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Sammanfattning
Rapporten beskriver ett examensarbete på 10 poäng som har genomförts av Moa Jantze, möbeldesign-
studerande på Carl Malmsten Centrum för Träteknik och Design vid Linköpings Universitet. Rap-
porten består i huvudsak av två olika moment. Det första som beskriver skånska allmogemöbler och 
-textilier ur ett historiskt perspektiv och den andra som beskriver arbetet med att ta fram två produkter 
med inspiration ur allmogen. 
Projektets bakgrund är ett möbelprojekt som engagerat mig under hösten 2004, där jag tog fram en 
gungstol som presenterades i Malmstens monter på möbelmässan 2005. Gungstolen fick mycket upp-
märksamhet både i svensk och internationell press och därmed väcktes ett större intresse för historien 
och mitt ursprung. Avsikten med arbetet var att förtydliga arbetsprocessen i ett designprojekt samt att 
kortfattat redovisa fakta och inspirationsmaterial. Två prototyper tillverkades utifrån ett grundligt arbete 
med skisser och ritningar i Solidworks vilket beskrivs i rapporten. Avslutningsvis förs ett resonemang 
kring frågeställningarna det praktiska arbetet i relation till resultatet i form av de två prototyperna.



Abstract
This thesis describes a final work of 10 points carried out by Moa Jantze furniture design student at 
Carl Malmsten Centre of Wood Technology and Design at Linköping University. The work consists of 
two parts. The first one that describes furniture and textiles found in the 17th to 19th century homes of 
Swedish farmers in the province of Skåne. The second one describes the work developing two products 
with inspiration in the furniture and textile history. 
The background of the work is a furniture project which I worked with during autumn 2004. The 
project was a rocking chair which was presented in Malmsten’s stand in Stockholm Furniture Fair 2005. 
The Rocking chair gathered attention from both Swedish and international press and hereby woke my 
interest of the history and my extraction. My intention was to make the working process in a design 
project clear and shortly present facts and inspiration material. Two prototypes were made out from a 
thorough work with sketches and drawings made in Solidworks. The work is described in the report. In 
the conclusion, a discussion is made regarding the issue of questions and the practical work in relation 
to the result in shape of two prototypes.
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1 Inledning
Rapporten beskriver ett examensarbete på 10 poäng som har genomförts av Moa Jantze, möbeldesign-
studerande på Carl Malmsten Centrum för Träteknik och Design vid Linköpings Universitet.

1.1 Bakgrund
Projektets bakgrund grundar sig i ett möbelprojekt som engagerat mig under hösten 2004 och fram 

till möbelmässan i Älvsjö i februari 2005. I projektet tog jag fram en liten stoppad gungstol broderad 
med skånskt yllebroderi, utfört av min mamma Ann Jantze. När gungstolen ställdes ut på mässan fick 
den mycket positiv kritik från både allmänhet, press och fackmän. Uppmärksamheten gungstolen fick 
väckte många tankar om varför den fick beröm. Var det för att jag som skånska knutit an till historien. 
Var det rent av en kombination av det hela? För att komma till klarhet i det bestämde jag mig för att 
koncentrera mitt examensarbete till att inspireras av det som är Skånes möbel- och textilhistoria.

1.2 Syfte/Målsättning
Syftet med arbetet är att inspireras av det som är historiskt specifikt skånskt och utifrån det underlaget 
tillverka en eller ett par möbelprototyper. Syftet med rapporten är att förtydliga hur designprocessen ser 
ut i mitt arbete och kortfattat redovisa fakta och inspirationsmaterial. Rapporten syftar även till att svara 
på mina frågeställningar.

1.3 Frågeställning
På vilket sätt kan jag använda mitt ursprung i min formgivning? Vad har Skånes historia för betydelse 

för min design? 

1.4 Metod 
Examensarbetet består av flera delar. Den praktiska delen är uppdelad i etapper enligt Landqvist (1994) 
designmetodik som jag även använt mig av under utbildningstiden på Carl Malmsten Centrum för 
Träteknik och Design. Etapperna är som följer:

• Projektformulering med bakgrund och målsättning
• Insamling av fakta och analys
• Skiss/idéetapp
• Presentation/visualiseringsetapp
• Modelltillverkning/ritningsunderlag
• Utvärdering
• Prototyptillverkning

Arbetets etapper beskrivs och analyseras i rapporten.

1.5 Avgränsningar
Arbete är avgränsat till att vara i huvudsak ett gestaltningsprojekt. Fokuseringen kommer ej vara släkt 
eller klassrelaterad och inspirationen kommer vara möbler och hemtextilier. Arbetet kommer beröra 
fristående möbler och hemtextilier. 
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2 Sydsvensk folkkonst - insamlingsetapp
Allmogen är en del av vårt kulturarv och det har jag fokuserat på i min insamlingsetapp. Men vad är då 
allmoge? Allmoge kommer från fornsvenskans almoghe, ordet är en sammansättning av ”al” som hade 
betydelsen hel, fullständig och ”moghe” som betydde hop, hög eller skara. Betydelsen blir därmed en hel 
hop eller alla. Före industrialismens genombrott levde 75 % av Sveriges befolkning av jordbruket, hälf-
ten av dem var egendomslösa och levde som statare, backstugusittare eller torpare. Vid tiden omkring 
1800 stod allmogemöbelmåleriet i full blom. Vid den här tiden levde 90 % av Sveriges befolkning på 
landsbygden vilket har präglat livsstilen och det har gjort att hantverken blomstrade. 

Under insamlingen har jag besökt Nordiska museet i Stockholm och Kulturen i Lund för att få en 
förståelse i hur man levde på landsbygden under 1700-1800-talen samt att jag tagit del i litteratur som 
berör ämnet.

2.1 Bostaden och möbler
I byn eller trakten runtomkring fanns det en eller flera snickare som försedde trakten med möbler. Fa-
miljer som hade det bättre ställt beställde vardagsstugans möbler hos den lokala snickaren men köpte 
mer statusbetonade möbler i närmsta stad. Till städerna kom hantverkare och möbelhandlare med ett 
förråd av moderna möbler. Herrgårdarna hade ofta egna anställda snickare och det hände att välbärgade 
bönder beställde sina möbler hos herrgårdens snickare eller köpte dem vid en herrgårdsaktion. Fattiga 
småbönder och torpare köpte däremot sina finaste möbler hos bysnickaren och snickrade sedan ihop 
sina vardagsmöbler själv. De sociala skillnaderna i en by kunde vara stora men trots det beställde alla 
sina möbler hos samma bysnickare. Detta gjorde att det uppstod en provinsiell särart som kan märkas 
tydligt mellan olika delar av Sverige. I viss grad påverkades bysnickarna av olika modestilar men även 
här skiljde impulserna sig åt. Det går inte att datera folkliga möbler efter vilka stildrag de har, möblerna 
i de olika områdena har en egen stilordning. Oftast slog inte influenserna igenom på landsbygden förrän 
stilen övergivits av de högre stånden. En möbelstil slog oftast igenom i en landsända under en ekono-
misk storhetstid då bönderna byggde sina gårdar och skaffade sina möbler, stilen dröjde då kvar mycket 
länge i just den delen av landet. En annan anledning till att det är svårt att datera allmogemöbler är att 
de gamla stilarna blandades med de nya. Sin gamla stil behöll man gärna för den var invand men genom 
att blanda in nya detaljer fick man en modernare stil i lycklig okunnighet om vad som kallas stilriktighet. 
Genom fördomsfri stilblandning och valhänt härmande av eleganta möbler skapades allmogemöbler 
med egen charm.

2.1.1 Så möblerade man
I Skåne likt andra delar av landet fanns det bestämda sätt att möblera. Bostäderna var trånga och det 
gällde att utnyttja ytan väl, särskilt vintertid då man inte kunde vara ute i samma utsträckning som un-
der de övrig årstiderna. Hela bondfamiljen, pigor och drängar i vardagsstugan eftersom det var det enda 
rummet som värmdes upp. Där sov alla, där skötte man alla inomhussysslor, lagade mat och åt. Fasta 
möbleringsscheman uppstod utifrån detta där alla möbler hade sina givna funktioner. Möbleringen 
placerades utifrån den stora spisen som fanns i hörnet vid stugans ingång. I Skåne var man relativt 
konservativ i sin möblering. Det stora bordet med tillhörande bänkar placerades i diagonal från spisen. 
I samband med att laga skiftet i mitten av 1800-talet genomfördes, byggdes många nya gårdar. Bygg-
naderna fick då en annan rumsindelning. Småbönder och torpare bodde kvar i de äldre hustyperna, det 
vill säga enkelstugor och parstugor medan de välbärgade bönderna byggde moderna gårdar med dubbla 
rumsfiler och sexdelade plan. I Skåne fanns skogsbygdens timmerhus eller slättbygdens korsvirkeshus.
Enkelstugan var den vanligaste typen av bostad i Sverige för småbönder och torpare. I sydvästra och söd-
ra Sverige bodde man ofta i skånelängor eller högloftstugor. Skånelängan utvecklades ur högloftsstugan 
som var vanlig bostadsform för sydvästra Sverige. Högloftsstugan var komponerad av tre olika hus där 
mittpartiet av stugan inte hade något innertak och var öppet upp till taknocken. På husets sidor fanns 
två högre loftbodar där man hade all förvaring av mat, kläder och spannmål. I skånelängan rymdes både 
stuga och högloft.Under lång tid höll man fast vid en fast möblering längs med väggarna i hemmen. De 
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flesta möblerna var väggfasta och lämnade golvet fritt för arbete. Den fasta möbleringen var vanlig fram 
till cirka 1850 då den successivt övergavs för att lämna plats åt stolar och dragsoffor. Det stora bordet  
framför fönstret som hade dominerat i hemmen fick lämna plats åt ett smäckrare slagbord som gick att 
fälla ihop. På var sida om bordet placerades ofta en byrå och en snedklaffbyrå med överskåp. Gardinerna 
och till och med rullgardinerna började sitt inträde i hemmen och därmed försvann sängarnas förhängen 
som inte längre behövdes för att stänga ute ljuset. Väggarna började även dekoreras med stänkmålning 
eller tapet. I alla hem fanns vid den här tiden en klocka men speglar, tavlor och mattor förekom inte alls. 
Så småningom ersattes de gamla skåpsängarna med utdragssängar eller utdragssoffor.

���� ����

����

����

����

������

2.2 Skånska särdrag
I Skåne förekom vissa möbler med särdrag som var typiska för landskapet. Det kunde vara ett sätt att 
använda möbler eller ett specifikt utseende. I följande kapitel går jag in lite närmre på de olika typerna 
som på ett eller annat sätt särskiljer sig som sydsvenskt.

2.2.1 Sydsvenska stolar
I ett begränsat område av södra Sverige, Skåne, södra Halland, Blekinge och sydvästra Småland har det 
förekommit stolar med halmsits. Stolens sits består av flätad halm och i de flesta fall placerades en dyna 
på sitsen. Stolarna hade nästan alltid armstöd och ryggen pryddes med spjälor, eller en genombruten 
balusterbricka. Stolarnas färgsättning påverkades av Rokokon. Stolarna förekom och spreds under 1700-
talet fram till 1800-talets första hälft då de började bli omoderna. Möbeln förekom hos bönder och 
husmän. Dessa skånska stolar är en genuin allmogemöbel som bara var begränsat till bondehemmen. I 
detta fall tycks inte den högreståndskulturen ha påverkat och varit föregångare.

2. Sydsvensk stolstyp

Detta var ett typiskt möbleringssätt.
1. Möblering av stuga
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2.2.2 Kistbord
Användes som ett fristående matbord och storbord. Typen betraktas som en förbindelse mellan bock-
borden och renässansens bord med sarg. Kistbordet hade ett underrede i form av ett skåp som är typiskt 
för södra och sydvästra Sverige. Bordet användes som ett fristående och som matbord. Men det var inte 
särkilt praktiskt att äta vid eftersom man slog i knäna. Även andra länder hade kistbord. Till Skåne kom 
det från Schleswig-Holstein medan Skåne fortfarande tillhörde Danmark. Bordet fanns även i England 
där det kallades för ”cupboard”. Det fanns även en mindre typ av kistbord som stod längs med väggen. 
Den typen var inte lika vanlig i Skåne som i andra delar av Sverige men den förekom. 

2.2.3 Bordstolen
Bordstolen förekom i flera delar av Sverige men verkar inte ha funnits i andra delar av Europa. Den kan 
därmed betraktas som en inhemsk uppfinning. Bordet var litet och lågt, oftast runt men även andra for-
mer som t. ex. kvaderatiskt förekom. Bordet hade fyra itappade ben som kunde fällas upp med gångjärn 
på mitten och bli en stol. Möbeln användes som ett litet matbord vid spisen eller som arbetsbord som 
kunde flyttas runt i rummet och användas där det behövdes.

3. Kistbord

4. Bordstol
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2.2.4 Kistebänk - ”gåsabänk”
Vintertid trängde man ihop sig i stugan för att hålla värmen. Det gällde att ordna så många sovplatser 
som möjligt. När det blev riktigt kallt hände det att man tog in djuren i stugan. Djuren hystes då under 
en bänk. På grund av att det var så många som skulle sova i stugan var det viktigt att möblerna kunde 
ha flera funktioner. Sängen kunde fungera som bord eller sittplats på dagen. En typ av sådan möbel är 
den ålderdomliga väggfasta kistebänken. I Skåne fungerade den som ”gåsabänk”. ”Gåsabänken” var som 
en kistebänk där gässen förvarades inomhus under vintern. Bänkens underrede hade små lufthål. Det 
går ju att tänka sig vilken doft det medförde att ha kacklande gäss i stugan. Kistebänkarna var fast möb-
lering utmed stugans väggar. Framsidan var snickrad medan den bakre väggen av kistebänken bestod av 
stugans vägg. Enligt Fredlund (1977), ”noterade den uppmärksamme Carl von Linné på en resa i Skåne 
1749 ”dessa bänkar, uppfyllda med halm, alnshöga samt täckta med långa dynor eller västgötatäcken, 
på vilket folket ligger om nätterna och sitter om dagarna”

2.2.5 Kistor som förvaringsmöbel
Kistan är den äldsta förvaringsmöbeln som har anor långt tillbaka i tiden. Från början förvarades allt 
i kistor: mat, kläder, sängkläder och värdefulla föremål. Det började med brudkistan där det samlades 
saker från att dottern var liten för att följa med henne i hemmet. Kistan fylldes sedan med textilier som 
kunde tänkas följa med henne genom hela livet. I ett hem hade man ofta flera kistor för olika ändamål 
men den främsta användningen var ändå kläder. I södra Sverige, och då särskilt i Skåne, har kistan haft 
mycket stor betydelse. Den har haft en central roll som förvaringsmöbel även under 1800-talet där andra 
delar av landet sedan länge ersatts av olika skåpsmodeller. Varje vuxen person hade en kista för personliga 
tillhörigheter. Kistorna förvarades i många fall i en särskild kistekammare vid sidan om stugan. Kistorna 
var ofta en statussymbol och fanns det fler i ägorna så visade det på god ekonomi. Sydsvenska kistor var 
långa och hade kupigt lock till skillnad från andra delar av Sverige där de ofta hade platt lock. I de södra 
delarna av Skåne var det vanligt med stampat lergolv vilket resulterade i att kistorna hade lösa fötter 
för att fukten från golvet inte skulle tränga upp i kistorna. De äldsta kistorna hade kraftiga, dekorerade 
järnbeslag för att hålla ihop kistan men med tiden blev kistorna bättre konstruerade och beslagen ersat-
tes ibland med målade bandornament. Kistorna dekorerades rikligt, även insidorna, eftersom det var 
en statussymbol som spelade en viktig roll vid frieri- och bröllopsceremonier. Kistorna gick sedan i arv 
generation efter generation. Klädskåpet ersatte kistorna sent i Skåne. Inte förrän i slutet av 1800-talet 
började man använda klädskåpet för att förvara kläder i.

5. T v Kistebänk- gåsabänk, th kista
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6. Stolpskänk

2.2.6 Små stolpskänkar
Det som var typiskt för Sydsverige var ett litet skåp med ett öppet mittparti. Dessa var allra vanligast i 
Halland men förekom även i Skåne. De små stolpskänkarna som förekom redan under 1600-talet och 
kompletterade kistorna som förvaringsmöbel. Ofta var stolpskänkarna rikligt dekorerade med reliefde-
kor i renässans eller barockstil. De var i de flesta fall små och placerades ovanpå en bänk. Dess plats var i 
hörnet bredvid husfaderns plats, trots det var de inte utformad för att stå med ryggen i ett hörn trots att 
dess plats var hörnet. Dess inre sida intill väggen var sällan dekorerad på grund av denna placering i rum-
met. I skåpen förvarades kannor, dryckeskärl och brännvinskrus. I övriga delar av Sverige var stolpskän-
karna riktiga paradmöbler som var stora och representerade status på ett helt annat sätt än i Sydsverige. 
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7. Knyppeldyna

2.3 Skånska textilier
I de skånska gårdarna fanns den fasta inredningen kvar långt in på 1900-talet. Formen har sitt ursprung 
tillbaka i medeltiden och följde bestämda regler. Till den fasta inredningen användes lösa kuddar och 
dynor att sitta på. Dynorna kunde vara allt från enkelt randiga, vävda i komplicerade tekniker såsom 
flamskvävnad och röllakan eller rikt broderade. Detta berodde på ägarens rikedom men också på kvin-
nornas skicklighet som väverskor eller brodöser. Bänklängder och sängtäcken tillverkades också på går-
den. På gården fanns ett stort förråd av dynor. Ofta hade man olika uppsättningar för vardag och fest. 
Kuddar som inte användes förvarades i kistor i kistekammaren. Förrådet tillhörde brudens hemgift och 
hon började tillverkningen i mycket unga år. Broderade kuddar märktes med initialer och årtal medan 
flamskvävda dynor sällan märktes, förmodligen på grund av att det var tekniskt svårare att väva in siffror 
och bokstäver än att sy det för hand.

2.3.1 Skånsk knyppling
Den skånska spetsen i dess mest typiska gestalt har inga nära släktingar på annat håll i Sverige inom 
spetskonsten. Den skånska spetsen är ren allmogekonst. Spetsen förekommer i rika variationer på örn-
gott, lakan, på kvinnornas skördesärkar, överdelar samt på mansskjortor, främst på brudgumsskjortan. 
Den allra ståtligaste spetsen pryder klutabanden som tillhörde den kvinnliga huvudbonaden i Skåne. 
Det finns inga uppgifter på hur pass utbredd konsten att tillverka de typiskt skånska spetsarna är, och 
utifrån de bevarade skånska föremålen går det inte heller att tala om under hur lång tid man knypplat 
i Skåne. Linneskjortor med spets brukades redan vid 1600-talets början. De flesta skånska klädesplagg 
och dukar som finns bevarade har en spets som är av allmän typ och gjord av en grov tråd. Det finns ett 
fåtal skjortor bevarade som är daterade. Märkningen är från 1700-talets tidigare del men vanligast är att 
de är daterade i början av 1800-talet.

Den skånska spetsen är en så kallad frihandsspets det vill säga den slås på fri hand med nålsättning 
bara i ytterkanterna. Mönstren byggs upp av olika delmotiv som till exempel stjärnor, tulpaner och 
hjärtan. En bredare spets kan komponeras genom att kombinera flera spetsar och sedan knyppla ihop 
dem.
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2.3.2 Skånskt yllebroderi
Yllebroderi har funnits i hela Skåne men vissa områden har uttryckt sig mera inom konsten och utveck-
lat ett mer särpräglat uttryck. Kring de större städerna Lund, Malmö och Kristianstad är det tydligt att 
broderierna influerats från de högre ståndens textilier.

Broderade dynor hörde liksom övriga textilier till hemgiften och de unga kvinnorna började tidigt 
arbetet med den. Särkilt med bröllopsdynan som användes som åk- och sittdyna på bröllopsdagen. Bröl-
lopsdynorna lades det extra stor omsorg kring och det finns många bevarade till vår tid. Bröllopsdynorna 
vårdades särskilt och gick ofta i arv. Mönstren hade sitt ursprung i borglig miljö. De användes som förla-
gor som sedan arbetades om och förenklades till en mer folklig stil. Brodöserna kunde komponera ihop 
egna mönster eftersom fritt broderi inbjuder till det.

Materialet som användes var ofta vadmal från utslitna klädedräkter. I många fall bestod dynorna 
av flera ihopsydda tygbitar. Tyget var oftast svart eller brunt men i enstaka fall broderades det på grön, 
blå eller röd botten. Garnet som användes att brodera med var ullgarn som växtfärgades i olika färger. 
Fodertyget var oftast gjort av röd vadmal men i vissa fall förekom även kalvskinn eller randigt tyg som 
bakstycke. Vanligtvis stoppades dynorna med dun eller fjäder. Som förstärkning användes tygbitar el-
ler överklädda bollar i hörnen. Många dynor hade även påsydd kavelfrans. I skånskt yllebroderi rådde 
en väldig fantasirikedom vad det gäller olika typer av stygn: stjälkstygn, kedjesöm, klyvsöm, knutsöm, 
flätsöm, plattsöm, schattersöm samt flera olika bottensömmar.

2.3.3 Skånsk flamskvävnad
Flamskvävnaden kom till Sverige från Flandern via Danmark under 1500-talet. Omkring 1540 kallade 
Gustav Wasa in vävare till det svenska hovet. Tekniken spreds sedan främst genom flamskvävnadsverk-
städer där tekniken utfördes åt olika stormän i landet. Från slott och herrgårdar har sedan kunskapen 
gått vidare till präst och borgarhem. Från mitten av 1600-talet spelade flamskvävnaden inte lika stor roll 
i inredningen i slott och herresäten och lönsamheten hos flamskvävare upphörde som manligt hantverk 
och blir istället en kvinnlig bisyssla. Enligt Nylén (Hemslöjd, 1970) hade borgarna ännu på 1600-talet 
och en bit in på 1700-talet brukat flamskvävnad i inredningen. När denna marknad upphör vid 1700-
talets mitt, har vävarna vänt sig till de mera konservativa bondehemmen. De har då vandrat från ställe 
till ställe med sina samlingar av mönster, som de fått under tidigare läroår. Flamskvävnader blir från 
1750-talet vanliga i de skånska allmogehemmen och likaså flamskvävstolarna. Tillverkningen spreds 
sedan ut på den skånska landsbygden där kvinnorna tar över arbetet. Den äldsta allmogevävda flam-
skdynan är från 1750. Det finns cirka 700 flamskvävnader bevarade varav en del av dem är daterade 
och signerade. Flamskväven har som hemslöjd inte fått en så rik utveckling någonstans i Sverige som i 
Skåne. Två områden har varit möjliga att urskilja med en viss egenart. Den ena omfattar huvudsakligen 
Torna och Bara härader i närheten av Lund som hade sin mest produktiva period vid 1700-talets slut. 
De andra häradena på söderslätt söder om Malmö hade sin mest produktiva period vid mitten av 1700-
talet. Eftersom Skåne härjades av krig, bränder och plundring som ofta ödelade hela byar finns idag inte 
mycket bevarat. Så länge flamskvävnaden var yrkesmässig fanns det speciella kartongritare men i mindre 
verkstäder fick vävaren själv rita och förstora mönstren. När tekniken nådde landsbygden förändrades 
mönstren från att ha varit sirlig och nyanserad i färgerna till att bli folklig med starkare färger och sti-
liserade mönsterformer. I Skåne fick vävnaderna ett eget uttryck och kallas idag Skånsk flamskvävnad. 
Vanliga motiv var hämtade från bibeln eller folktron.

En flamskvävstol är en upprättstående vävstol. Den övre bommen har pinnar som varpen knyts 
upp på. Inslagen plockas in och packas i olika mönster med hjälp av en pinne. Vävnaden var brukstex-
til med mycket arbete bakom som skulle tåla slit från flera generationer. De vanligaste färgerna var en 
natursvart botten och mönsterfärger som är klara och onyanserade.
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2.4 Analys av insamlingsetappen
Insamlingsetappen har varit nödvändig för att mitt arbete skulle kunna fortsätta i och med den frågeställ-
ning som jag valt att arbeta utifrån i examensarbetet. Instuderingen av allmogemöbler och textilier ligger 
till grund för skissetappen. Genom att titta närmre på skånska möbler och textilier har jag fått större 
förståelse för hur man levde och hur boendestandarden såg ut under allmogen. Den skånska allmogen 
har många saker som inspirerar mig både när det gäller konstruktion, utseende på möbler och textilier. 
Tankearbetet som satte igång var hur det skulle vara möjligt att använda material och då framförallt tex-
tilier men även uttrycket hos trämöblerna i min egen designprocess. Fascinationen för knypplade spetsar 
växte under insamlingsarbetet och väckte många tankar inför det fortsatta skissarbetet. Tillskansandet 
av fakta har ännu så länge inte gett mig någon klarhet i om mitt formspråk har något att göra med mitt 
ursprung. Däremot har det än en gång kunnat konstateras att en insamlingsetapp skapar mängder av 
idéer och tankar som inte fanns där innan arbetet började.
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3.1 Gestaltning - Skiss/idéetapp

Redan från första stunden låg fokus på att försöka studera och behålla de kvalitéer som enligt min upp-
fattning allmogemöblerna hade. Kvalitéerna var det robusta uttrycket och i många fall påhittigheten när 
det gällde utseendet och konstruktionen. Det gedigna hantverket är ännu en sak som gör att uttrycket 
hos möblerna och tingen håller än idag. Det inledande skissarbetet bestod av ett sökande efter ett ut-
tryck som var mitt personliga men även inspirerat av allmogens uttryck och material. Skissarbetet var i 
början väldigt trevande och spretade åt alla möjliga håll. Bord och sittmöbler blev det som förekom mest 
frekvent i skissandet. Tankar och idéer brottades med varandra och mycket energi gick åt till att inte 
styras bort från det som insamlingsetappen varit fokuserad på. Det fanns flertalet möbler och textilier 
som inspirerade mig i mitt skissarbete. De få stolar som finns representerade i böcker och på Kulturen 
inspirerade med sitt unika uttryck. Den ena stolen var inte den andra lik. Även bordstolen med sina två 
användningsområden kändes lite extra spännande. När det gäller textilier var det framförallt de textilier 
med knypplad spets som fascinerade men även det gamla yllebroderiet med sina lekfulla mönster och 
glada färger.

3.2 Vilka möbler valdes sedan ut för ett vidare arbete?
I ett inledande skede där jag producerat en hel mängd olika skisser kontaktade jag Daniel Östman 

som var min handledare under min praktik på R.O.O.M. Tillsammans gick vi igenom alla skisser och 
diskuterade hur arbetet skulle kunna fortskriva framöver. Vårt möte gick till största delen ut på att dis-
kutera vilka möbler som kunde knytas ihop med min frågeställning och om de samtidigt kunde kännas 
unika. Genom att gå igenom skisserna tillsammans kunde jag senare plocka bort de som inte hade med 
min frågeställning att göra. Det var skisser som mer eller mindre kunnat förekomma i vilken skissetapp 
som helst. Efter vårt möte sorterade jag skisserna i olika grupper och plockade bort sådant som inte hade 
någonting med min insamling att göra. I följande kapitel presenteras de skisser jag utgick ifrån för det 
vidare arbetet.
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Här visas två skisser av fåtöljer. Den översta har broderi applicerat på en ställning av formpressat 
material, den nedre är klädd med spets på en stålrörsställning. Tanken var en sirlig fåtölj där spet-
sen utgör ett sprött uttryck.

8. Skisser

3.2.1 Fåtöljer
Här förekom olika försök att applicera spets. En idé jag hade var att det skulle vara möjligt att sy en 
klädsel i spets som passade runt en ställning utav trä eller metall. Under spetsen skulle det inte finnas 
någonting mer än metallställningen. Där ville jag att själva känslan skulle vara att om jag sätter mig så 
kommer spetsen att gå sönder. Tanken var att känslan av möbeln skulle vara skör och ömtålig som en 
kontrast till allmogens stadiga konstruktioner.

En andra modell var olika varianter på stolar som var stiliserade varianter av historiska möbler; ut-
sågat ur skivmaterial för att känslan skulle vara som ett avtryck eller en skuggbild. Den tredje modell 
som förekom var tolkningar av den sydsvenska stolen som beskrivits tidigare. Här skissade jag på en 
stol som hade sittdyna och i några fall en tillhörande fotpall. 
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Här har skissarbetet inspirerats av den sydsvenska stolen. Min tanke var att göra en förenklad vari-
ant av den sydsvenska stolen. En enkel stol med raka linjer men ändå mjuka former. En tillhörande 
fotpall för att göra sittandet bekvämt och avslappnat.

Denna skissen visar på ett försök att hämta detaljer ur allmogen och applicera dem på en ”mo-
dern” fåtölj. Tanken var att den skulle tillverkas i svarvat eller formlimmat material där sittskalet är 
formpressat.

9. Skiss

10. Skiss
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Den översta visar en skiss av en stol där tanken var att spetsmönster skulle framträda ur metall. 
Den nedre visar en skiss av en liknande stol som ovan fast denna variant var gjord av trä. Stolsty-
perna skulle passa som till exempel köksstolar. Uttrycket skulle vara enkelt och sirligt. Känslan skulle 
vara som av en stärkt spets. 

11. Skisser

3.2.2 Stolar
Några olika varianter på stolar förekom i skissarbetet. En variant var konstruerad med tappkonstruktion 
där ben och ryggstöd var itappade i sitsen. Där funderade jag kring olika möjligheter att byta ut sitsen 
mot någonting annat. Det skulle kunna vara en kärna av trä med en gjuten stoppning av gummi eller 
framefoam runt omkring den. En andra variant som jag skissade på var en möbel i vattenskuren metall. 
Ur metallen skulle den skånska knypplingen skäras ut och ge stolen dess karaktär. Nästa modell i skisse-
tappen var en liknande variant som metallstolen fast tillverkad i trä. Den sista varianten av stol var precis 
som i fåtöljkonceptet en stiliserad modell av en äldre stolsmodell. Här hade jag många olika varianter 
som jag fann intressanta. Jag provade att applicera mönster eller blommotiv på stolen.
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På denna sida visas olika förslag på hur funderingarna kring en stiliserad stol skulle kunna tänkas se 
ut. Skulle stolen ha många stag eller en förenklad variant av en stol med mycket svarvade detal-
jer? Kanske skulle stolen ha några få detaljer eller prydas med broderi?

12. Skisser
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På denna sidan visas stolar som är inspirerade av stolpkonstruktioner. Tanken med stolen var att 
sittskalet skulle vara mjukt. Detaljerna skulle tryckas på formen eller bestå av yllebroderi. Skulle sto-
len ha armstöd eller med tre eller fyra ben. Någon variant var högre i ryggen men de flesta vari-
anterna hade endast ett svankstöd i ryggen.

13. Skisser
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På denna sida visas en variant av stol med en stoppad dyna. Stolarna är enkla med svarvade 
ben och ryggstöd av formpressat skivmaterial. Stolstypen som jag skissade på var en variant av 
den sydsvenska stolen men mindre och nättare.

14. Skisser
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3.2.3 Bordstol
Jag var mycket fascinerad av denna gamla svenska möbel som fanns i allmogehemmen. Jag skissade på 
några olika varianter av den och funderade över vilka funktioner den skulle kunna ha idag. En variant 
som skissades på var inspirerad av den skånska spetsen medan den andra varianten var mer lik en stol 
som den såg ut då med tappkonstruktion och gamla beslag. Förslagen jag hade i det inledande skedet 
av skissarbetet var som ett litet bord som fälldes upp och blev en fåtölj eller liten stol. Min känsla av 
dessa möbler i ett inledande skede kändes inte övertygande eftersom den ena kändes som en kopia av 
en gammal stol och det andra spetsbordet var svårt att tänka sig hur det skulle kunna tänkas se ut, både 
konstruktionsmässigt och utseendemässigt. 

Den övre stolen fälls upp och blir ett litet bord. En enkel variant av bordstolen med mycket ge-
mensamt med dåtidens bordstolar. Det nedre bordet fälls upp och blir en liten bänk gjord av vat-
tenskuren metall.

15. Skisser

3.3 Analys av skissetapp/idéetapp 1
Vissa av möblerna var extra spännande att arbeta med. Bordstolen för att det var en spännande möbel 
och den stiliserade stolen. Den möbel som jag sedan valde att gå vidare med var den stiliserade stolen (se 
kapitlet om stolar). Den valdes ut därför att det fanns mycket att arbeta med som var en utmaning. Här 
hade funderingar kring den knypplade spetsen fångat uppmärksamheten. Hur skulle en knypplad spets 
kunna appliceras på möbeln? Men även vilka detaljer som fanns kvar att arbeta med och hur den skulle 
konstrueras fanns att tänka över. Andra orsaker till att jag valde att arbeta vidare med den var att den 
skulle tillverkas i trä eller skivmaterial. Det är ett material som är lättarbetat men som ändå ger konstruk-
tionsutmaningar. Min intention var att använda ett material som inte var alldeles främmande för mig.
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3.4 Vidareutveckling - Skissetapp 2
När jag bestämt mig för att arbeta vidare med stolen började ett förfinat skissarbete först på pappret 

och senare i SolidWorks. Vilka detaljer var viktiga för stolens utseende och konstruktion? Innan arbetet i 
datorn började skissade jag vidare på stolen på papper för att snabbt testa olika varianter av benställning 
och ryggstöd. Med datorns hjälp är det lättare att se hur stolens proportioner blir. Det går lätt att ändra 
vinklar och tjocklekar på material och att ändra färger och applicera olika material på möblerna. I datorn 
går det också att testa olika sittvinklar och stolens sitthöjd för att se om utseendet blir som det är tänkt. 
Här testade jag olika färger på stolen och hur det skulle kunna tänkas se ut om en spets applicerades på 
den. Jag ritade ett par av de typer som jag funderat mest över för att känna efter vad som passade in i ar-
betet för att senare göra modeller och prototyp av. Här tog jag fram ett antal olika stolar med variationer 
i benställning och i ryggstödet. Tankarna kring stolen beskrivs mer utförligt i bildtexterna på följande 
sidor. Utifrån stolen inspirerades jag till att utveckla bordstolen vidare i samma stil som stolen. Anled-
ningen till att arbetet med bordstolen fortskred tillsammans med stolen, var den spännande funktionen 
att förvandla en möbel till en annan. Tanken på den möbeln var svår att släppa och där fanns en stark 
vilja hos mig att arbeta vidare med den. Ambitionen med möbeln har varit att både bordet och bänken 
skulle kunna användas maximalt och att ingen av funktionerna skulle vara mindre bra än den andra. 
Ett andra krav var att möbeln skulle vara fin att titta på oavsett vilket läge den befann sig i. När stolens 
utseende blev självklart i processen föddes bordstolen automatiskt. Den krävde lite konstruktionstankar 
men eftersom den föddes ur stolens formspråk så krävdes det inte någon enorm arbetsinsats för att få 
mått och proportioner att stämma. Av bordstolen gjorde jag en mycket enkel konstruktionsritning i 
SolidWorks och utifrån den byggde jag en enkel kartongmodell i skala 1:5. För att få kontroll över sto-
lens utseende och proportioner gjorde jag även för den ett ritningsunderlag i SolidWorks och senare en 
modell. Bordstolens mått och proportioner efter modellbygget övertygade mig inte. Möbeln arbetades 
om i datorn. Bordsskivans höjd sänktes och även sittvinkeln. På den första modellen fanns det ingen 
sittvinkel och dess sitthöjd var nästan 500 mm vilket är högt för att vara en stol men fungerar bra som 
soffbordshöjd. I datorn ändrades måtten sedan. Bordstolens höjd blev ungefär normal sitthöjd på ca 430 
mm, den fick en lutning i ryggstödet som inte hade någon vinkel i ryggen alls från början. Modellerna 
gav en bra bild över möblernas utseende men även en liten vägledning hur de skulle kunna konstrueras. 
När de små modellerna var ihopsatta och målade kunde jag konstatera att stolens ryggstöd var lite lågt 
vilket ändrades sedan inför prototyptillverkningen. Annars stämde stolens mått bra överens med en 
normal matbordsstol och likaså bordstolens sitthöjd och sittvinkel. 
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Skisser av stolen i en vidareutveckling i skissetapp 2. Här testade jag olika varianter. Skulle den vara 
prydd med spets eller broderi?  Hur skulle den konstrueras? Skulle benställningen vara utanför sit-
sen som i den över skissen eller skulle sitsen  ligga ovanpå benställningen?

16. Skisser
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Här är två stolar som visar olika varianter på benställningar som jag funderade på. Hur skulle en 
spets kunna appliceras på stolen? Skulle den kunna tryckas på sitsen med screentryck eller är det 
möjligt att använda en äkta spets på stolen?

17. Skisser
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På den övre bilden testade jag en variant av stolen med öppen rygg men på den undre tunnare 
dimensioner och lite annorlunda sammansättning där sitsen vilar mellan stolens gavlar.

18. Renderingar
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Den stol som valdes ut för att arbeta vidare med. Stolen är ritad i Solidworks. Här fanns det ut-
trycket som jag eftersökte. Detaljer men med enkelhet. Modellen är ritad i SolidWorks och den fick 
utgöra grunden för den fortsatta designprocessen.

Bordstolen ritad som ett första förlag i datorn. Här valde jag att plocka upp de detaljer som tillta-
lade mig hos stolen och utifråndem ritades soffan.

19. Rendering

20. Rendering
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Modell i skala 1:5 av den första bordstolen som ritats i Solidworks. Genom att tillverka modellen 
visade det sig att flera ändringar var nödvändiga; sittdjupet i det uppfällda läget var för grunt ef-
tersom ryggstödet inte hade någon lutning och soffans sittbredd var för smal för två personer. 

21. Modell 
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Modell i skala 1:5 av den andra bordstolen som ritats i SolidWorks. Efter denna modells färdigstäl-
lande var jag nöjd med utseendet på möbeln. De ändringar som gjordes var att armstödets 
främre stolpe placerades längst ut på kanten för att vara stöd åt möbeln i det uppfällda läget. 
Bordstolens sittbredd ökades ännu mer för att göra ett bekvämt sittande för två personer.

22. Modell av bordstolen
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Modell av stolen i skala 1:5. Här kunde jag konstatera att stolens sitthöjd var bra och att stolens 
konstruktion var stabil. Den ändring som gjordes efter modellen var att ryggstödet höjdes för att få 
bättre proportioner och ett bekvämare sittande. 

23. Modell av stolen
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Här är armstödets yttersta kant i linje med benet och kan därmed ge stöd i det uppfällda läget.

3.5 Slutgiltiga skisser
Här nedan visas de slutgiltiga skisserna gjorda i SolidWorks efter alla ändringar som konstaterats under 
arbetets gång.

Rendering i Solidworks. Här har jag höjt ryggstödet för att det blev något lågt på modellen och i 
tidigare ritningar.

24. Rendering av bordstolen

24. Rendering av stolen
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3.6 Analys av vidareutveckling – Skissetapp 2
Mitt arbete med skissetapp två var noggrant genomfört och det gav mig en klar bild över hur prototy-
perna skulle se ut. Efter skissarbetet i datorn och på pappret var det självklart vilken modell som jag ville 
arbeta vidare med. Det trevande arbetet som var påtagligt i skissetapp ett fanns inte i vidareutvecklingen. 
Där var det bara att arbeta på och göra små ändringar där det behövdes.

3.7 Spetsstol och Bordstol
Inför prototyptillverkningen hade jag gjort ett beredningsunderlag i SolidWorks för att kunna bygga 
prototyperna utan att stöta på för stora svårigheter. I tillverkningen av prototypen valde jag att arbeta i 
plywood eftersom det har det uttrycket och hållbarheten som jag ville komma åt. Framförallt ville jag 
ha släta ytor utan limfogar som tog uppmärksamhet från möblernas siluettform. Däremot kanske inte 
plywood var det bästa eftersom det blir ett stort materialspill vid tillverkningen. Möblernas färg är svart 
för att få maximal kontrast mot den vita spetsen, men även för att skapa en skarp siluett. 

3.7.1 Spetsens applicering
Jag ville att spetsen skulle finnas med i arbetet. På de små modellerna hade spetsen applicerats enkelt 
med en kopia ur en bok. Det uttrycket var mycket lyckat men hur skulle det kunna återskapas på pro-
totyperna? Skulle det gå att använda en riktig knypplad spets eller skulle det gå att trycka med screen-
tryck på möblerna? På prototyperna löstes problemet genom att scanna in spetsen i datorn och göra en 
vektoriserad eps-fil som sedan lämnades in för att tryckas på genomskinlig film. Filmen klistrades senare 
fast på de färdiga prototyperna. 

Resultatet av den färdiga stolen. 
25. Prototyp
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Resultatet av den färdiga bordstolen.
26. Prototyp
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4 Resultat/diskussion
Fördelen med mitt val av examensarbete har varit att jag själv har fått möjligheten att driva ett projekt 
utifrån mina egna förutsättningar och tankar. På egen hand har jag kunnat arbeta fram idéer och kunnat 
be om hjälp när jag behövt det. Svårigheter dyker alltid upp och i detta fall har det varit att ta ställning 
till vilka möbler som var värda att arbeta vidare med och när man ska vara nöjd med förarbetet inför 
prototyptillverkningen. Med hjälp av examensarbetet har jag fått en stabilare plattform att utgå ifrån 
när steget ska tas ut i arbetslivet och driva egna projekt. Examensarbetet har varit en utmärkt träning i 
att våga lita på sina egna idéer och tankar och att kanske inte i alla fall förlita sig på andras tycke, smak 
och kunskap. 

När det gäller möblernas utseende och funktion tycker jag att det som kommit fram håller hög 
kvalitet. Stolen och bordstolens uttryck tilltalar mig med de svarta siluetterna. Till det nästan lite hårda 
uttrycket tillkommer spetsen med sin detaljrikedom och kontrast till det svarta enkla. Spetsen lyfter 
möblernas uttryck och ger dem en karaktär och egenhet som tilltalar. Bordstolens funktion är något som 
är spännande att få arbeta vidare med i ett senare projekt. När det gäller bordstolen är min åsikt att den 
fungerar lika bra i både uppfällt och ihopfällt läge. Min åsikt är att jag genom projektet, lyckats renodla 
historiska ting och satt en egen stämpel på möblerna.

4.1 Svar på mina frågeställningar
På vilket sätt kan jag använda mitt ursprung i min formgivning?
Vad har Skånes historia för betydelse för min design? 
Jag har valt att utgå ifrån allmogens historia eftersom det är den vanliga människan, inte kungligheter 
och adelsmän som har inspirerat mig. Fascinationen över böndernas idérikedom, humor och kunskap 
har drivit mig framåt i examensarbetet och har hjälpt mig att vrida och vända på idéer. Kan jag då an-
vända mitt ursprung i min formgivning? Genom att studera något ingående som i detta fall, allmogen, 
har jag kunnat använda historiebeskrivningen på ett intressant sätt i arbetet. Här finns enligt min egen 
uppfattning den med i resultatet. På längre sikt kan jag använda mitt ursprung/historien som inspira-
tionskälla och det har varit intressant att verkligen sätta sig in i detta ämne och låta mig inspireras på det 
sätt som jag har. Om mitt arbete skulle fortsätta finns det flertalet trådar som tilltalar mig i den skånska 
allmogens historia. Det finns säkert detaljer som går att plocka in i min formgivning även i framtiden. 
Jag tror inte om Skånes historia skulle ha betydelse i mina andra designprojekt utan anknytning till 
Skåne. Design handlar i de flesta fall om att göra ett uppdrag för någon och då utgå ifrån de förutsätt-
ningarna som uppdraget ger. I sådant fall kan jag inte se att mitt ursprung eller Skånes historia skulle 
påverka designen. Framförallt inte i dagens samhälle där kommunikation och media spelar en så stor roll 
och påverkar den enskilde individen. Det är troligtvis lättare för en utomstående att se huruvida mitt 
designuttryck påverkas av min skånska bakgrund. Genom projektet har jag kunnat medvetandegöra 
mitt ursprung och kanske genom det göra det möjligt att använda i projekt i framtiden. Det skulle vara 
roligt om det blev så utan att själv vara medveten om att det påverkar.
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Ordlista

Flamsk
Flamsk är benämningen på vävnad i gobelängteknik som sedan 1500-talet utövats i Sverige. Gobeläng-
teknik används mer internationellt och betecknar en vävteknik där inslagen plockas in bitvis, inte tvärs 
över vävens bredd.
Husman
Var en skånsk och dansk benämning på bofasta arbetare som ägde ett hus men ingen jord.
Klutar
Klutar var den gifta kvinnans huvudbonad och var karakteristiskt för det skånska dräktskicket. Den 
bestod av en duk cirka en meter i fyrkant. Ibland var den försedd med band.
De vita klutarna, högtidsklutarna, är karaktäristiska för det skånska dräktskicket. Den var gjord av till 
exempel hemvävd linnelärft eller batist. En förmögen kvinna ägde ett stort antal klutar som oftast var 
rikt broderade och försedda med fina spetsar. Kluten bands upp av speciella klutbinderskor.
Lagaskifte
Är benämningen för jordskiftesreformen som infördes genom 1827 år skiftesstadga. Målsättningen 
med denna skiftesstadga var i viss mån densamma som hade varit gällande för enskiftesreformen, som 
började genomföras i Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet; man ville lägga samman 
jordägarnas ägor i så få skiften som möjligt. 
Vadmal 
Vadmal är ett tyg som tillverkas av ull som kardas och sedan tovas ihop i flera omgångar. Vadmal är 
tjockt och skyddar mycket bra mot kyla. Vadmal har använts till kläder under väldigt lång tid och ull 
är ett av det äldsta textila materialet.

Referenslista tryckta källor och bilder
Bild 5-6: Fredlund, Jane (1989), Målade allmogemöbler, ICA-förlaget AB
Fredlund, Jane (1977), Allmogemöbler, ICA bokförlag, 1.upp.
Fredlund, Jane (1989), Målade allmogemöbler, ICA-förlaget AB
Föreningen Svenska Spetsar (2003), Att dikta en spets Om knyppling i Sverige, Warne Förlag
Landqvist, Jan (1994),Vilda idéer och djuplodande analys Om designmetodikens grunder, Carlssons Bok-
förlag, 2. uppl.
Nylén, Anna-Maja (1968), Hemslöjd Den svenska hemslöjden fram till 1800-talets slut, Håkan Ohlssons 
Förlag Lund, 2. uppl.
Malmöhus Läns Hemslöjdsförening (1993) ,Skånska Textilier från Hemslöjden i Malmöhus län, Kalmar-
Sund Tryck.

Referenslista otryckta källor
http://www.svenskaspetsar.se/swe_index.htm
http://www.skogssverige.se/skog/vittra/swe/skifte_mer.cfm
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Bilaga 1 Projektformulering

Examensarbete, 10 poäng

Projektbeskrivning
Projektet är ett designarbete av Moa Jantze, studerande vid Möbeldesignprogrammet på Carl 
Malmsten Centrum för Träteknik och Design vid Linköpings Universitet.

Frågeställning
På vilket sätt kan jag använda mitt ursprung i min formgivning? Vad har Skånes historia för betydelse 
för min design?

Projekt
Jag kommer i mitt arbete inspireras av vad som är i historien typiska skånska allmogemöbler, och texti-
lier. Tyngdpunkten i mitt projekt kommer att ligga i vad produkterna uttrycker.

Mål
Målsättningen med projektet är att ta fram 1-2 prototyper med utgångspunkt från frågeställningen. 
Målet är att redovisa prototyperna under vårutställningen på Carl Malmsten Centrum för Träteknik 
och Design den 26-31 maj 2005. Arbetet kommer att redovisas i en rapport som beskriver och analy-
serar projektet.

Ledord

• Skåne
• Allmoge
• Ursprung
• Spets
• Broderi
• Tunnt
• Tjockt
• Bord
• Sittmöbel

Upplägg av projektet

• Projektformulering
• Insamlingsetapp och analys
• Skissetapp 1
• Skissetapp 2
• spikmodell
• Prototyptillverkning
• Rapport
• Presentation


