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Sammanfattning 
I mitt examensarbete ville jag undersöka på vilket sätt kan ett formgivningsuppdrag till en 
befintlig miljö kan dra nytta av teorier kring platsspecifik konst och hållbarhet. Jag undersöker 
detta genom en fallstudie av hotellet Ett Hem vilket leder till att början på en kollektion möbler 
utformas, i detta fall två objekt.  

Arbetet inleds med ett möte med hotellets ledning och en lista av 12 önskvärda objekt skapas. 
Utifrån denna jobbar jag vidare med tre av mig utvalda objekt och genomför förstudie och 
formprocess för dessa. Resultatet blir prototyper för två av dessa objekt, en papperskorg och en 
betjänt. 

Slutsatsen är att resultatet blev mycket bra när befintlig miljö tas i beaktning, men huruvida 
teorierna kring platsspecifik konst haft någon större inverkan är svårt att med säkerhet 
konstatera. Beaktningen av hållbarhet yttrar sig främst genom en underliggande avsikt att 
formge objekt som håller för främst visuellt slitage, men även fysiskt. 

 

Abstract 
In my thesis, I wanted to investigate how a design assignment for an existing environment can 
benefit from theories of site-specific art and sustainability. I investigate this through a case 
study of the hotel Ett Hem, which leads to the beginning of a collection of furniture design, 
resulting in two objects. 

The work commences through a meeting with the hotel management, resulting in a list of 12 
desirable items. Based on this, I continue with three objects which I have selected and conduct 
a preliminary study for these. The result is prototypes for two of these objects, a trash can and 
a valet. 

My conclusion is that the result was very good when considering the existing environment, 
but whether the theories regarding site-specific art had any major impact is difficult to 
ascertain. Consideration of sustainability expresses itself through an underlying intention to 
primarily design objects that withstand visual wear out but also physical wear. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete undersöker fyra huvudområden; 1) relationen mellan befintlig inredning 

och nya objekt, 2) samspelet mellan objekt och plats, 3) olika syn på hållbarhet och 4) processen 

att skapa en kollektion. Jag undersöker detta genom en fallstudie där början på en kollektion 

utformas, i detta fall två objekt till hotellet Ett Hem. 

1.1 Bakgrund 

Inför mitt examensarbete hade jag en önskan om att kunna väva ihop mina två utbildningar. 

Sedan tidigare innehar jag en Bachelor of Arts in International Hospitality Management and 

Real Estate Finance and Revenue Management från Glion Institute of Higher Education i 

Schweiz och även flera års arbetserfarenhet från hotellbranschen. Jag valde därför att kontakta 

ett hotell i Stockholm för att få utföra mitt arbete med dem som beställare. Hotellet jag tog 

kontakt med var Ett Hem, ett hotell med 12 rum som ligger i Lärkstaden. Det har en, åtminstone 

i Sverige, unik inredning skapad och kurerad av Ilse Crawford. Hotellet har även vunnit flera 

priser för sin inredning. 

Som möbeldesigner kommer man ständigt ställas inför relationen mellan befintlig inredning 

och nya objekt samt hur man ska ställa sig till samspelet mellan objekt och plats. För att göra 

ett bra arbete måste detta samspel fungera och detta vill jag titta närmare på.  

1.2 Mål &Syfte 

Målet med arbetet är att kartlägga hur en kollektion möbler påverkas av beställarens befintliga 
miljöer och tar hänsyn till den unika ”hemkänslan”. 

Syftet är att öka förståelsen för hur det nya kan samspela med och utgå ifrån, det redan 
befintliga, samt att i förlängningen bidra till att utveckla en hållbar möbelproduktion.  
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1.3 Frågeställning 

På vilket sätt kan ett formgivningsuppdrag till en befintlig miljö dra nytta av teorier kring 
platsspecifik konst och hållbarhet? 

1.4 Metod 
Genom en fallstudie av hotellet Ett Hem, litteraturstudier gällande platsspecifik konst samt 
intervjuer av aktiva formgivare, läggs grunden till detta examensarbete. 

1.5 Avgränsningar 
Ursprungligen ville jag undersöka hur man kan utforma en grundform, vilken med små medel 
kan förändras för att upplevas som platsspecifik på flera platser och till flera beställare och 
därefter utforma tre objekt i samtal med beställarna, men detta blev för stort och tidskrävande 
inom kursens ramar. Istället fokuserar jag på en fallstudie av ett hotells miljö, i detta fall Ett 
Hem, för att i ett senare skede eventuellt använda resultatet som underlag till vidare utveckling. 
Hotellet har således inte varit del i designprocessen eller kommit med kommentarer på formen 
under delen av processen som behandlas i denna uppsats. Utifrån den lista av 12 önskade objekt 
som uppkom vid första mötet med Ett Hem, valdes tre ut för att lägga grunden till en vidare 
kollektion och av dessa slutfördes två. 

Att studien vilar på två verk beror på att flera verk inte nödvändigtvis bedömdes kunna tillföra 
diskussionen något och tillverkningsprocessen hade blivit för stor för att kunna hanteras inom 
tidsplanen som gäller för denna uppsats. När tillkomsten av verken diskuteras är det främst 
själva idéprocessen som lyfts men även till viss del den tekniska processen. Teorier kring 
inredningsarkitektur har valts bort till förmån för platsspecifik konst i enlighet men 
frågeställningen. 

Vad gäller hållbarhet ser jag detta arbetet som en grundsten för min fortsatta strävan mot ett 
mer omfattande hållbarhetstänk och arbetar således inte med sikte på en allomfattande 
undersökning, utan mer en introduktion till ämnet.  
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2 Teorier och metodbeskrivning 

2.1 Platsspecifik konst 
Enligt Miwon Kwon (2004), docent i konsthistoria på The University of California, har den 
offentliga konsten i vår nutid till stor del präglas av stora skulpturer från internationellt kända 
manliga konstnärer. Konstverken skapades sällan med platsen i åtanke utan objekten var 
självständiga verk med bristande koppling eller referens till platsen de stod på. Konst och 
arkitektur har länge setts som två självständiga rörelser, med olika värden och som ofta skulle 
kontrastera varandra, vilket leder till att konstverken ofta får fungera som komplement till 
byggnader (Kwon, 2004). Detta har på senare tid uppmärksammats och kritiserats, då bristen 
på samspel leder till att konstverken kan uppfattas som en förlängning av museerna och 
marknadsföring av konstnärerna. Detta ledde till att konstverket sällan väckte engagemang hos 
allmänheten; konstverken uppfattades ofta som intetsägande och ointressanta för de flesta, 
vilket gjorde att apati eller ilska mot de offentliga verken blev en vanlig reaktion. Som bäst var 
verken ornamentala, som värst var de symboler för den rika överklassen (Kwon, 2004). 

Efter kritiken mot konstverk utan koppling till platsen började man på mitten av sjuttiotalet 
istället integrera platsen i den offentliga konsten; platsen skulle influera konstverket. På så sätt 
skulle konsten bli mer publik och lättillgänglig, vilket skulle göra konsten mer inbjudande och 
skapa en dialog med omgivningen (Kwon, 2004). Teorin var att verkens värde skulle öka ju 
mer integrerade verken var med platsen. Denna integration skedde genom att konstverken 
började ta inspiration från element i gatumiljön, som trappor och väggar, samt började ha 
funktioner som lyktstolpar eller sittplatser (Kwon, 2004).  

Platsspecifik konst innebär ett samspel mellan konstverket och platsen det står på, där 
konstverket får liv genom dialogen med sin omgivning (Wachtmeister, 2001). Enligt de 
Oliviera o.a. (1996) innebär platsspecifikt inte att det bara finns på en viss plats eller att 
konstverket är platsen, utan snarare att verket har fått sitt uttryck och innebörd från 
omgivningen det står i. Från en början handlade platsspecifik konst om en upplevelse av platsen, 
upplevelsen definierades som en blandning av platsens olika fysiska förutsättningar som 
storlek, väggar, ljus och topografi m.m. Att platsen tvunget skulle vara fysisk förändrades med 
tiden och skiftade till att kunna bestå av något mer abstrakt som en politisk debatt eller en sida 
i en tidning (Kwon, 2004). Kwon menar vidare att idag kan även platsen utgöras av debatt, 
intellektuellt utbyte eller kunskapsområden och den fysiska platsen är inte längre den styrande 
faktorn, utan platsen kan växa fram under arbetets gång. Platsen har därmed gått från att vara 
en fysisk faktor som bestämmer eller påverkar objektets utformning, till att vara en abstrakt 
företeelse som formas under arbetsprocessens gång. 
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2.2 Cirkularitet 
Traditionellt sett har företag jobbat efter en linjär affärsmodell där råvaror som trä, ull och 
metall produceras, transporteras och bearbetas till material och komponenter som sedan 
används för att producera möbler. Möblerna säljs därefter till en kund som själv hanterar och 
sköter möbeln till dess att den slängs och slutligen energi- eller materialåtervinns, eller i värsta 
fall hamnar på deponi. (Arvidsson, o.a., 2018) 

Motsatsen till detta är en mer cirkulär affärsmodell. En cirkulär modell bygger på idén om att 
effektivare och mer slutna materialkretslopp leder till minskad miljöpåverkan och nya 
affärsmöjligheter. En viktig grundregel är att återanvändning och renovering premieras starkt 
framför material- och energiåtervinning. (RISE, 2018) 

För möbler handlar cirkulär ekonomi om att återanvända möbler som annars skulle slängts, 
samlat damm eller eldats upp. Ibland är återvinning ett passande alternativ, men mycket ofta är 
möblerna fortfarande fullt dugliga och kunden köper nya möbler av andra skäl. I många av 
dessa fall har möblerna eller dess delar fortfarande ett värde och kan med viss uppgradering 
fortsätta användas (Arvidsson, o.a., 2018). Enligt RISE (2018) kan man minska klimatpåverkan 
med ungefär 30 %, jämfört med nyproduktion, om man använder an affärsmodell som bygger 
på cirkulära principer. Detta kräver dock att industrin och beställare tar sig an denna omställning 
och de eventuella kostnader det initialt kan innebära.  

2.3 Hållbarhet 
Företags och formgivares inställning till hållbarhet skiljer sig med säkerhet över ett brett 
spektrum. Några som av många anses ligga i framkant, är Svenskt Tenn och Emma Olbers.  

I sin hållbarhetsfilosofi går Svenskt Tenn igenom fyra olika aspekter av hållbarhet utifrån deras 
position som företag. Dessa är; miljön, människorna, produkterna & produktionen och material. 
Genomgående är att med ett fokus på kvalitet och en affärsidé som bygger på långsiktighet kan 
man gå på djupet i både formgivnings- och tillverkningsprocesserna, något som i slutändan blir 
avgörande för hur hållbar produkten är (Kvint & Andersson, 2018). Alla deras leverantörer 
lyder under EU:s timmerförordning, vilken trädde i kraft 2013 och har strikta regler för handel 
med trä (Skogsstyrelsen, 2019). Utöver denna finns även frivilliga certifieringar, såsom FSC 
(Forest Stewardship Council) vilket är en internationell organisation som främjar miljömässigt 
ansvarsfullt skogsbruk, men som även tar hänsyn till sociala och ekonomiska faktorer (Forest 
Stewardship Council, u.d.). 2015 var endast 14% av den globala timmerproduktionen FSC-
certifierad, för ädelträ var siffran 4% (Kvint & Andersson, 2018). Då Svenskt Tenn har många 
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produkter i ädelträ blir detta problematiskt men de försöker få fler tillverkare att använda 
certifierat virke, så länge kvaliteten är tillräckligt bra (Kvint & Andersson, 2018).  

Under en intervju med Johanna Asshoff (30/04/2019) produktions- och kvalitetsansvarig på 
Svenskt Tenn, berättade hon att tack vare relativ småskalighet, kunde man bibehålla kontrollen 
trots att vissa material saknade certifiering. Vidare fortsatte hon att om man kan behålla 
produktionen i Sverige bidrar det till en annan typ av hållbarhet, då kompetens bibehålls, vilket 
leder till en levande landsbygd. Som ett exempel tog hon deras stoppade soffor vilka stoppas 
med kallskum, baserat på fossila råvaror, men där mängden olja som behövdes kunde jämföras 
med att flyga fyra personer till Thailand. Samt att skummet framställdes i samma stad som 
sofforna tillverkades och att man på så sätt minimerade transporter samt kunde ha bättre kontroll 
av materialet och sociala faktorer. Alternativet skulle vara att köpa tagel, som då fraktas från 
antingen Mongoliet eller Sydamerika till Belgien där det tvättas och gummeras för att därefter 
fraktas till Sverige. Något hon menade dels innebär extra frakt samt att processen i sig innehåll 
mycket kemikalier och var svårare att kontrollera. Johanna nämner även att möblerna måste 
hålla länge, gärna flera generationer, samt hålla värdet så de kan återanvändas eller säljas 
begagnade. Slutligen lade hon till att man kan vara stolt för sin hållbarhetsfilosofi men inte 
nöjd, att det finns mycket mer att göra. (Asshoff, 2019) 

Emma Olbers (02/05/2019) har en annan inställning, där materialet väger tyngre är transporten 
och där hållbarhet främst är mycket nära besläktat med koldioxid och strävan efter att inte bidra 
till utsläpp. Hon menar att för att vara hållbart måste objektet användas minst lika länge som 
det tog för naturen att skapa materialet, med t.ex. bevattning i åtanke. Hon ifrågasätter även om 
EU:s timmerförordning är tillräcklig, vem som kontrollerar den samt hur noggrant den 
kontrolleras (i Sverige är det Skogsstyrelsen som kontrollerar att förordningens bestämmelser 
följs (Skogsstyrelsen, 2019) förf.anm.). Likaså det svenska skogsbruket har sina brister där man 
snarare planterar monokulturer, oftast Tall och Gran, istället för att återskapa den naturliga 
mångfald som finns i en uppblandad skog. Svenska lövträd är enligt henne hållbara alternativ, 
men då exkluderat Ek då den växer mycket långsamt. Även cirkularitet nämndes och att det är 
viktigt att det ska finnas reservdelar samt att det ska vara möjligt att separera olika material för 
återvinning. Men det nästan viktigaste är att objekten håller för ögat, att de håller för visuellt 
slitage i den bemärkelsen att man inte tröttnar på dem samt att man vill behålla möblerna under 
lång tid, helst över flera generationer. (Olbers, 2019 ) 
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2.4 Fallstudie som metod 
Arbetet har främst strukturerats kring Ett Hem och deras behov. Jag har därmed jobbat utifrån 
metoden fallstudie. Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall, i detta 
fall hotellet Ett Hem.  

Fallstudier passar bra till småskaliga studier genom att koncentreras på ett eller bara några få 
utrymmen. De används till största del för att upptäcka information. Fallstudier gör det möjligt 
att beskriva saker i detalj, jämföra alternativ eller redogöra för vissa aspekter i en situation. 
Informationen används också för att förstå de bakomliggande orsakerna till varför det som 
observerats i studien uppstod. Information från fallstudier är värdefull på så sätt att: 
informationen i sig är viktig, den föreslår nya vägar att utforska eller att den förklarar hur 
aspekter i fallet sammanflätas. (Denscombe, 2018) 

Fallstudier är i första hand kvalitativa, men forskaren kan använda sig av både kvalitativ och 
kvantitativ data med en kombination av olika forskningsmetoder såsom observationer, 
intervjuer, dokument, formulär. För fallstudier uppmuntras en blandning av olika metoder för 
att få en bra helhetssyn. Alla metoder som är lämpliga i relation till processen kan användas för 
undersökningen. (Denscombe, 2018) 

Intervjuerna gällande hållbarhet med Johanna Asshoff, Emma Olbers samt gällande 
kollektionstänk och en något mer allmän syn på en formgivares arbete med John Astbury 
utfördes som ostrukturerade intervjuer där vi följde ovan nämnda teman, dvs hållbarhet och 
kollektionstänk, snarare än förutbestämda frågor. Detta gör att intervjuprocessen blir flexibel 
och tonvikten hamnar på det intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring av 
händelser och beteenden (Bryman, 2018). Urvalet till den kvalitativa undersökningen skedde 
utefter målstyrt urval av typiska fall. Där de valda personerna representerar en del av 
populationen som ligger långt fram i sitt hållbarhetstänk och därmed var extra intressanta för 
mitt arbete. Urvalsstorleken på tre intervjuer får anses som i minsta laget för att kunna uppnå 
teoretisk mättnad eller förankra teorier kring, men då detta arbete avser att främst skapa en 
uppfattning om hållbarhet snarare än skapa nya teorier ansåg jag att detta var tillräckligt. 

Då både Johanna och Emma förespråkar en mer hållbar hållning fick jag inte någon direkt 
kontrast till detta, de hade dock olika syn på vissa specifika delar, vilket kommer diskuteras i 
resultatdelen. Kanske skulle en urvalsperson från motsatta sidan av hållbarhetsspektrat kunna 
bidra med vissa motargument, men i dagens samhälle råder en allmängiltig syn att miljön och 
hållbarhet är något som måste få fokus, så därför behölls det aktuella urvalet. 
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Fallstudien inleddes med ett möte på Ett Hem med Jeanette Mix, ägare, Helena Lundqvist, Head 
of Operations och Fredrik Westlund, Head of Development. Under mötet berättade de hur 
hotellet drivs, vad som fungerat sedan öppning och vad som inte fungerat. Till exempel om hur 
vissa objekt är problematiska att ersätta när de slitits ut och hur man ibland måste göra 
kompromisser i en till synes kompromisslös miljö. Detta första möte följdes upp med ytterligare 
ett möte med Fredrik Westlund där vi fysiskt gick igenom hotellet och dess utrymmen - detta 
möte ligger till grund för mina observationer. 

Syftet med dessa möten och intervjuer var att skapa mig en helhetsbild av behovet samt hur 
man kunde närma sig det från ett hållbarhetsperspektiv. Den information jag fick från hotellet 
hade omöjligen kunnat samlas in på annat sätt än i mötet med källan. Informationen från 
intervjuerna gällande hållbarhet hade förmodligen kunnat samlas in genom andra kanaler, men 
då inte paketerade på ett lika relevant sätt. 

 

 

Bild 1- Salongen från Ett Hem.  |  Källa: Ett Hem 
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3 Redogörelse av arbetet 

Resultatet är baserat på de 12 objekt som framkom som önskvärda efter det första mötet med 
Ett Hem. Deras önskan var dessutom att detta samarbete skulle kunna resultera i en kollektion 
objekt som inte bara skulle kunna användas i och av hotellet men även kunna lanseras till 
externa kunder, dels genom hotellets shop men även genom andra butiker. 

Möte nummer 1 – Behovet och objekten 

Lista över önskvärda objekt.
 

• Bagagerack 
• Herrbetjänt 
• Tidningsställ 
• Städvagn 
• Papperskorg 
• Tamburmajor 

• Bricka 
• Brickställ 
• Organisation för brädspel 
• Köpmansbänk 
• Blomsterbänk 
• Vedkorg

Utifrån denna lista valdes bagagerack, herrbetjänt och tamburmajor ut då de kan hållas samman 
till ett flöde hos användaren. Först lägger man väskan på bagageracket, därefter hänger man av 
sig ytterkläderna på tamburmajoren och till sist hänger man kläderna på herrbetjänten. 

3.1 Förstudie 
Förstudien inleddes av en rundvandring i hotellets utrymmen för att bättre få en uppfattning och 
förståelse för miljön objekten skulle samspela med och influeras av. Därefter följde en 
omvärldsanalys. Efter andra mötet på Ett Hem byttes emellertid tamburmajoren ut mot 
papperskorg då behovet från hotellets sida visade sig var större för en sådan. Med dessa tre 
objekt som bas inleddes förstudien. Efterhand överger jag även bagagerack för att istället 
fokusera på papperskorg och betjänten. 

Under rundvandringen observerades detaljer likväl som helheten. Det stod klart att Ilse 
Crawford, som inrett hotellet, gjort ett omfattande arbete med att balansera stilar, kulörer, 
uttryck och material. Spektrat innefattar väderbitna och grånade pallar likväl som stoppade 
designklassiker och specialtillverkade barskåp i mässing. Det är många objekt som trängs i 
varje rum, utan att det blir trångt, vilket ger en varm och ombonad känsla till rummen. Alla rum 
har olika utformning och färgsättning, men en gemensam känsla. Känslan av ett hem. Och det 
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är ingen slump att just hemmet har fått stå i fokus när Ilse Crawford skapade inredningen till 
hotellet. Redan i sin mest kända bok, Home is where the heart is från 2005 beskrev hon 
människans mest grundläggande behov, tryggheten av ett hem. Något som i sig inte är så 
nytänkande, då redan Arts & Crafts rörelsen och, i Sverige, Ellen Key hade liknande 
funderingar i slutet at 1800-talet. Men i fallet Ett Hem har man uppdaterat konceptet 
kring ”hem” med nutida inslag och former. 

 

  

Bild 2&3 - Receptionen och ett av rummen.  |  Källa: Ett Hem 

  

Omvärldsanalysen startade med att gå igenom befintligt utbud från producenter samt via 
Pinterest, vilket resulterade i ca 40 bilder på olika möbler. Bilder från hotellets miljö 
analyserades i sökande efter former eller detaljer som kunde tas upp i de nya objekten. Utifrån 
denna initiala analys kunde ett konstaterande kring huvudformen göras, räta vinklar och möten 
skulle undvikas och en strävan efter att inkludera element av hantverk och böjda former var att 
föredra. Cirkeln som formelement blev en bas för det fortsatta formsökandet och en första 
skissfas påbörjades.  



 

 10 

    

Bild 4&5 - Vägghängda betjänter.  |  Källa: crowdyhouse.com & parisdesignagenda.com 

 

       

Bild 6, 7 & 8 - Urval av betjänter och tamburmajorer  |  Källa: mall-artworks,com, bloglovin.com & etsy.com 
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3.2 Formprocess 
Den inledande skissfasen resulterade i ett antal skisser med cirkulära element, i enlighet med 

resultatet av omvärldsanalysen och mina intryck av hotellmiljön. Dock blev det svårt att komma 

bort från en mänsklig form där cirkeln blev likt ett huvud och den övergripande känslan av 

streckgubbe var inget varken jag eller min handledare var speciellt imponerade av.  

  
Bild 9 & 10 - Inledande skisser 

Parallellt skissade jag även på papperskorgen och där fanns både formelement från husets 

trappa, det enda kvar i original i byggnaden, och övrigt möblemang med som inspiration. Den 

befintliga papperskorgen var skiktlimmad och fanerad, 

där slitaget gjorde att faneret bröts av i flisor lägst 

ändträet. Detta ledde till insikten att den nya 

papperskorgen borde vara i massivt trä, så slitaget ger en 

patina som inte ser trasig ut. Den används dessutom utan 

påse i, då den töms dagligen och enligt personalen 

slängdes uteslutande torra objekt, med den enstaka frukten 

som avvikelse. Baserat på detta kom tanken att det skulle 

vara spjälor längst sidorna, för att ge viss transparens men 

även en rörelse i formen. 

Efter intervjun med John Astbury konstaterades att cirkeln inte behövde vara rund, att en oval 

form ofta kan berätta mer än en cirkel. Att formen skulle vara relaterbar men ny, familjär med 

Bild 11 - Nuvarande papperskorg 
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en variation. Utgångspunkten blev då en karmstol som ser ut 

att vara likadan över och under sitsen, det ser ut att vara 

vändbar. En vändbar papperskorg skulle få dubbel livslängd i 

och med att man kan vända den när ena sidan blivit utsliten. 

Om man sätter två av dessa stolar mot varandra blir formen 

dessutom oval och dessutom kan man ha ena sidan av korgen 

öppen och den andra stängd, således kan man välja den sida 

som passar bäst. Den ovala formen fick även en lätt midja, en 

form som också kunde appliceras på de andra objekten.  

Eftersom papperskorgen kändes svårast att få intressant blev den huvudfokus, kunde den lösas 

skulle det gå att föra över dess form på de övriga objekten, eller det var i alla fall tanken. Jag 

hade även fått indikationer på att det var svårt att hitta ett bagagerack som fungerade riktigt bra, 

de var oftast rangliga eller för små. De fungerade för mindre väskor men lade man en större 

väska på fick den inte stöd under hela väskan vilket ledde till att mitten veks uppåt. Jag kände 

att jag kunde lägga dess form åt sidan eftersom problematiken främst kretsade kring 

konstruktionen, och den hade jag en lösning på. Om man frångick sadelgjorden som enda stöd, 

hade en solid skiva och öppnade kryssbenen på längden snarare än bredden skulle man kunna 

lösa problematiken. Konstruktionen skulle då mer likna den hos ett strykbräde. 

Under andra skissfasen applicerades den ovala formen 

med midja på papperskorg och betjänt. Papperskorgen 

med botten i mitten och betjänten stående. Utformningen 

av spjälorna på papperskorgen var det som först skulle 

bestämmas. Karmstolen som låg till grund för formen har 

likt en pinnstol pinnar limmade mellan karm och sits, men 

målet var inte att skala ned ett befintligt objekt och ge det 

en annan funktion, den skulle vara relaterbar men ny. När 

jag hade en uppfattning om önskad form ritade jag upp 

den med hjälp av SolidWorks för att få en bättre känsla. 

Insikten att formen gjorde att utrymmet i papperskorgen 

blev väldigt litet gjorde att jag var tvungen att tänka om. 

Bild 12 - Karmstol  |  Källa: etthem.se 

Bild 13 - Rendering av papperskorg 
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Detta tillsammans med att formen i sig var komplex att tillverka och därmed förmodligen skulle 

bli dyr i produktion tvingade fram en rationalisering.  

Då papperskorgen oftast stod utefter en vägg i rummen 

eftersträvades en avlång form, för att utnyttja golvytan på bästa 

möjliga sätt. Om man istället för ovalen med midja utgår från 

en rektangel men där sidorna spänner utåt, kan man på så sätt 

skapa spänst i formen och man undgår de raka och räta linjerna 

som målet var att undvika. Även den mittplacerade botten 

rationaliserades bort. Dels för att det var tveksamt huruvida den 

dubbla funktionen skulle vara tydlig nog men även ur ett 

tillverkningstekniskt perspektiv. Formen började nu falla på 

plats och endast spjälorna återstod. Byggnadens balans mellan 

offentlig och privat var något som fanns kvar i bakhuvudet, 

tanken blev då att återspegla detta i papperskorgen. Kunde man 

göra den täckt i botten, där det privata skräpet låg, och öppen 

upptill, för en transparent känsla? En kilformad spjäla förkastades då det blev för raka linjer. 

En tillplattad spjäla, likt en latta, som vrids 90 grader blev svaret. Detta skulle även innebära en 

hantverksmässig tillverkning med hjälp av basning, en teknik där man värmer trä men ånga för 

att på så sätt kunna böja det, något som även ger ett starkare resultat och mindre materialåtgpng.  

Med papperskorgens form bestämd flyttades fokus till betjänten 

och bagageracket. Med knappt två veckor kvar till 

vårutställningen, då prototyperna skulle stå klara blev det 

tvunget att välja vilken av de två som skulle komma med. Valet 

föll på betjänten.  

Redan från början fanns en vilja att komma bort från den 

traditionella herrbetjänten, på samma sätt som Ett Hem inte är 

det sedvanliga hotellet skulle inte heller objekten som skapades 

vara det. Således föll den ofta förekommande, om än stiliserade, 

galgen bort. Utöver detta skulle den gärna vara en skulptural 

solitär som bidrog med rörelse till rummet, fungera för två 

användare men inte så tydligt att man kände av det som ensam 

Bild 14 - Skisser av papperskorg 

Bild 15 - Skisser på betjänt 
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brukare. Basningen som teknik fick följa med från papperskorgen och även dess vridna element 

skulle komma med till slutresultatet. Det började med tvådimensionella böjar, likt handtaget till 

ett paraply. Två bredvid varandra eller sammanlänkade i botten. Vad skulle hända om kroken 

blev en båge med två kontaktpunkter i marken? Skulle skjortan då hänga över byxorna? Var 

lägger man örhängena eller manschettknapparna? Om man böjer ut toppen på bågen, vad händer 

då? Efter att ha ställt mig dessa frågor samtidigt som pennan fick visualisera tankarna på ett 

papper uppenbarade sig en form som jag direkt kände var rätt, en liten linjeskiss i hörnet av ett 

papper. 

Skalmodellen av PVC-rör gav en bättre känsla av formen och med hjälp av pappremsor kunde 

de böjda elementen visualiseras. Basen och hyllan baserades på papperskorgens form för att 

knyta ihop de två objekten.  

Modellen av papperskorgen tog ca fem timmar att göra, och resultatet var långt ifrån 

representativt. Halvvägs började en tveksamhet växa fram, men tålamodet och övertygelsen tog 

åter kontrollen. Lärdomen från modellen blev att spjälorna måste vridas åt vartannat håll för att 

stabilisera formen och den behöver försänkas i överkant. I efterhand mycket värdefull insikt. 

Med modeller på bägge objekten kunde slutmåtten sättas och tillverkning av prototyp påbörjas. 

  
Bild 16 & 17 - Modell av papperskorg och betjänt  
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3.3 Tillverkning 
Tillverkningsprocessen påbörjades genom att laborera med hur de basade elementen skulle 

tillverkas. En mall tillverkades för spjälorna i vilken tester utfördes gällande hur mycket bitarna 

behöver vridas för att nå en slutgiltig vridning om 90 grader. När man basar tenderar materialet 

att fjädra tillbaka lite när det tas ur mallen, vilket kväver att de vrids lite längre än önskad 

slutvinkel. De tester som utfördes var 90, 95, 100 och 105 graders vridning. Resultatet gjorde 

gällande att 105 graders vridning gav en slutvinkel om 90 grader. Mallen tillverkades med ena 

sidan som en horisontell öppning och motsatt sida likt en kam med fack. Formen till betjäntens 

mall baserades på kurvaturen från en datorgenererad skiss, vilken sågades ut i skrivmaterial och 

stöd för basningen monterades på detta block. Då jag var osäker på hur materialet skulle bete 

sig följde en process där ämnen böjdes, resultatet utvärderades och mallen justerades. När 

ämnena varken knäcktes eller sprack längs kanterna ansågs mallen som fullgod att producera 

en prototyp med.  

 

Bild 18 - Mall för laboration med vridning av spjälor 

En kapnota upprättades och virket togs ut till de behövda delarna. Därefter lades de in i 

bastrumman och fick ligga där medans mallarna sattes på plats och förbereddes. Basningen av 

de vridna elementen till papperskorgen kunde utföras ensam utan större svårigheter. Däremot 

basningen av betjäntens delar visade sig mer komplicerad och jag fick välbehövd hjälp från min 

studiekollega Anders Gjertz med att spänna fast och tvinga ämnet mot mallen under böjningens 

gång. 
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Med hjälp av en laserskrivare förbereddes mallar till papperskorgens ovandel och bas samt till 

betjäntens hylla och bas. Efter att delarna förberetts frästes den slutgiltiga formen och spåren 

för spjälorna ut efter mallarna. Därefter limmades spjälorna på plats, radie frästes på betjäntens 

delar och dessa limmades sedan ihop. När limmet stelnat och överflödigt lim tagits bort 

ytbehandlades objekten med kokt linolja. 

  

Bild 19 & 20 - Utfräsning av papperskorgens ovandel och basning av betjäntens svepande böj 

 

 

Bild 21 - Basning av papperskorgens vridna spjälor 
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3.4 Resultat & analys 
Resultatet blev en papperskorg med skruvade spjälor och en betjänt med två svepta böjar. 

Materialet i papperskorgen är svensk Bok och i betjänten svensk Bok och Ask.  

Formgivningsprocessen kan beskrivas som en växelvis väg framåt där papperskorg och betjänt 

utvecklats i dialog med varandra, med inspel av bagageracken som i slutändan fick utgå.  

Papperskorgen bär med sig formelement 

från hotellets miljö i form av spjälorna 

som låtit sig inspireras av trappan i 

original samt av karmstolen som 

förekommer flertalet gånger i byggnaden. 

Men även känslan av något unikt och 

hantverksmässigt, utformat med 

eftertanke. Något som återspeglar 

byggnaden och dess inredning. Skruven 

på spjälorna gör att den blir stängd nedtill 

och öppen upptill, något som reflekterar 

hotellets balans mellan offentligt och 

privat.  

Betjänten är en nutida och nytänkande 

twist på en arketypisk möbel. 

Avsaknaden av räta vinklar, vilket 

uppmuntrats av hotellets miljö, 

tillsammans med de svepande bågarna 

gör den olik något annat, likt Ett Hem 

saknar motstycke på den svenska marknaden. Eftersom miljöerna i hotellet redan har en 

spännvidd över flera stilar passar betjänten in som en naturlig del, den känns ny men också 

naturlig. 

  

Bild 3 - Papperskorgen på plats på Ett Hem 
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Bild 4 - Betjänten på plats på Ett Hem 

Att objekten känns tidlöst nutida medför att de förmodligen kommer hålla för visuellt slitage 

och dess konstruktion i massivträ att de kommer hålla för fysiskt slitage. Ytbehandlingen med 

kokt linolja ger en naturlig yta och är ett förnyelsebart ämne. Sammanfogningarna är limmade, 

i vissa fall med tapp, vilket ger en frånvaro av andra material än trä, något som gör dem 

återvinningsbara. Det hantverksmässiga utförandet ger en känsla av exklusivitet vilket kan 

medföra att de behandlas mer varsamt och således förbättrar hållbarheten ytterligare.  

Resultatet av arbetet går således i linje med både platsspecifik konst och med tankar kring 

hållbarhet. Formen har påverkats av de inre miljöerna på hotellet och dess stilar, kulörer, 

material och uttryck. Kanske inte rakt av eller med övertydlighet, men tankar och element från 

platsen har genomsyrat formprocessen. Objekten hade förmodligen inte haft samma form om 

de utvecklats enskilt. Som prototyper får de anses ha uppfyllt målet och syftet med arbetet, men 

med möjlighet att utvecklas vidare och anpassas för serieproduktion.  
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4 Avslutande diskussion & slutsatser 

Målet med arbetet var att kartlägga hur en kollektion möbler påverkas av beställarens befintliga 
miljöer. Resultatet är klart påverkat av de befintliga miljöerna och jag tror inte det hade sett 
likadant ut utan Ett Hem som beställare. Det intressanta är, att trots att objekten är gjorda 
specifikt för hotellets miljö skulle de även fungera utmärkt i andra miljöer. Frågan är huruvida 
det beror på att objekten inte är tillräckligt påverkade av miljön eller om de är lagom påverkade 
för att kunna passa in på andra ställen. Jag tror att mycket av den rådande ”hemkänslan” beror 
på blandningen av stilar. Likt i sitt hem samlar man på sig objekt under en livstid, objekt man 
tycker om men som inte har exakt samma stil. På så sätt blir det inte den ofta sterila känslan i 
ett ”stilrent” och minimalistiskt rum. Det är något personligt i en lite blandad inredning, en 
känsla av att objekten är valda med omtanke snarare än ur en katalog. Som en parallell insikt 
är det nog snarast det som skapar en varm och välkomnande inredning. 

Hur mycket tankar om hållbarhet påverkat formen, har jag svårt att säga. Att tillverka 
prototyperna i trä föll sig naturligt. Alternativet att fräsa ut samma former ut solida bitar snarare 
än att basa dem hade ökat materialåtgången avsevärt, så rent tillverkningsmässigt har det kanske 
påverkat. Det som främst funnits i bakhuvudet är att de ska hålla länge, att naturen ska kunna 
återproducera materialet under produktens livslängd. Vi kan kalla det för den visuella 
hållbarheten, något som även lyftes fram som viktigt av både Johanna och Emma under våra 
intervjuer.  

Syftet var att bidra till att utveckla en hållbar möbelproduktion. Vilket är svårare att mäta, 
främst för att resultatet inte är i produktion ännu. På ett personligt plan känner jag att jag 
utvecklats mot en mer hållbar formgivning i och med detta arbete, jag blir snart del av 
etablissemanget och kan därmed på sikt vara med och påverka. Så i ett microperspektiv har i 
nuläget syftet inte uppfyllts men om man tar ett makroperspektiv över en längre tidshorisont 
blir bidraget förhoppningsvis stort.  

Kan då ett formgivningsuppdrag till en befintlig miljö dra nytta av teorier kring platsspecifik 
konst och hållbarhet? Ja det tror jag verkligen, att ta miljön i hänsyn och inte bara trycka in sin 
egen form kan vara en av de viktigaste insikterna jag fått. Huruvida det har med platsspecifik 
konst att göra eller inredning i allmänhet kan man säkert diskutera. Men helt klart är det i alla 
fall att mina objekt verkligen inte skulle sett ut som de gör hade jag inte tagit hänsyn till och 
inspiration från den befintliga inredningen. 
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Under mina tre år på Malmstens har jag formgivit och tillverkat dussintals objekt, men 
papperskorgen och betjänten är första gången jag tar ett steg bakåt från den färdiga prototypen 
med ett leende på läpparna och känner mig riktigt nöjd. Kan det bero på just det jag nämnt, att 
man visat respekt för den befintliga inredningen och gjort ett gediget grundarbete? Säkerligen.  

En av teorierna kring platsspecifik konst var just det att verkets värde skulle öka ju mer 
integrerade de var med platsen, genom inspiration från element i omgivningen. Vilket nu skulle 
bestyrkas genom att både jag och beställaren är oerhört nöjda med resultatet. Även människor 
som inte känner till Ett Hem och dess inredning har uttryckt uppskattning för objekten, främst 
då under examensutställningen. Vilket även skulle styrka teorin att platsspecifikt inte innebär 
att objektet bara finns på en viss plats eller att objektet blir platsen, utan snarare att verket fått 
sitt uttryck och innebörd från en plats, en innebörd som verkar vara applicerbar även i andra 
omgivningar. 

Teorierna kring cirkularitet känns dock inte fullt applicerbara på detta arbete, kan vara så att de 
ämnar sig bättre för en mer offentlig miljö där större volymer upphandlas och hela byggnader 
inreds. Dock är i mina ögon återanvändning och renovering fullt möjlig av både papperskorg 
och betjänt. En insikt jag bär med mig är att man ska sträva efter att formge objekt som kan 
slitas in istället för att slitas ut. Inredningen på Ett Hem understryker även att patina gör det 
personligt, men det är skillnad mellan patina och slitage. 
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