat modellerna en och en samt 
i större konstellationer för att se sammanhang och ytterligare analysera 
uttrycket. Genom att skissa i olika material har jag även fått förståelse 
för hur materialet i sig påverkar karaktären i möbeln. I nästa steg har jag 
valt ut några av de möbler jag bäst tycker förkroppsligar en karaktär och 
jobbat vidare med dessa. Några har jag provat att bygga i större skala för 
att förstå hur de skulle kunna brukas av en människa samt för att se om 
det visuella uttrycket går att överföra till en 1:1 möbel.

SYFTE

Syftet är att undersöka hur statiska objekt kan få liv med hjälp av 
kroppsspråk. Hur jag som formgivare kan ge karaktär åt mina 
möbler och på så sätt ge dem en extra dimension som betraktaren 
kan relatera till och känna igen sig i.
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BAKGRUND

KROPPSSPRÅK - KINESICS

Kroppsspråk är det enda språk som går att komunicera med världen 
över. Vi gör det medvetet och omedvetet hela tiden. Vissa rörelser och 
gester är beroende av kultur medan andra är internationella eller helt 
enkelt medfödda. Vi påverkas av andra människors kroppsspråk och 
våra kroppar kan förmedla saker utan användandet av ord. Ibland säger 
vi saker, medan våra kroppar visar något annat. Kinesics är ett annat ord 
för kroppsspråk och innefattar icke verbala beteendemönster så som 
ansiktsuttryck, gester, och handlingar.
Jag har i Desmond Morris bok “Människan, en fälthandbok” läst om 
hur vi kommunicerar med våra kroppar med hjälp av hållning, gester, 
rörelser, förflyttningar och ansiktsuttryck. Morris har kategoriserat oli-
ka kroppsliga beteenden i rubriker och underrubriker där han förklarar 
hur vi kan läsa av signaler via kroppsspråk.  Han har exempelvis delat 
in mänskliga handlingar i ett antal underrubriker så som: Medfödda 
handlingar, upptäckta handlingar, absorberade handlingar, intränade 
handlingar samt blandade handlingar. En absorberad handling beskrivs 
exempelvis som en handling vi omedvetet tillägnar oss från våra med-
människor. (sid 5) I sin inledning skriver Morris: 

“Människodjuret är ofta omedvetet om sina handlingar, vilket gör dem 
desto mer avslöjande. Hon koncentrerar sig så starkt på sina ord att hon 
tycks glömma att hennes rörelser, hållningar och uttryck är talande på 
sitt eget sätt.” (sid 8)

Vidare i Morris bok står det om “hållningseko”. Hållningseko är när 
två individer intar samma kroppshållning under exempelvis ett samtal. 
Detta inträffar ofta när personerna i fråga har en relativ jämlik “status”.
Ett exempel är två vänner som sitter på en restaurang och samtalar och 
båda stödjer sig mot bordet med samma armbåge. Detta sätt att ta efter 
någons kroppsspråk sker omedvetet och är ett tyst budskap för att de 
båda vännerna trivs i varandras sällskap.(sid 83)

När en person vidrör sin egen kropp uppstår en så kallad “Autokontakt”. Detta 
kan vara handen som stödjer upp huvudet eller huvudet som lutar mot axeln.  
Morris talar om autokontakt som ett substitut för en annan människas beröring. 
Han menar att det mest verkningsfulla sättet att skapa en andra person av sin egen 
kropp är när vi sitter med benen uppdragna mot bröstet med armarna omslutna 
kring benen. Han skriver även att denna kroppsställning är sällan förekommande 
bland män. (sid. 104)
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En annan intressant företeelse är den så kallade “personliga sfären”. Vart 
vi än befinner oss så bär vi med oss ett portabelt territorium, ett per-
sonligt utrymme. Vi är känsliga för hur nära varandras personliga ut-
rymme vi kan gå och vilket avstånd vi får ta beror delvis på hur väl vi 
känner varandra och i vilket sammanhang vi befinner oss. (130) Den 
personliga sfären är något jag kommer att ha i åtanke när jag bygger 
mina möbler då jag tror att även möbler har en personlig sfär.

Det finns många intressanta exempel i Morris bok och jag kan konsta-
tera att kroppen är ett oslagbart redskap för att förmedla känslor, stäm-
ningar och sammanhang.

AVGRÄNSNING - PROBLEMFORMULERING

Med min utgångspunkt i kroppsspråk har jag fått ta hänsyn till vissa 
aspekter i mitt arbete. En av de viktigaste delarna i vår kroppsliga kom-
munikation är våra ansiktsuttryck. Då möbler inte har ansikten med 
ögon och mun har jag istället valt att överdriva andra bitar i kropps-
språket så som kroppshållning och karaktärsdrag. Min avsikt är inte 
att skapa en möbel som ser ut som en människa. Jag vill istället med 
hjälp av hållning, sammasättning, form och proportioner få fram vissa 
mänskliga drag utan att förkroppsliga för mycket. 

SYMBOLER FÖR MÄNNISKOKROPPEN

Jag var på en föreläsning för länge sedan där vi fick se en bild i en sekund. 
Sedan frågade föreläsaren vad vi sett och alla svarade “ett ansikte”. Faktum var 
att bilden var ett foto på en ryggsäck med dragkedja och två knappar. De tre 
detaljerna lästes snabbt ihop till ett ansikte och kontentan var att det inte 
behövs mer för att läsa in ett ansikte än två prickar och ett streck.
Jag frågade mig själv vad som krävs för att vi skall läsa in en kropp på samma 
sätt. Jag kom fram till att det räckte med en fyrkant och två långsmala rek-
tanglar, men jag vet inte om detta bara är min egen uppfattning. Jag provade 
sedan att ändra tjocklek på de smala rektanglarna och min direkt-referens till 
människokroppen försvann.

BAKGRUND
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GENOMFÖRANDE

KAPASKIVA

Mitt mest använda material genom tiderna. 
Lätt att skära och sätta ihop. Snabbarbetat. 
Material och könlöst. Dock lätt att fastna i 
bestämda dimensioner och svårt att skära i
organiska former.

Resultat: 
Immateriellt uttryck. Fokus på form. Skallöst?
Intetsägande med referenser till Bauhaus.

DE FÖRSTA MODELLERNA

Efter att ha studerat kroppsspråk har jag nu 
börjat med mitt modellbygge.  För att avgrän-
sa mig har jag till en början valt att fokusera 
på ben i olika kombinationer och vinklar.  Jag 
bygger i kapaskiva – ett lättjobbat material 
som ger snabba resultat. För att hålla fokus vid 
benen blir det mest pallar i olika formationer. 
Gemensamt är den runda sitsen. 
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GENOMFÖRANDE

LERA

Jag valde att gå ifrån kapaskivan och min trygga vana – för 
att prova ett organiskt material. Leran går att forma friare, 
men den har också sina begränsningar… Små dimensioner 
som ben spricker lätt och orkar inte bära upp en tyngre 
kropp.

Resultat: 
Objekten får en levande känsla likt en kropp med varierad 
volym. Materialet har en omfamnande karaktär. Objekten 
blir lätt humoristiska och lite klumpiga.
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FANÉR

Jag hittade en bit fanér i snickeriet och fann med 
förtjusning alla dess möjligheter. Möblerna blev 
personliga och lockar till lek! Lätt att klippa i 
remsor, men nästan omöjligt att klippa mot 
fiberriktningen (runa former).

Resultat: 
Att arbeta med remsor som struktur känns 
bekant – det är något som jag jobbat med mycket 
tidigare. Det innefattar några av mina nyckelord 
så som: upprepning, rytm, lekfullhet och ljus/
skugga. 
Mycket känsla och materialitet i möblerna.

GENOMFÖRANDE
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TANKAR OM MODELLERNA

Jag fortsätter att massproducera modeller. Jag byg-
ger i fanér men jobbar även med blandade material. 
Fanérmöblerna ger en direkt materialkänsla vilket 
är tilltalande. De blir på så sätt bättre än både de i 
lera och de i kapaskiva. Jag provar mig fram med 
vinklar, placering, höjd och stabilitet för att få fram 
karaktär och personlighet i objekten. Konstruktio-
nen i sig blir ganska naiv- utan stag och förstärk-
ningar, men detta gör att möblerna ser levande ut 
och inte så tillbakahållna!

Intressant infallsvinkel vore att göra en livslinje av 
en möbel – från embryo till barn, tonåring, vuxen, 
gammal och slutligen död och förmultnad. Men 
det får jag spara till ett annat projekt.

Jag tittar på mina fanérmöbler och relaterar till ute-
möbler. Kanske för att de är uppbyggda av spjälor 
som utemöbler brukar vara. Jag vill ställa dom på 
en klippa och låta dom blicka ut över Mälaren. 

En annan spännande sak skulle vara att göra en 
”stop-motion film” där ett gäng utvalda möbler 
med olika karaktärer fick prata med varandra och 
röra sig. Detta skulle tillföra en ny dimension till 
uttrycket.

GENOMFÖRANDE
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BLANDADE MATERIAL

Efter att ha jobbat med lera, faner och kapaskiva pro-
vade jag att experimentera fritt med blandade materi-
al. Vissa av materialen går att översätta till stor storlek 
direkt medan andra är svårare att direktöversätta. Den 
massiva träbiten med sin ådring skulle inte få samma ut-
tryck i en uppförstoring, medan metallmedarna i ett par 
av möblerna skulle kunna översättas med ett stålrör av 
en grövre dimension. 

Resultat:
Modellerna har en blandad karaktär, vissa konstruktion-
slösningar känns spännande medan andra är för naiva i 
sitt formspråk.

GENOMFÖRANDE



13

TEXTIL

Spännande outforskat material – mjukt men ändå stabilt. Här har 
jag lagt in hårda partier för att öka stabiliteten, men ändå behålla 
ledbarheten.

Resultat: 
Spännande taktilt och lekfullt… Kombinationen mjukt/ hårt blir 
som hud på ett skelett.

Textila familjen 
Hur skulle jag kunna gå vidare med de textila möblerna? Det är 
ett material jag aldrig jobbat med i stor skala tidigare. Det känns 
lockande med ett nytt material, men har jag nog med tid att sätta 
mig in i det och bygga klart prototyper i skala 1:1? 

GENOMFÖRANDE
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TANKAR OM MODELLERNA I TEXTIL

Jag har byggt fler tygmodeller. Har även provat att klä in fanerremsor i textil för 
att få ett nytt uttryck. Nu känner jag mig osäker på hur jag skall gå vidare. Vad 
har jag lärt mig av att bygga alla dessa modeller? Hur kan jag jobba fortsättnings-
vis? När jag går upp i skala kommer jag att få ta många beslut angående kon-
struktion. Använda sammansättningar och materialmöten för att ge objektet 
ännu mer karaktär och förfina uttrycket i kroppsspråket. Jag kanske helt enkelt 
skall välja ett par stycken och laborera skissartat i större skala? 

Tanke: Behöver mina möbler säga samma sak till alla betraktare? Går det?

Familjer/ System

Ränder – segment. Samma element till samtliga byggdelar.

Mjuk/ Rörlig. Hårda partier beklädda i textil.

GENOMFÖRANDE
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SERIE : OFÖRUTSÄGBARA MÖBLER

Jag har gjort en stol med tyginklädda faner-
spjälor undertill sitter spjälorna ihop med tyg 
vilket gör att stolen ”lägger sig ner” när man 
säter sig på den. Fin karaktär – passar till bordet 
som sätter sig!

GENOMFÖRANDE
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GRUPPFOTON

Vartefter jag har fotat modellerna har de fått ännu mer karaktär. 
Vissa modeller trivs tillsammans med varandra och andra står 
hellre ensamma. Jag har även provat att lägga in ett 
golvmaterial för att se hur modellerna trivs på en annan yta en 
det vita fotobordet. Kontexten är något jag vill arbeta vidare med 
när jag har valt ut vilka modeller jag skall vidareutveckla. Var hör 
möblerna hemma? Vad vill de stå på och hur ser deras rum ut? 
Att sätta in dem i ett rumsligt sammanhang tillför något till deras 
kroppsspråk och karaktär. Jag har labborerat med fotona jag tagit 
i Photoshop och satt ihop collage och rörelsescheman för några 
av möblerna. Även där får de ytterligare dimensioner. Vad händer 
till exempel om det står flera av samma möbel bredvid varandra? 
Möbelmodellerna lockar verkligen till lek. Vissa mer än andra. Jag 
vill ge dem ljud och rörelse. Jag skulle vilja göra en 
“stop motion film” av några modeller och ljust tillsätta ljud och 
rörelse i ett specifikt sammanhang. Om jag har tid så skall jag göra 
det. Möblerna får liv. De blir bara fler och fler och de står på mitt 
skrivbord och håller mig sällskap. Jag känner mig som Kristopher 
Robbin i Nalle Puh, som istället för att sy gossedjur - skapar små 
möbler som får en personlighet och börjar leva...

Vad är det i modellerna som tilltalar mig och hur kan jag göra för 
att förstärka detta i uttrycket? 

GENOMFÖRANDE



17

RÖRELSESCHEMA

De textila möblerna har ett naturligt rörelseschema. 
En extra dimension som de statiska modellerna inte 
har. Detta ger ytterligare tyngd till det kroppsliga 
uttrycket.

GENOMFÖRANDE
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Kalvig tonåring
spelat självsäker
-
utmanande
kaxig
bestämd/ påväg
närmande
självsäker
utåtriktad
iakttagande
tvekande
hasande
gå-påig
strävande
springande
osäker
mångsidig
sökande
okontrollerad

Avslappnad
däst
avslappnad
lurig
avslappnad
tillfreds med sig själv
hög (påtänd
avslappnad
hög (påtänd)
kaxig
loj
trött
skygg
kontemplerande
vimsig / full
avslappnad
cool
laid back
ranglig tonårskille

UNDERSÖKNING

Idag valde jag ut fem av mina fanérmodeller 
och gick runt och frågade folk vad de tyckte 
de hade för egenskaper eller personligheter. De 
fick säga ett ord per modell och det är dessa ord 
som står under bilderna. Resultatet blev väldigt 
spritt och en och samma modell fick motsatta 
egenskaper av två olika personer. Till exempel: 
tveksam kontra bestämd.
Denna övning visar att folk läser av kropps-
språk på olika sätt beroende på vad de har för 
tidigare referenser. Det jag själv tänkte när jag 
byggde modellerna översattes inte alltid till be-
traktaren.

GENOMFÖRANDE
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Matcho
matcho
matcho
allert
aggressiv
sökande
fokuserad
sensuell
samlad
arbetsam
krystande
spänd
vulgär
social
rakt på sak
bestämd
tveksam
bestämd 
spontan

Deppig
hängig
självömkande
grubblande
omtänksam
obeslutsam
uppmärksam
dåligt självförtroende
inkännande
utåtriktad +dåligt självförtroende
nere
observerande
försiktig / undersökande
distraherad
dyster / moloken
generad / skamsen
blyg
utåtriktad +dåligt självförtroende
utåtriktad

Obekväm
instabil
-
handikappad
förvirrad
varför?
hjärtkrossad
fallande
slarvig
-
trasig
likgiltig
oerfaren
brusten
halt krigsveteran
tvekande
flexibel
skör
överaskande

GENOMFÖRANDE
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ATT JOBBA STORT

Efter att ha jobbat småskaligt med skissmodeller 
i olika material är det nu dags att välja ut några 
favoriter och prova dessa i större skala. Med en 
skalförskjutning krävs också att jag tar fler beslut 
angående konstruktion och sammansättning. 
Jag har funderat mycket kring de textila model-
lerna om jag har tillräckligt med kunskap för att 
åstadkomma någonting som håller samma mått 
av karaktär som de små modellerna gör. Det är 
skrämmande att jobba i 1:1, men väldigt lärorikt. 
Jag har bestämt mig för att bygga en textil mod-
ell där jag fortfarande jobbar skissartat fast i full-
skala. 

PROTOTYP - MODELL - MOCKUP

Min utgångspunkt i projektbeskrivningen var 
att bygga cirka fem stycken fullskaleprototyper. 
Vartefter tiden har gått har jag insett att det kan-
ske inte är ett rimligt mål. Var möbel har många 
aspekter som måste lösas och jag vill inte kom-
promissa i uttrycket. Jag har funderat på vad det 
är för skillnad på prototyp, modell och mockup. 
Som jag förstår det så är en model och en mock-
up ungefär samma sak men en mock-up är ofta i 
fullskala. En prototyp verkar vara något som är 
närmare ett exakt resultat men som kanske inte 
har de rätta materialen eller är funktionell. Jag har 
i mitt projekt lagt fokus på det visuella uttrycket 
och satt funktion i andra hand. Under handled-
ningstillfällen har vi pratat om huruvida andra 
läser in möblerna när de är byggda i 1:1. 

Skall de fungera att sitta på eller skall de bli sedda 
som objekt i en rumslig installation? 
En möbel är ju ett redskap vi använder med våra 
kroppar. Den har en tydlig funktion och en håll-
bar konstruktion (förhoppningsvis).  I min vid-
areutveckling kommer jag att ta hänsyn till detta 
men jag kommer fortfarande att ha fokus på mö-
belns uttryck i första hand. Om det sedan är en 
bekväm möbel att sitta på så är ju det givetvis en 
bonus.  En del av grundtanken i mitt projekt är 
ju att förkroppsliga möbler och ge dem liv. Att 
möblen står för sig själv och hamnar någonstans 
mellan skulptur och bruksobjekt. Det är det jag 
vill att betraktaren skall fundera över. Är det en 
möbel eller är det något annat? 

Under en handledning med Åsa påpekar hon 
rikedommen som finns i mångfalden av skiss-
modellerna och det breda idéflödet. Hon menar 
att det är sorgsamt att kasta bort den rikedom-
men för att skapa någonting större som kanske 
inte får samma karaktär. Vi pratar om att skapa 
en katalog där samtliga modeller finns med. 
En katalog där det med bild och text beskrivs vil-
ka möblerna är och vad det har för personlighet 
och karaktär. Det skulle också finnas en informa-
tiv del där mått, material och konstruktion kom-
mer in. 
Jag har i alla fall bestämt mig för att bygga en tex-
til modell där jag fortfarande jobbar skissartat fast 
i fullskala. Sen får jag analysera huruvida uttry-
cket har översatts på ett bra sätt och hur möblen 
fungerar att använda.

VIDAREUTVECKLING

TANKAR OM KATALOGEN

Jag funderar över vad mitt projekt kommer att re-
sultera i. Jag skall börja bygga i fullskala, men vet 
inte än hur resultatet blir. En katalog är ett jobb 
i sig, men där har jag mer kunskap kring red-
skapen. Jag har fått tips om en internetsida som 
heter Blurb. Det är en sida där man kan skapa 
sina egna böcker online och få dem utskrivda 
och inbundna. Sidan verkar lovande och det finns 
möjligheter att skapa en riktigt fin och proffsigt 
utförd bok/katalog. Jag måste i så fall fota om alla 
modellerna med bättre ljusförutsättningar för att 
få en enhetlig genomarbetad karaktär.
Jag har även fått ett tips på hur man kan plåta små 
modeller med bra resultat. Det finns en tvättkorg 
i halvtransparent vit plast på IKEA som går att 
lägga ner och belysa utifrån. När modellen plac-
eras i tvättkorgen så blidas inga skuggor eftersom 
ljuset diffuseras genom plasten. Det blir ett så kal-
lat “light room”. Mycket smart.
Nu står jag inför ett val. Skall jag välja att jobba 
med katalogen enbart, där jag även har med rit-
ningar på utvalda möbler, eller skall jag presentera 
mitt projekt med fullskalemodeller som tanken 
var från början? 

Om jag hinner gör jag gärna båda delarna. Men 
jag kommer börja med att prova fullskalebygget 
för att se var jag landar.
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MATERIAL TILL MODELL

Möbeln jag har valt att jobba vidare med i 1:1 är 
den textila sittmöbeln med den långa armen.
Idag har jag varit i Sundbyberg och tittat på tyger. 
Jag har även pratat med en tapetserare om huru-
vida det är möjligt att skapa rörlighet i en stoppad 
möbel (jag tänker på armen som i modellen har 
en infälld ståltråd.) Han kunde inte hjälpa mig 
utan att jag hade någon form av ritning, men sade 
att det skulle vara möjligt. I skolan har jag pratat 
med Sahnn Gnista om hurvida det är möjligt att 
behandla tyg för att få det styvare och lättare att 
forma. Hon bad mig komma in på onsdag för att 
provstryka med diverse latexbaserade färger samt 
Lumbeck lim på textilen jag skall använda. Jag har 
även pratat med Johan i Metallen angående något 
substitut för ståltråden i en större skala och han 
visade några stålstänger. Men dessa var för stum-
ma att manipulera. Johan kom med förslaget att 
linda ihop hönsnät till en rulle och klä in denna 
i skumgummi. Detta skall testas! Jag har köpt ett 
bomullstyg inne på textil. Tyget är ett oblekt kanv-
astyg som är slitstarkt och förhållandevis grovt. 

modellen jag skall bygga i skala 1:1

VIDAREUTVECKLING
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KONSTRUKTION

Jag har påbörjat bygget av min skissmodell skala 1:1. Var 
på Claes Ohlssons imorse och införskaffade rörisolering 
som jag tänker kan fungera bra till möbelarmen. 
Jag har byggt ihop en stomme med två playwoodskivor 
jag klätt in i skumgummi. Jag sparade ett mellanrum 
mellan ryggstödet och sitsen, där det bara är en bit skum-
mgummi utan skiva under, för att bevara rörligheten. Jag 
har nu provat att svepa om skelettet med tyget jag köpte 
och resultatet är ganska likt modellen men har inte sam-
ma karaktär i materialitet och smidighet. Jag har provat 
att rulla ihop hönsnät och stoppa in i 
rörisoleringen, men skumgummit är för stumt för att 
hönsnätet skall orka stanna i önskat läge.

Jag fick tips om en rörbutik i Västberga och begav mig 
dit i hopp om att hitta ett ”ledat” rör, typ ventilationsrör 
som har den rätta böjligheten och stadgan. Där fick jag 
inget napp, men jag gick vidare till en byggnad med en 
skylt där det stod ”rörspecialisten”. Jag gick in och insåg 
att de inte hade någon butiksmottagning. Som tur var 
fanns där en man som var påväg att åka precis och jag 
visade honom min modell och sa vad jag letade efter. 
Han tog med mig in på deras lager och efter lite letande 
plockade han fram ett vvs-rör av koppar med plasthölje. 
Röret hade en perfekt böjlighet och stadga! Lance, som 
han hette sa att de troligtvis fanns att köpa på Jula, men 
att de är ganska dyra. Det hela slutade med att jag fick 
biten han plockat fram och jag kände mig riktigt glad att 
jag tagit mig tid att leta!

häftat fast skumgummiplattor på playwoodskivan

lagt ryggplattan och sitsplattan med en skumgum-
mibit emellan som distans.

klätt in konstruktionen i tyg.

skurit upp skumgummituben och fyllt med ihoprullat 
hönsnät. (till armen)

VIDAREUTVECKLING
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LEDBARHET

Jag funderar över konstruktion. Jag har provat att 
föra in vvs-röret i skummgummituben och den 
passar perfekt. Frågan är nu hur jag får fast ar-
men i ryggstödet? Jag gjorde ett test om det även 
skulle gå att få en ledbarhet mellan ryggdyna 
och sits genom att borra hål in i båda delar och 
låta bitar av det böjliga röret gå emellan som en 
led. Testet gick bra, men mdf-skivan gick sönder 
när jag bände på röret. Det går kanske med mas-
sivträ, frågan är hur mycket det sliter när röret 
böjs fram och tillbaka. Jag har funderat på om 
jag skulle kunna bygga en fixerad stump som jag 
fäster i ryggstödet och sedan fäster den rörliga 
armen i. På så sätt kan jag gå upp i dimension 
utan att göra ryggstödet klumpigt.

stoppat in vvs-röret i skumgummituben, passar 
perfekt!

provat att sammanfoga rygg med sits med vvs-röret.

Den rörliga armen är fastskruvad i en armstump som 
fäster armen i ryggstödet.

Samma rör som används till armen förbinder även sits 
med ryggstöd.

Jag har provmålat några testbitar med latexfärg. Det ger 
både stadga och karaktär till tyget.

VIDAREUTVECKLING



24

RESULTAT AV 1:1 BYGGE

Såhär blev resultatet av 1:1 modellen. Rören 
som ledar rygg med sits fungerar att böja lätt, 
men de orkar inte hålla sig i samma läge när 
någon lutar sig mot ryggstödet. Till armen där 
emot är böjligheten i röret alldeles lagom.
Tyget är enbart fastlimmat förutom i armen 
där det är sytt. Jag gjorde en naggad nederkant 
för att få samma råa karaktär som i originalet. 
Längst ut i tratten har jag fållat in en ståltråd 
för att formen skall hållas styv. Nästa steg blir 
att måla direkt på modellen med en latexfärg 
för att få ett lekfullare resultat. 

VIDAREUTVECKLING
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FANER MODELLER

Efter att ha byggt textilmodellen i 1:1 så blir 
jag sugen på att prova fler av mina favoriter 
i större format. Jag har införskaffat en 7mm 
playwoodskiva som en direkt översättning 
från fanermöblerna jag byggt i skissstadiet. 
Jag har samma teknik här när jag bygger. An-
vänder ögonmått och häftar ihop bitar för att 
få upp det visuella uttrycket i en större stor-
lek. Såhär blev resultaten.

ca: 1:10

1:1

ca: 1:10

1:2

VIDAREUTVECKLING



26

VIDAREUTVECKLING

SKALFÖRSKKJUTNING

Nu har jag byggt upp tre av mina modeller i större format. Vad 
har hänt med dem? De är inte längre lika förlåtande som i det 
mindre formatet. Alla detaljer syns och dimensioner blir väldigt 
viktiga. mönsterstorleken på materialen (exempelvis grängen i 
kanvastyget) blir inte lika påtagliga i större skala och det påverkar 
också materialiteten och karaktären. Vissa konstruktionsmässiga 
frågor har besvarats, andra inte. Det vi med vår fantasi lägger till 
i en liten modell försvinner när formatet ökas. Lekbarheten blir 
mindre då de praktiskt taget är större att flytta runt och “leka” 
med en fullstor möbel. 
Jag har i denna övning på ett sätt bara “förstorat upp” en liten 
modell utan att lägga till nya dimensioner vid sidan av storleken. 
På ett sätt är detta nog för att få en förståelse av uttrycket. Trots 
alla ovanstående aspekter tycker jag ändå att karaktären i mö-
blerna på det visuella planet behålls. Men bara för att en mod-
ell fungerar i ett litet format är det inte säkert att det går att di-
rektöversätta till ett större. Lampan som är tänkt att vara en hög 
golvlampa hamnade i något sorts mellanformat, nästan 1:2.  Sto-
len på föregående sida är ganska identisk med sin föregångare, 
men har inte samma karaktär. Konstruktionen är för klen och 
den känns en aning tvådimensionell. När de står tillsammans 
uppstår ändå en sfär kring dem som sätter dem i relation till var-
andra. Jag tycker bilden till höger ser ut som att divanen berättar 
något och lampan står och lyssnar.
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1:5

Efter att ha byggt den textila möbeln i fullskala vill jag göra 
vissa förändringar i både konstruktion och uttryck. Jag har 
därför byggt en till fast i skala 1:5 med exakta mått. Storleken 
är mer hanterbar och jag har större kontroll över resultatet. 
Den här modellen har samma byggdelar som ursprungsskis-
sen där rygg och sits är statiska och den tredje ”bendelen” är 
rörlig. Det är en skumgummi-inklädd playwoodstomme som 
är basen. Därefter provade jag först att sy en tub av textilen 
och trä på den på konstruktionen. Vid midjan mellan rygg 
och sits bildar tygtuben veck. Jag gjorde en variant på klädseln 
där jag mätte ut varje del på möbeln för att sy en mer anpassad 
klädsel. Nu hamnar sömmarna längs kanterna och möblen får 
en mer skräddarsydd karaktär. Jag fortsatte med armen som 
har en rektangulär profil. Den sydde jag ihop med fyra delar 
varav de två sidstyckerna är utsvängda mot slutet av armen. 
Tillsammans bildar det en strut, likt i fullskalemodellen. 

Problematik
Den skräddarsydda varianten har en verklig tjocklek på 15cm 
i skala 1:1. Det känns inte mycket för att vara en ”soffmöbel” 
men något i dimensionen gör den klumpig… Jag kan inte låta 
bli att refferera till Ikeas ”klippan” soffa. Det påminner också 
om en tillvikt skumgummimadrass. Detta är inte det resul-
tat jag är ute efter och än så länge har ursprungsskissen mer 
karaktär. Frågan är om det räcker att dra ner tjockleken ett 
snäpp eller om jag ändå skall gå på den första klädseln i ”tub-
format”. Den graciösa känslan i armen har också gått förlorad.

VIDAREUTVECKLING
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VIDAREUTVECKLING

FÖRBÄTTRING

Eftersom första försöket var jag inte helt nöjd med re-
sultatet av divanen så gjorde jag en ny. Jag valde att 
ändra på tjockleken från 15 cm till 10 cm för få bort 
“klumpigheten” i modellen. Armen modifierade jag 
så att den upplevs mer graciös. Nu stämmer den
bättre överens med uttrycket jag sökte efter. Armen är 
fastskruvad i playwoodstommen med en skruv med 
stor skruvskalle. Det överensstämmer bra med hur 
jag tänkt mig att möbeln ser ut i 1:1, där jag vill att 
sammansättningen skall vara överdriven i sin skala. I 
den tidigare modellen var bredden på divanen enbart 
55 cm och nu har divanen en bredd på 65 cm, vilket 
känns rimligare för en avslappningsmöbel. Ryggstö-
det har blivit 70 cm långt för att möjliggöra att luta 
tillbaks huvudet.
Resultatet blev bra och bibehåller de egenskaper jag 
vill ha i uttrycket. Modellen har även blivit färgsatt 
i en gul kulör vilket ökar lekfullheten i karaktären. 
Även rörligheten i modellen blev bättre med en tun-
nare dimension! 

Efter detta test bestämde jag mig för att fortsätta i ska-
la 1:5 med fler modeller. 



29

VIDAREUTVECKLING

TEXTIL MODELL 2

Jag fortsatte på det textila spåret och valde att ta fram 
en 1:5 modell på ytterligare en skissmodell (se bild till 
höger). Jag använde samma dimensioner som i den 
föregående med den skumgummiklädda playwood-
skivan i både rygg och ben. Där emellan stoppade jag 
in mjukt papper för att få en ledbarhet i den mjuka 
mittdelen. Resultatet blev relativt olikt skissmodel-
len och den saknar några av de mest väsentliga egen-
skaperna, så som möjligheten at lägga benen i kors. 
Därefter gjorde jag en ny modell där jag ändrade mön-
stret så att benen är mer rörliga. Jag tog även bort play-
woodbitarna i benen men behöll skumgummit. På så 
vis blev modellen mindre stum och resultatet har kvar 
den charmiga känslan som jag hittade i skissmodellen.

utgångspunkt, skissmodell nytt mönster.försök 1: dålig rörlighet, fel 
proportioner

försök 2: mycket bättre.
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VIDAREUTVECKLING

FAMILJEN TAR FORM

Jag har funderat hurvida jag vill presentera mina 
modeller. Katalogen är ett sätt, ritningar ett annat. 
Men jag vill fortfarande ha några genomarbetade 
modeller att visa som ett slags urval av min process. 
Skalan 1:5 har visat sig vara en bra skala för mig att 
jobba med, då jag kan hantera modellerna på ett sätt 
som är svårt i fullskala. Samtidigt har 1:5 modellerna 
en detaljrikedom som inte framkommer i mina för-
sta skissmodeller. Jag kan ta beslut angående material, 
sammasättningar, sömmar, stoppning, mått osv.
Därför har jag kommit fram till att jag vill göra samt-
liga av mina utvalda modeller i skala 1:5 och på så vis 
kan de även interagera med varandra som en familj. 
I relation med varandra upplevs dimensionerna mer 
trovärdiga och de läses in som riktiga möbler.

Nästa modell jag valde att bygga i 1:5 är lampan som 
jag tidigare provade att bygga i 1:2. Jag eliminerade 
den fyrkantiga plattan som lampan var fäst i och valde 
istället att fortsätta med spjälorna längs med golvet. 
På så sätt ser lampan friare ut. Den högra ”foten” är 
lite grövre och har en vinkel utåt för att ta upp tyng-
den från lamphuvudet. 
Några av delarna är rörliga i lampan. Där har jag tänkt 
mig vingmuttrar som är lätta att justera och samtidigt 
bevarar det ”ihopspikade” uttrycket.
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RITNING “MAUD” LAMPA SKALA 1:5

ERIKA JONES 120529
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RITNING  “DORIS” DIVAN SKALA 1:10

ERIKA JONES 120529
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KONSTRUKTIONSRITNING “DORIS” DIVAN SKALA 1:10

ERIKA JONES 120529
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DETALJRITNING “DORIS” DIVAN SKALA 1:5

ERIKA JONES 120529
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RITNING “FREJ” MULTIMÖBEL SKALA 1:10

ERIKA JONES 120529
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TRE ELLER FLER...

Jag hade kunnat nöja mig med att vidareutveckla tre av mina 
skissmodeller, men av ren nyfikenhet fortsatte jag i 1:5 skalan med 
två andra favoriter. Dessa har jag inte gjort ritningsunderlag på 
men de har förbättrats konstuktionsmässigt från den lilla skiss-
skalan. Bordet har en höjd på 80 cm och kuben med struten är 
60cm hög. Bordsytan som tidigare var solid, har nu blivit upp-
styckad i plankor.

RESULTAT
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MIN FÖRKLARING TILL MÖBLERNA

“DORIS” DIVAN
Divanen är en möbel med karaktär och smak. 
Hon är trygg i sig själv och välkomnar gärna an-
dra möbler med sitt tillbakalutade kroppsspråk 
och sin långa “arm”. Hon är rörlig och graciös och 
ibland är hon ganska busig. Hon gillar att spexa 
och utforska rummet med sin ståtliga kropp. An-
dra ser upp till henne och hon inger respekt i sin 
omgivning. 

“FREJ” MULTIMÖBEL
X är en riktig lustigkurre. Han gillar att dansa 
men är också ganska lat. Han är mycket social och 
gillar att vara bland andra möbler och människor. 
X är en kameliont, han vill gärna vara med och 
lattja vart än det sker någon aktivitet. Han är ock-
så väldigt bra med barn och låter dem gärna böja 
och vika på hans mjuka kropp eller sitta i hans 
knä och läsa en bok under hans kompis ”lampan”.

“MAUD” LAMPA
Lampan är en omtänksam möbel. Han står inte 
gärna i centrum, utan håller sig lite vid sidan 
av. Med sin rangliga kropp kan han lätt uppfat-
tas som osäker, men så är inte fallet! Lampan vill 
gärna vara med och lyssna. Han sänker sitt huvud 
och uppmärksammar vad andra har att säga. 

RESULTAT
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“RIM” MULTI-MÖBEL
Rim med sin klossiga form är en möbel som kan 
användas till mycket. Han vill gärna få sin åsikt 
hörd och med sin långa strut kan han tjuvlyssna 
och lägga sig i andras samtal. Rim är vänlig men  
ganska bestämd.

“BORIS” BORD
Bordet Boris är en nyfiken möbel. Han vill inte 
gärna stå still, utan är ofta på språng eller på väg 
någonstans. Boris är lekfull men kan vara ordent-
lig om så önskas. 

RESULTAT
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KATALOGEN OCH FILMEN

Inför vårutställningen sammanställde jag en möbelkatalog där samtliga 
av mina skissmodeller finns med. Katalogen gjorde jag i InDesign och 
laddade upp som pdf dokument på internetsidan Blurb, som jag nämnt 
tidigare. Boken har måtten 30x30 cm och är inbunden. Jag känner mig 
väldigt nöjd med resultatet och boken kompletterar de fem 1:5 model-
lerna bra i utställningen. Mina skissmodeller har haft en stor betydelse 
genom hela projektet och därför kändes det bra att ge dem den rättvisa de 
förtjänar. I Bokform där modellerna även är insatta i miljöer blir det även 
en illusion av att de är i fullskala, vilket är spännande då jag kan föreställa 
mig hur de skulle se ut om de var skapade i 1:1. 
Jag har sedan tidigt i projektet haft med mig en tanke om att göra en “stop 
motion film” där möblerna får röra sig och agera med varandra. Detta 
hade jag möjlighet att sammanställa inför presentationen. Det blev en 
kort filmsnutt på 13 sekunder baserad på 100 bilder jag tog på några av 
modellerna. Illusionen av att de rör sig är väldigt eggande och tilltalar på 
ett sätt en fixerad bild inte kan göra. 

DISKUSSION

Foto ur katalogen. Framsida, katalog.
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DISKUSSION / SLUTSATS

Mitt examensprojekt har från början till slut varit en formstudie, där jag 
undersökt hur jag kan applicera kroppsspråk på möbler. Min målsättning 
har varit att skapa möbler som befinner sig i gränslandet till skulpturer, 
men som fortfarande har en funktion eller användningsområde. Jag har 
med hjälp av att tillföra kroppsspråk och karaktär i möblerna lyckats ska-
pa ett mervärde, där en spännande relation mellan möbel och människa 
har uppstått. Hur behandlar vi något som känns mänskligt? Påverkar en 
möbels karisma och karaktär hur vi använder den? 
Med en utgångspunkt att skapa fem stycken fullskaliga möbelprototyper 
har mycket förändrats under projektets gång. Mycket på grund av den 
begränsade tiden, men också på grund av min ovana inom till exem-
pel stoppmöbels-konstruktion. Katalogen är ett exempel på något som 
kommit till efter en längtan att bevara det naiva och genuina i de för-
sta skisserna. Jag valde att jobba i mindre skala då jag insåg att jag på 
den avsatta tiden kanske bara skulle hinna göra en fullskaleprototyp med 
den noggrannhet jag önskade. För mig har det hela tiden varit viktigt 
med en mångfald. Jag tycker att möblerna behöver varandra för att lyfta 
sina uttryck en nivå. Det är spännande att se hur de kommunicerar med 
varandra och hur de intar olika roller i en familj. Lekfullheten har varit 
genomgående i mitt projekt. Jag har lekt när jag har skapat och satt mig 
in i de olika modellernas känslor. Leken har varit en stor drivkraft och be-
visar hur viktigt det är att ta vara på glädjen som finns i en designprocess.

Efter avslutat projekt känner jag fortfarande en drivkraft att fortsätta med 
min studie, vilket jag ser som väldigt positivt. Det känns som jag har hit-
tat en arbetsmetod jag trivs med och ämnet är outtömbart. Om jag skulle 
vidareutveckla detta projekt och ta vara på den respons jag fått hittills så 
skulle jag bygga i fullskala och låta kontakten mellan möbel och män-
niska få ta större plats. Undersöka hur mina möbler påverkar användaren 
och hur användaren förhåller sig till möbeln. Jag skulle sätta dem på prov 
för att sedan hitta en konstruktionsprincip som bevarar uttrycket, men 
stärker funktionen och hållbarheten.

Det skulle vara väldigt givande att få arbeta tillsammans med någon som 
är mer inriktad på konstruktion och produktion för att förverkliga några 
av mina idéer. Min förmåga att hitta former och idéer tillsammans med 
någon annans kunskap om sammansättning och tillvägagångssätt skulle 
kunna ge bra och spännande resultat. 
Självklart har jag själv idéer på hur de skulle kunna byggas i fullskala och 
jag har även ritningar på några av dem, men detta skulle behöva provas 
i praktiken för att verkligen få en känsla av möbeln som objekt och som 
redskap för kroppen.

I min presentation av projektet har jag tagit upp den gamla klyschan 
“form follows function”, eller form följer funktion. Detta för att förtydliga 
min ingångspunkt som har varit av motsatt karaktär. Att jag med fokus 
på formen experimenterar med uttryck i möbler och på så vis inte sätter 
funktionen i fokus. Det sägs ju att god design skall vara funktionell och 
till viss del håller jag med om det. Speciellt när det gäller bruksföremål 
som skall kunna användas med enkelhet. Men jag tycker även att det går 
att göra undantag. I mina modeller har funktionen fått bestämmas av 
formen. Vissa av de möbler jag skissat på har en tydlig karaktär av en 
stereotyp “stol” som exempel, medan andra är mer tolkningsbara. Möb-
lerna gjorda i lera är mer skulpturala, men det kan delvis också bero på 
materialet, som vi kan referera till skulpturer. 

Projektet i helhet har handlat om möbelformgivning. Men det har även 
handlat om rörelse, dramaturgi, iscensättning och dans. Det har öppnat 
dörrar till andra uttrycksmöjligheter inom andra områden. Katalogen 
(eller boken) är ett, och filmen en annan. Ett tredje vore att göra en barn-
bok, där möblerna är “huvudpersoner” med sina olika personligheter 
och humör.

Som möbler sedda, tänkta att användas har de alla en mer passande plats. 
Några ser jag som utomhusmöbler, andra som möbler i ett väntrum eller 
som en installation på ett museum.

DISKUSSION
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Jag tror att flera av mina modeller har potential att bli bra och 
användbara möbler, men att formge en möbel är en lång pro-
cess med många prövningar. Jag tycker att mångfalden i mitt 
arbete visar på min idérikedom och mitt sätt att arbeta och jag 
känner mig nöjd med resultatet av min studie. Som sagt, jag 
skulle kunna fortsätta med temat “kroppsspråk” länge till...

Slutligen några bilder från vårutställningen där jag ställer ut 
mina fem 1:5 modeller, en plansch samt boken “Kinesics”.
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