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S AMMAN FAT T N I N G

Detta arbete handlar om mekaniskt framkallat ljud och dess tillämpningsmöjligheter i möbler. Med 

en bakgrund i instrumentbygge har jag gått in i projektet med en tanke om att knyta samman säcken 

och kombinera min kompetens inom instrument, möbler och design. 

I syftet att utmana min kreativa process har jag i och med detta projekt adderat ytterligare ett 

medium i mitt gestaltningsarbete och fördjupat mina kunskaper inom fenomenet ljud. Projektet 

är mer av konstnärlig och konceptuell karaktär och har utförts främst i utställningssyfte. Genom 

omvärldsanalys, forskning och ljudexperiment har projektet resulterat i en liten kollektion av möbler 

som låter.



A B S T R A C T

This work is a study about mechanically produced sound and different applications of it in furniture 

design. I have a background in building musical instruments and wanted to combine my competence 

in the fields of musical instruments, furniture and design in this project. 

Through this project I have added yet another medium to my design process with the aim to challenge 

my creative ability and to deepen my knowledge of sound as a phenomenon. The project has had 

more of an artistic and conceptual starting point and has been carried out mainly for exhibition 

purposes. The project has through research and various experiments resulted in a small collection of 

sounding furniture.



F Ö RO RD

En kvart innan redovisning av tema för examensarbete:

“Ja, om jag skulle göra om mitt examensarbete skulle jag nog göra det om möbler som 

låter.” - Christoffer Östman
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1 .  I N L E D N I N G

1.1.  B A KG R U N D
Jag har en bakgrund i instrumentbygge. Innan mina studier på Carl Malmsten Furniture Studies 

studerade jag instrumentbygge i tre år på Ikaalinen College of Arts and Crafts. Jag ägnade tre år åt att 

lära mig bygga musikinstrument, främst gitarrer och baser, för hand. Instrumentbygge är ett gammalt 

traditionstroget hantverk som kräver en hel del tålamod, precision och hantverksskicklighet. Utöver 

själva hantverket kräver instrumentbygge också mycket kunskap om trä som material samt själva 

fysiken bakom fenomenet ljud, hur ljud fungerar, hur det bildas, hur det kan skapas osv. 

Jag började studera på Malmstens på grund av att jag ville fortsätta arbeta med trä som material 

men lära mig mer om formgivning och kreativa processer. Instrumentbyggestudierna i Ikaalinen 

handlade enbart om konstruktion och hantverk, den personliga konstnärliga utvecklingen låg 

långt ifrån focus. Jag insåg också under mina studier att arbetet som instrumentbyggare i dagens 

läge handlade främst om att bygga högkvalitativa kopior på befintliga instrumentmodeller åt en 

väldig snäv och konservativ kundgrupp. Formgivningsmässigt har inget spännande hänt sedan 

elgitarrernas genombrott under 50- och 60-talet. Intresset för instrumentbygge sitter dock kvar i 

mig och har gjort det under hela min tid på Malmstens. Tanken om att kombinera instrumentbygge, 

formgivning och eller konst på något sätt har ständigt varit närvarande.

För exakt ett år sedan satt jag och skissade och grubblade över uppdraget ”Tiny product” som är ett 

återkommande kursmoment i kursen ”Möbeldesign IV” i årskurs 2. Uppdraget var att ta fram en liten 

träprodukt som skulle vara anpassad för serietillverkning på skolan, stå för skolans värdegrund, väcka 

ha begär och kunna säljas till exempel i musé- eller presentbutiker. Mitt förslag för detta uppdrag, 

som sedan blev utvalt och tyvärr misslyckat serieproducerat, blev en liten visslande fågelkaraktär 

”Cuckoo”.
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FIGUR 1: Cuckoo

”Cuckoo” är en liten visslande fågel som är tänkt att stå på diverse ställen antingen i offentliga eller 

privata utrymmen. Det är en visslande burk som kan antingen användas som en ringklocka eller bara 

som en rolig pjäs på kaffebordet. Att ta fram produkten var en intressant studie inom fysiken bakom 

mekaniskt framkallat ljud och mer specifikt visselpipor.

”Cuckoo” har lämnat mig med ett intresse att fortsätta utforska möjligheterna inom mekaniskt 

framkallat ljud. Efter projektet har jag bollat på idéer om hur man kunde utveckla idéen och hur 

man kunde tillämpa mekaniskt framkallat ljud i möbler. Kunde man skapa andra ljud på liknande 

mekaniska vägnar och vad kunde man använda dem till? Dessa frågor har lett till att jag i mitt 

examensarbete valt att fokusera på mekaniskt framkallat ljud.
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1.2.  M Å L  O C H  S Y F T E
Mitt mål är att undersöka olika sätt att framkalla ljud mekaniskt. Målet är också att undersöka olika 

tillämpningsmöjligheter av mekaniskt framkallat ljud inom möbler.

Syftet med detta arbete är att fördjupa mina kunskaper inom fenomenet ljud och dess 

tillämpningsmöjligheter. Ytterligare vill jag genom att addera ett nytt medium dvs. ljud i min 

designprocess utvidga och utmana min kreativa process.

1.3.  F R Å G E S TÄ L L N I N G
Hur kan mekaniskt framkallat ljud tillämpas i möbler på ett konceptuellt sätt med möjlighet att 

påverka och berika betraktarens upplevelser?

1.4.  M E T O D  O C H  K Ä L LO R
Genom omvärldsanalys på konstnärer och installationer som tangerar ämnet skapar jag en 

uppfattning om vad det är mitt verk skall förmedla och hurdana upplevelser den skall bjuda på.

Framtagning av de fysiska objekten kommer att basera sig mycket på mina tidigare erfarenheter 

och kunskaper om ljud och instrument och kommer att förstärkas med ytterligare studier i ämnet 

samt ljudexperiment.

1.5.  AV G R Ä N S N I N G A R
För att göra arbetet mer greppbart kommer jag att fokusera främst på trä som material för de objekt 

som skapas. Senare i processen kommer jag även begränsa mig till ett visst antal ljud som kommer 

att bilda ljudpaletten för verket. Nämnvärt är även att jag inte har som ambition att objekten skall 

bli instrument som man kan spela på, det skall snarare handla om objekt som låter.
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2 .  R E F E R E N S B A K G R U N D

Inför mitt arbete om möbler som låter har jag gjort en omvärldsanalys i ämnet ljud, möbler och konst. 

Eftersom mitt arbete handlar om att skapa en kollektion av möbler som låter utifrån en konstnärlig 

utgångspunkt och i utställningssyfte är det relevant att börja med en studie i vad som gjorts innan. 

Syftet med studien är att få bättre förståelse om ämnet och för att skapa en uppfattning om varför 

ett sådant projekt är relevant att utföra.

2.1.  T Y S T N A D, L J U D, K VA L I T E T
I allmänhet strävar man efter att skapa möbler som är 

så tysta som möjligt, möbler som inte låter. Stolsbenen 

skall inte låta mot golvet, lådorna skall inte skramla och 

dörrarna skall inte gnissla. Att lyckas åstadkomma rörliga 

komponenter i möbler som inte låter är oftast ett tecken 

på kvalitet och hög hantverkskunskap men samtidigt 

kan kvalitet också förmedlas med ljud. Bland annat inom 

bilindustrin ägnas det en stor mängd resurser åt studier 

kring ljudet av stängande bildörrar. Beroende på bilmärke 

och modell skall klicket av en stängande dörr förmedla 

en känsla av en viss sorts kvalitet.1   Ett annat exempel på 

kvalitet som förmedlas av ljud närmare möbelvärlden är 

Leif Burmans Burmanboxar. Dessa små askar för diverse 

ändamål är handtillverkade med högsta precision och 

följer japanska hantverkstraditioner. Ett stort fokus läggs 

på klick-ljudet av den i trä konstruerade låsmekanismen.2 

1  Bloomberg, tillgänglig: https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-08-05/mercedes-doors-have-a-signature-sound-here-s-
how (hämtad 2017-05-23)
2  Ulf K Nordenson, tillgänglig: http://www.ulfk.nordenson.org/projekt/japanska-askar/(hämtad 2017-05-23)

FIGUR 2: Burman boxar
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2.2.  L J U D D Ä M P N I N G
Ljuddämpning är ett ämne som det också ägnas mängder med tid åt inom inredning och 

möbelformgivning. Som tidigare nämnts är tystnad oftast eftersträvat när det handla om 

möbler, speciellt i offentlig miljö.  Det finns en mängd ljuddämpande lösningar på marknaden i 

form av ljudabsorberande paneler, textilier, vägg o golvmaterial etc. Även i sittmöbler involveras 

ljudabsorberande element i vissa fall som bland annat i Möbelverkets stolar Lola och Josef för 

offentlig miljö.3

2.3.  L J U D KO N S T
Ljudkonst kan dateras tillbaka till 1913 och den italienska futuristen Luigi Russolos uppfinningar. Luigi 

Russolo är känd för sina oljudsmaskiner som replikerade industriella tidens slammer och krigsföringens 

buller.4  Efter Russolo har en mängd ljudkonstnärer uppkommit och bidragit med ett stort utbud av 

varierande konstverk och installationer. Ljudkonst kan ta sig uttryck på olika sätt, konstverket kan 

bestå av själva objektet som framkallar ljudet eller så kan verket vara totalt immateriellt i form av en 

inspelning. Verket kan också ha olika nivåer av interaktivitet. I min omvärldsanalys har jag fokuserat 

på sådana verk som tilltalar mig mest och som har en fysisk skepnad.

“Sound is materially invisible but very visceral and emotive. It can define a space at the same 

time as it triggers a memory” -Susan Philipsz5

3  Akustikmiljö, tillgänglig: http://www.akustikmiljo.se/artiklar/mobelverket-tillverkar-stolar-med-inbyggd-ljuddampning (hämtad 
2017-05-23)
4  Tate, tillgängligt: http://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/sound-art (hämtad 2017-05-23)
5  Tate, tillgängligt: http://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/sound-art (hämtad 2017-05-23)

FIGUR 3: Luigi Russolos oljudsmaskiner
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2.3.1.  H A R R Y  B E R T O I A  -  S O N A M B I E N T
Italienska formgivaren och konstnären Harry Bertoia är känd för sin stol “Diamond Chair” som han 

ritade åt möbelföretaget Knoll år 1952.6  Den diamantformade ramen av “Diamond Chair” är formad 

av ihopsvetsade stålstänger och är ett resultat av Bertoias omfattande experiment med böjbart 

stål. “Diamond Chair” som numera är en designklassiker var en omedelbar hit och introducerade 

stålnätskonstruktionen som ett nytt material för möbelvärlden.7 

Utöver sina möbler är Harry Bertoia även känd för sina ljudskulpturer. Bertoia experimenterade med 

abstrakta fristående metallskulpturer som resonerar och låter vid beröring. Skulpturerna är mycket 

abstrakta både till sitt uttryck och läte. Bertoias skulpturer producerar ett spektrum av metalliskt 

skimrande och brummande ljud. Skulpturerna kräver en viss nivå av interaktivitet eftersom någon 

måste sätta skulpturerna i svängning. Harry Bertoia skapade hundratals ljudskulpturer under sin 

karriär och spelade även in ett album, “Sonambient”, med musikstycken som han komponerat med 

hans skapelser.

6  DWR, tillgängligt: http://www.dwr.com/designer-harry-bertoia?lang=en_US (hämtad 2017-05-23)
7  Italiadesigns, tillgängligt: http://www.italiadesigns.com/se/harry-bertoia-diamond-chair.html (hämtad 2017-05-23)

FIGUR 4: Diamon chair, Knoll
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Jag känner mig något tudelad framför Bertoias ljudskapelser. Jag finner det icke avbildande 

uttrycket och höga abstraktionsnivån, både i uttryck och ljud, väldigt tilltalande men upplevelsen 

som verken bjuder på blir något svag för mig. Även om skulpturerna är alla olika och bidrar med sitt 

specifika skimmer blir upplevelsen platt och självupprepande.  Det är som att första intrycket består 

av förundran och förtjusning men går fort över till “Jaha, det var det.” 

FIGUR 5: Harry Bertoias ljudskulpturer
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2.3.2.  Z I M O U N
Schweiziske Zimoun är en autodidakt ljudkonstnär som arbetar med storskaliga arkitektoniska 

ljudinstallationer.8  Zimoun använder sig av enkla funktionella objekt för att skapa arkitektoniska 

ljudplatformer. Zimouns skapelser består ofta av vardagliga objekt som papplådor, träpinnar, 

bomullsbollar, papper, vatten etc. i kombination med små elektriska motorer som tillsammans skapar 

ett ljudlandskap. Verken består oftast av en mängd identiska objekt med identiska rörelsebanor 

som slumpmässigt tillsammans skapar oreda och kaos.  Det är som om det högst mekaniska och 

oorganiska verket blir levande och organiskt på grund av den ständigt varierande ljudbilden. Verken 

förvandlas från objekt till karaktärer och väcker sympati hos åskådaren vilket gör dem mycket 

poetiska och fascinerande.

“The sound is the essence of his artistic practice; the form of the sculpture develops from 

the function of its sound production. What you hear is what you see, an electromechanical 

sound-making organism.”9

8  Yatzer, tillgängligt: https://www.yatzer.com/zimoun-the-magician-of-spatial-sound-installations (hämtad 2017-05-24)
9  Zimoun, tillgängligt: http://www.zimoun.net/about.html (hämtad 2017-05-24)

FIGUR 6: Ljudinstallation av Zimoun
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2.4.  Ö V R I G  KO N S T
Utöver ljudkonstnärer har jag funnit det mycket givande att även kolla på konstnärer och 

installationer som inte involverar ljud men som har andra kopplingar till det som mitt arbete skall 

handla om. Eftersom mitt arbete handlar om att i utställningssyfte skapa en konceptuell kollektion 

av möbler som låter har jag kollat på installationer som skapar en liknande poetisk upplevelse som 

jag vill uppnå med mitt verk.

2.4.1.  N E N D O  -  T R A C E  C O L L E C T I O N
Nendo, grundat av japanske formgivaren Oki Sato, är ett framgångsrikt designkontor i Tokyo 

som arbetar internationellt med projekt varierande från industridesign till butiksinredningar 

och konstinstallationer. En kännetecknande faktor för Nendos verk är deras konceptdrivna 

förhållningssätt till allt de gör. Projekten har oftast sin bakgrund i ett koncept som berättar en historia 

om något, har en pedagogisk ambition eller vill på ett filosofiskt sätt lyfta fram något vardagligt. 

Nendos motto är att bjuda på överraskningar åt folk i vardagen.10

Verket “Trace Collection” togs fram av Nendo inför en årlig utställning på “Collective Design” i New 

York år 2016. “Trace Collection” har tagit avstamp i rörelsebanor hos möbler i heminredningar. Trace 

Collection är en liten möbelkollektion beståendes av skåp, lampor och en receptionsdisk i vilka de 

rörliga delarnas rörelsebanor har visualiserats med metallstänger.

“Within the space where we live there are items that “move”. They are furniture, doors 

and windows – Items that move in relation to our daily activities. Although they may not 

be visible, we are subconsciously aware of the “traces” of their movements every day. For 

example, because of that, we do not put a vase in front of a door.” - Nendo11

10  Nendo, tillgängligt: http://www.nendo.jp/en/concept/ (hämtad 2017-05-24)
11  Nendo, tillgängligt: http://www.nendo.jp/en/works/trace-collection-2/?erelease (hämtad 2017-05-24)

FIGUR 7: Trace collection av Nendo
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Vad Nendo gör i sitt verk “Trace Collection” är att de visualiserar något som alla känner till men 

som egentligen inte existerar visuellt eller fysiskt. De medvetengör något omedvetet. De betonar 

något obemärkt och självklart. De översätter rörelse till ett fysiskt objekt. De bjuder på en “aha-

upplevelse”, en insikt. 

“Trace Collection” får mig att tänka, kunde ett liknande förhållningssätt tillämpas i mitt projekt? 

Kunde dessa spår förvandlas till ljud istället? Mitt projekt handlar om att översätta mekanisk rörelse 

till ljud. Att lyfta fram en i vardagen obemärkt mekanisk rörelse i möbler och betona den med ljud. 

På samma sätt som Nendo i sitt verk ”Trace” gör en medveten om den fysiska rörelsebanan genom 

att visualisera den, kunde man ”audibliera”, som motsats till att visualisera, en rörelse?

2.5.  M I N  U T G Å N G S P U N K T
Utifrån denna omvärldsanalys har jag bildat en uppfattning om vad det är jag vill mitt arbete skall 

mer konceptuellt handla om och vad det är den skall förmedla. Jag har insett att arbetet handlar 

mycket om interaktion och upplevelsen hos betraktaren samt abstraktion och poesi.

Liksom i Harry Bertoias ljudskulpturer vill jag att mina möbler skall ha en nivå av abstraktion och ett 

konsekvent förhållande mellan uttryck och ljud. Uttrycket skall få styras av det som skapar ljudet. 

Däremot vill jag inte att möblerna skall förbli allt för skulpturala. Bertoias verk saknar karaktäristiska 

drag och sympati som jag vill att mina möbler skall ha i sig.

Zimouns ljudinstallationer har däremot sådana sympativäckande karaktärsdrag som jag letar efter. 

Verket väcker tankar, känslor och häpnad och får en att vilja stanna kvar och observera omgivningen. 

Även om Zimouns installationer är fascinerande saknar de en direkt interaktion med betraktaren 

som jag vill att mina möbler skall ha. Som motsats till Zimouns verk vill jag att mina skapelser skall 

vara fullständigt mekaniska och att användarens fysiska interaktion skall ge upphov till ljudet.

I Nendos verk ”Trace” hittar jag många filosofiska kopplingar till mitt arbete. Även om “Trace” inte 

handlar om ljud finns det en jämförbar koppling i att översätta en rörelse till ett annat medium. 

I Nendos verk blir denna översättning väldigt konkret och tydlig. De lyfter fram konturerna på 

rörelsebanor som vi alla är bekanta med. De målar upp någonting som inte existerar i sin fysiska 

form i verkligheten men som alla ändå direkt kan se sambandet med. Att bilda en lika stark och 

tydlig koppling med rörelse och ljud känns mer utmanande eftersom det handlar om en koppling 

som inte egentligen existerar. 
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Generellt skapar all rörelse också någon form av ljud. Men när det talas om rörliga element i möbler 

så är ljuden ofta rätt stumma och subtila. De är ändå ljud som alla känner till på ett liknande sätt som 

rörelsebanorna. Man kunde hävda att alla vet hur det låter när man stänger en skåpdörr, öppnar 

en skjutdörr eller stänger en byrålåda. Dessa ljud är dock svåra att driva med på ett liknande sätt 

som Nendo gör med rörelsebanorna i ”Trace”. I ”Trace” förvandlas något immateriellt och obefintligt 

till något visuellt och fysiskt. Att tillämpa en liknande översättning på ljudet av en skåpdörr skulle 

betyda att ljudet översätts till ett annat medium som t.ex. material, taktilitet eller ljus. 

Därför tänker jag att man kanske istället skall utgå från att översätta rörelsen i sig. Att översätta en 

rörelsebana, en viss typ av rörelse till ljud. Rörelsen i en skjutdörr har ett läte medan öppnandet och 

stängandet av en dörr på gångjärn har ett annat. Att koda olika slags rörelser med olika sorters ljud. 

Att skapa ett slags regelverk. En palett av ljud som är kopplade till specifika rörelser. 

Men hur skall de olika rörelserna låta? I ”Trace” är det väldigt tydligt varför stålkonstruktionen ser 

ut som den gör, den återspeglar rörelsebanan exakt. Formen beskriver rörelsebanan utan någon 

förvrängning eller konstnärlig tolkning, den är ärlig och objektiv. Men att översätta en rörelse till ett 

ljud som rörelsen normalt inte ger upphov till är krångligare. Det blir inte en ärlig översättning, det 

blir mer som en tolkning.

För att göra kopplingen mellan ljud och rörelse mer tydlig och berättigad vill jag låta rörelsens 

egenskaper bestämma det producerade ljudet och vise versa. Den visuella utformningen skall följa 

rörelsen som skapar ljudet.
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3 .  P R O C E S S

Min arbetsprocess har varit väldigt iterativ i detta projekt vilket innebär att processen inte följt 

en vattenfallsartad kronologisk struktur. Arbetet har gått på sätt och vis i cirklar, formuleringen 

av konceptet har skett parallellt med mitt forskande och experimenterande. Utformningen av de 

slutliga produkterna har också pågått parallellt med det övriga arbetet och influerats av resultaten. 

För att göra processen lättare att förklara har jag valt att beskriva processens olika delmoment för 

sig även om de alla skett mer eller mindre parallellt.

3.1.  KO N C E P T F O R M U L E R I N G
Processen började med att formulera ett koncept för projektet. Ett ramverk som begränsar 

möjligheterna och som jag kan förhålla mig till vid beslutstagande av olika frågor gällande 

utformningen av projektet. Ett ramverk som besvarar och motiverar mina val i frågor som vad det 

skall bli för slags möbler, hur de skall låta och varför etc.

3.1.1.  L J U D
Eftersom arbetet handlar om möbler som låter kändes det relevant att börja med att fundera kring 

ljuden. För att göra processen mer greppbar kände jag att jag genast i början måste välja ett antal 

ljud som jag kommer att fokusera på i projektet. Projektet handlar ju om mekaniskt framkallade 

ljud och därmed kändes det relevant att börja valet med att lista upp all ljud som kan framkallas 

mekaniskt. Även om ljudkällorna jag tar avstamp i är instrument av olika slag vill jag inte att de 

slutliga möblerna skall bli instrument som man kan spela på, de ska helt enkelt bli möbler som låter.
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3.1.1.1. Instrumenttyper
De huvudsakliga musikinstrument typerna är blåsinstrument, slaginstrument och stränginstrument. 

Dessa instrument kan ytterligare delas in i subkategorier som träblåsinstrument och 

bläckblåsinstrument.

Mer viktigt än instrumentfamiljen är dock själva funktionsprincipen bakom ljudet. För att få fram 

ljudet i en möbel måste man förstå hur den kommer till. Samtidigt måste man tänka på vilka 

mekaniska rörelser som framkommer i möbler och vilka ljud de kan paras ihop med. Men vi börjar 

med ljuden. 

I och med Tiny Product kursen och min bakgrund som instrumentbyggare var jag redan från tidigare 

bekant med en del blåsinstrument och stränginstrument. Därmed kändes det som rätt val att 

fokusera på dessa två instrumenttyper. Slaginstrument kändes inte så relevant för detta projekt med 

tanke på hurdana ljud och upplevelser jag ville åstadkomma, att slå på en trumma eller cymbal känns 

som en för enkel utväg. Men inom stränginstrument och blåsinstrument finns många subkategorier 

med instrument som fungerar på olika sätt. 

3.1.1.2. Blåsinstrument
Blåsinstrument delas vidare in i träblåsinstrument och bläckblåsinstrument. I träblåsinstrument 

bildas ljudet med hjälp av ett vibrerande rörblad i trä eller genom att luftströmmen klyvs mot en 

kant. Exempel på träblåsinstrument är bland annat saxofon där det i munstycket sitter ett rörblad 

som vibrerar i luftströmmen. Blockflöjten är däremot ett bra exempel på den andra varianten där 

luftströmmen klyvs mot en kant. I bläckblåsinstrument som till exempel trumpet fungerar däremot 

användarens läppar som det vibrerande membranet.

Det som dock är gemensamt och relevant i denna kontext för alla blåsinstrument är att ljudet skapas 

av en luftström som blåses in i ett rör av något slag där det bildas en så kallad vibrerande luftpelare. 

För att få till ett blåsinstrumentljud i en möbel krävs alltså en rörelse där en luftmassa trycks in i ett 

rör.

FIGUR 8: Blockflöjtens och visselpipans funktionsprincip
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3.1.1.3. Fritungeinstrument
Utöver de tidigare nämnda två huvudtyper av blåsinstrument finns det även andra instrument där 

ljudet skapas med hjälp av en luftström som bland annat munspel och dragspel. Dessa instrument 

kategoriseras som fritungeinstrument på grund av deras funktionsprincip. I båda av dessa instrument 

alstras ljudet med hjälp av en så kallad fritunga, frisvängande tunga eller genomslående tunga. En 

fritunga är en oftast i metall konstruerad rektangulär tunga som sitter fäst över ett hål som den 

bara nästan täcker. Tungan är fäst i ena ändan och vibrera fritt i hålet som den är fäst över, därmed 

benämningen fritunga.

Ljudet alstras på samma sätt i både munspel och dragspel. Den stora skillnaden mellan dessa 

instrument är sättet luftströmmen skapas på. I munspelet blåser användaren luft in i instrumentet 

och skapar såvis en ton. I dragspelet skapas luftströmmen däremot genom att pumpa en bälg som 

sitter mitt i instrumentet. Luftströmmen styrs därefter med hjälp av klaviatur eller knappar för att 

ändra på tonhöjden.

FIGUR 9: Fritunga

FIGUR 10: Bälg
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3.1.1.4. Stränginstrument
I stränginstrument är det i sin tur en sträng som fungerar som det vibrerande elementet. 

Stränginstrument delas in i två subkategorier; knäppinstrument och stråkinstrument. Den egentliga 

skillnaden mellan dessa två kategorier är att i knäppinstrument sätts strängen i svängning genom 

att knäppa på den med ett plektrum eller ett finger medan hos stråkinstrument skapas vibrationen i 

strängen genom att dra ett stråk över den. Som typexempel för knäppinstrument kan nämnas gitarr 

och för stråkinstrument violin.

Även om strängen är det vibrerande elementet i ett stränginstrument är det ändå inte strängen 

i sig som skapar det audiella ljudet som vi hör från ett stränginstrument. Ljud som fenomen är 

mekaniska vågor i luft, tryck skillnader i luftmassan som sätts igång av en mekanisk rörelse. Strängen 

i ett stränginstrument har en väldigt liten yta och klarar inte av att skapa en märkvärdig tryckvåg i 

den omgivande luften, därför behöver den förstärkas. I alla akustiska stränginstrument sker denna 

förstärkning med hjälp av en resonanslåda. Resonanslådan består i gitarrer och violiner av ett lock, 

botten och sidor. Både i violiner och gitarrer vilar strängarna på ett stall som i sin tur står fastsatt 

eller löst på locket. När strängen sätts i svängning förmedlas vibrationerna via stallet ner till locket 

och sätter hela locket i svängning. Det är denna svängning i locket som skapar det audiella ljudet 

som vi hör från ett stränginstrument. Den övriga resonanslådans uppgift är däremot att ytterligare 

förstärka ljudet som det svängande locket skapar.

FIGUR 11: Stränginstrument
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3.1.2.  R Ö R E L S E
Valet av ljud styrdes också mycket av tillämpningsmöjligheterna i slutliga möbeln. Eftersom 

projektet handlar om mekaniskt framkallat ljud i möbler innebär det att en mekanisk rörelse utförs i 

möbeln. Med detta i åtanke har jag funderat kring vilka mekaniska rörelser som finns i olika möbler 

och vilka ljud som kunde produceras med dem. Rörelser som först dyker upp är utdragbara lådor, 

skjutdörrar, dörrar på gångjärn, gungstol etc. 

3.1.2.1. Rörelse för blåsinstrument
Blåsinstrument kräver ett luftflöde, i vilka möbler och rörelser uppstår ett luftflöde som kunde 

användas till ett blåsinstrument? Det första man kommer tänka på är en låda. Lådan som åker in 

och ut i stommen skapar ett luftflöde ifall det sitter tätt i stommen.  Ett annat sätt att skapa ett 

luftflöde är genom att använda sig av en bälg som på dragspel. Denna lösning erbjuder i sin tur 

flera tillämpningsmöjligheter. För att skapa ett luftflöde med en bälg krävs då bara en rörelse som 

trycker ihop bälgen. Sådana rörelser kunde hittas till exempel i en fjädrad sits eller hos medarna på 

en gungstol.

3.1.2.2. Rörelse för stränginstrument
Stränginstrument kräver en stråke som 

drar över strängarna eller ett plektrum 

eller dylikt som knäpper på strängarna. 

I vilka möbler kunde man hitta denna 

rörelse? Jo i skjutdörrar och lådor. 

Rörelsen som krävs är att en yta dras 

tvärs över en annan. 

FIGUR 12: Rörelsen i lådan ger upphov till lufttryck

FIGUR 13: Strängarna kräver en yta som dras över en annan
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3.1.3.  U R VA L
På basis av dessa analyser på instrumenttyper och mekaniska rörelser som kan hittas i möbler gjorde 

jag ett urval på de ljud och rörelser som skulle användas i projektet. Som tidigare nämnts kändes 

blåsinstrument och stränginstrument som de mest relevanta instrumenttyperna för detta ändamål. 

Med tanke på mina tidigare erfarenheter inom dessa instrumenttyper kändes det motiverat att 

fortsätta med visselpipsljudet som jag experimenterat med tidigare samt gitarr- och violinsträngar 

som jag blivit väl bekant med i och med min tidigare utbildning. Utöver dessa ljud kände jag mig lockad 

av tanken att experimentera med dragspel och munspel. Även om ljudet i sig skiljer sig rätt drastiskt 

från visselpipan är funktionsprincipen hos fritungeinstrument väldigt liknande. Möjligheterna med 

en bälgkonstruktion kändes också lockande i detta sammanhang.

3.1.4.  U T T R Y C K
Utöver ljudet måste även ett ramverk gällande uttrycket formuleras i detta skede av processen. Tanken om 

att skapa en sammanhängande möbelkollektion eller en -familj var med från första början. Möblerna skulle 

tala samma språk, ha liknande dimensioner och proportioner och skulle komponeras av ett sammanhållet och 

snävt urval av material. Eftersom projektet först och främst handlade om ljud ville jag att uttrycket skulle vara 

enkelt och inte stjäla uppmärksamheten av det som står i fokus. Uttrycket skulle också spela ihop med ljudet. 

Jag hade en tanke om att ljudet och sättet som ljudet skapas på skall få bestämma hur möbeln ser ut. Formen 

skall följa rörelsen som skapar ljudet. 

Gällande uttrycket tänkte jag en hel del på Nendos verk “Trace” där jag hittat många kopplingar till mitt 

arbete. I “Trace” är det de visualiserade rörelsebanorna som står i fokus och kunde jämföras med ljudet i mitt 

projekt. Det är som om rörelsebanorna får leva fritt och ta sig det uttryck som de kräver medan uttrycket och 

dimensionerna på själva möblerna är bestämt sammanhållet och följer ett tydligt ramverk.  Även om “Trace” 

består av en mängd olika möbler med varierande rörelsebanor bildar de en sammanhållen familj av objekt.

På samma sätt vill jag att möblerna i mitt projekt skall bestå av ett förutbestämt urval av material, dimensioner 

och färger som bidrar till ett sammanhållet uttryck. Uttrycket skall även hållas stramt och subtilt för att de inte 

skall stjäla uppmärksamheten från ljudet som står i fokus.  

FIGUR 14: Urval
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3.1.5.  KO L L E K T I O N S TÄ N K
Utöver materialval, färg och formspråk skall ljuden också bidra till kollektionstänket. Även om jag inte 

vill att dessa möbler skall bli instrument som man kan spela på måste de ändå stämmas så att de spelar 

ihop. Möblerna skall inte bilda ett musikstycke eller en orkester men de får inte vara i dissonans med 

varan, brukandet av möblerna får inte resultera i oväsen.

Med tanke på att möblerna skall bilda en kollektion tänker jag att  varje möbel också skall ha sin plats 

och sin uppgift i gruppen. Möblerna skall hänga samman men ha var sin specifika uppgift, rörelse och 

läte. Därmed är det motiverat att kollektionen består av olika slags möbler med olika uppgifter och 

olika sätt att framkalla ljud.
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3.2.  S K A PA N D E P R O C E S S
Som tidigare nämnts har experimenterandet, skissandet och skapandet av möblerna skett parallellt 

med formuleringen av konceptet. Alla val och beslut som tagits under experimenterandet och 

skissandet grundar sig dock på det regelverk eller koncept som skapats under tiden.

3.2.1.  E X P E R I M E N T
På basis av de urval av ljud och rörelse som jag gjort tidigare i processen började en experimentfas 

där jag tog fram tester på de rörelse- och ljudkombinationer som jag hade bollat med. Ljuden jag 

bestämt mig för var dragspel, visselpipa, gitarrsträng och violinsträng. Rörelserna var däremot mer 

obestämda vid detta skedet. Jag hade från första början haft en tanke om att kombinera dragspelet 

med en gungstol på något sätt. Var idén kom ifrån vet ingen men det kändes som en naturlig och 

självklar kombination. Dragspelet behöver ett konstant luftflöde som åstadkoms med en pumpande 

rörelse vilket medarna i gungstolen är som gjorda för. 

 

Visselpipan hade jag erfarenhet om sedan tidigare och kände att den inte krävde lika mycket 

experimenterande som de övriga ljuden. Däremot låg fokus på att förse visselpipan med en bälg för 

att prova på ett nytt sätt att skapa luftflödet.

Både gitarr- och violinsträngarna hade jag ganska tydliga idéer om redan i ett tidigt skede av 

processen. Båda strängarna kräver en liknande rörelse för att få till tonen och kunde egentligen 

ersättas av varan. I båda fallen krävs det något som drar över strängarna vilket i möbler känns 

applicerbart främst i utdragbara lådor och skjutdörrar.

FIGUR 15: Ljudexperiment
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3.2.2.  S K I S S E TA P P
Skissarbetet har löpt parallellt med ljudexperimenten och påverkats mycket av de tester som jag 

gjort. Eftersom avsikten har varit att ljudet skall få styra uttrycket hos möblerna kändes det logiskt 

att börja med experimenten och låta sig inspireras av resultatet. Ljudtesterna är mer eller mindre 

framtagna utan att lägga någon fokus på utformningen. De är utförda på ljudets och rörelsens villkor. 

Parallellt under experimenteringen har skissandet och tankeverksamheten kring utformningen av 

möblerna kommit igång och det är även under denna fas som materialval och färg fastslagits så 

småningom. 

FIGUR 16: En tidig skiss från experimentfasen

FIGUR 17: Skisser inspirerade av ljudexperimenten
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En iterativ skiss- och experimentfas ledde slutligen till en kollektion bestående av de fyra möblerna 

på bilden. Ett vägghängt skåp med gitarrsträngar, en gungpall med visselpipsljud, en lounge-stol 

med dragspelsljud samt en utdragbar låda med violinsträngar. En kollektion där varje möbel har sitt 

egna läte, rörelse och funktion. För att skapa en känsla av en möbelkollektion kändes det motiverat 

att varje möbel skulle ha sin specifika funktion och plats i kollektionen. Det skall råda en hierarki av 

ett slag i kollektionen, varje möbel skall kunna någonting som de andra inte kan.

FIGUR 18: Skiss på slutliga kollektionen
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3.2.3.  S L U T L I G A  M Ö B L E R N A

Framtagningen av de slutliga möblerna var som en fortsättning på experimenterandet och slutliga 

beslut på mått och dimensioner togs när de kom. På grund av tidsbrist blev slutliga kollektionen 

till tre möbler i stället för fyra. Möbeln som inte blev till denna gång var den utdragbara lådan 

med violinsträngar. Efteråt tänkt känns beslutet motiverat även med tanke på att annars skulle 

kollektionen ha två möbler med strängar i sig. Visserligen skulle violinlådan haft ett annat läte än 

skjutdörren med gitarrsträngarna men i en kollektion där varje möbel har ett ljud som framkallas på 

olika sätt känns hierarkin även tydligare.

Slutliga materialvalen blev gran, ek och brun kartong. Materialvalen baserar sig på både grafisk 

komposition och en tanke om att skapa en koppling till instrumenten som ljuden kommer ifrån. Gran 

används generellt i stränginstrument som lockmaterial på grund av dess oslagbara tyngd/styvhet 

förhållande. I de flesta stränginstrument är resten av resonanslådan ofta konstruerad i ett hårdare 

och till färgen mörkare träslag för att skapa en optimal klang och kontrast mot det ljusa locket. 

Denna tanke ville jag ta med mig när det kom till materialval för möblerna. Den svarta färgen är 

tillsatt för att öka på kontrasten mellan de olika materialen och för att göra uttrycket mer kraftfullt 

och sammanhållet.

Kartongen har däremot sitt ursprung i dragspelsbälgen. Eftersom jag experimenterat med 

dragspelsljud och bälgar kändes det motiverat att också visa det tydligt i möblerna. Dragspelsbälgen 

är oftast konstruerad i kartong och klädd i färggranna pryda textilier. Jag ville dock i mina möbler 

använda ärliga material och framhäva den konstruktion som ljudet kräver.

FIGUR 19: Möbler som låter
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4 .  A V S L U T N I N G

4.1.  R E S U LTAT
Projektet har först och främst resulterat i en utökad och fördjupad kunskap om ljud. Både som 

fenomen och som ett nytt medium att jobba med i mitt konstnärliga arbete. Jag kan med gott 

samvete hävda att jag uppnått mina mål och att projektet på ett ytterst positivt sätt utmanat och 

berikat min kreativitet. 

Projektet har utöver de fysiska objekten resulterat i insikter om att skapa en upplevelse hos 

betraktaren. Jag har visat på olika sätt att framkalla och gestalta ljud i möbler. Med stöd i andra 

ljudkonstnärer och i mina nyförvärvda kunskaper om ljud vill jag hävda att detta är något som berikar 

människors upplevelser. 

Eftersom projektet främst utförts i utställningssyfte spelade vårutställningen och besökarnas 

reaktioner en viktig roll för att evaluera resultatet. Som tidigare nämnts har mitt mål varit att skapa 

möbler som väcker känslor, tankar och glädje hos betraktaren vilket jag på basis av besökarnas 

respons kan hävda lyckats med. Besökarnas reaktioner bestod i de flesta fall av nyfikenhet, ett tyst 

ögonblick av häpnad som sedan fort övergick till skratt, leende och förtjusning över möblerna, exakt 

den reaktionen jag varit ute efter under hela processen.
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4.2.  REFLEKTION
Detta projekt har varit överlägset det roligaste men också stundvis det mest arbetsamma jag gjort 

under min studietid på Malmstens. Jag är mycket nöjd över att ha valt ett såpass konceptuellt och 

roligt ämne för examensarbetet istället för de mer verklighetsförknippade idéerna som jag hade 

innan.

Detta arbete har åter igen förstärkt min bild om vad det är jag från ett konstnärligt perspektiv vill jobba 

med. Att jobba med objekt och produkter som utöver sitt tilltalande visuella uttryck ämnar att väcka 

tankar eller känslor hos människor. Att ha en nypa humor med i det man gör. Forskandet i ämnet och 

omvärldsanalysen på verk med liknande syfte har gett mig insikter om olika nivåer av abstraktion 

och poesi som en kan använda sig av i sådana verk. Det har också gjort mitt förhållningssätt och 

mina preferenser gällande den “rätta” nivån tydligare.

Som tidigare nämnts är jag mycket nöjd över resultatet av projektet, både över möblerna i sig och 

responsen som de fått. Att än en gång ha lyckats genomföra ett projekt från att inte riktigt veta vad 

det är det kommer att mynna ut i till ett lyckat och omtyckt resultat är bekräftande. 

Möblerna är ju mer av konceptuell och konstnärlig karaktär, möbelkonst skulle man kanske kunna 

kalla det, och därmed har målet inte varit att hitta en producent åt dem. Trots det har min tanke 

varit att det kanske finns element i denna konceptuella möbelkollektion som kunde plockas ut och 

vidarearbetas till någonting producerbart.  Min förhoppning är att jag på ett eller annat sätt kommer 

fortsätta arbeta och experimentera med möbler och ljud och att det i något skede mynnar ut i en 

kommersiell produkt som sprider glädjen. Men om det är något från detta projekt eller kommande 

vet man inte.
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FIGUR 9: Fritunga
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FIGUR 11: Stränginstrument

Källa: Egen illustration
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FIGUR 14: Urval
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FIGUR 15: Ljudexperiment

Källa: Egen bild

FIGUR 16: En tidig skiss från experimentfasen
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FIGUR 17: Skisser inspirerade av ljudexperimenten
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FIGUR 18: Skiss på slutliga kollektionen
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FIGUR 19: Möbler som låter

Källa: Egen bild


