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Titel
Exponera-i smått och stort 

Författare
Nina Homann 

Abstract

This paper is a description of my final project at Malmsten’s Furniture Design program. I have been 
working from the topic Expose, and I have done this out of two different angles.  
Thru my three years at Malmstens I have thought a lot about storage and what we want to show and hide in 
our homes. Since these thoughts have been influenced a lot of my projects, I felt that it was a proper topic 
for my final thesis. 

I believe that the things we choose to surround ourselves with, have great importance for our 
identity and how we connect with others. What is it in our homes that is of greater importance and 
how do we choose to expose this? The kitchen is a central room for being social and the trendy 
kitchen shows large, shiny, minimalistic surfaces. I wanted to create a small solitary piece that 
would store our most valuable dishes and glasses. A piece that would be a reminder of tradition 
at the same time as it proudly shows off the things we carefully select. This paper explains how I 
worked my way towards the result. 

From a different angle I wanted to explore how pieces of furniture best are shown in an exhibition. 
I have been working with Malmstens Spring exhibition which has been a very big challenge, since I 
have never done anything like this before. The greatest part of my work was to arrange the 
exhibition but I have put a lot of thought into how I experience the school and how I believe it 
should be exposed to be attractive. I have been working with Carl-Henrik Wrethman who is a 
graphic design student at Beckmans. He has done the catalog and the poster for the exhibition. The students 
at Malmstens will create the exhibition which starts on May 24th 2006. 

Nyckelord 
Exponera, vitrinskåp, utställning, vårutställning 

2007-03-01



Sammanfattning
Denna rapport är en del av mitt examensprojekt och beskriver två praktiska projekt som jag genom-
fört i kurserna TMTR 72, 5p och TMTX 11, 10p. Jag påbörjade mitt exjobb i den kortare kursen 
för att kunna fördjupa mig i ämnet och angripa min utgångspunkt, Exponera, från två håll.  Jag har 
under min studietid på Malmstens funderat mycket kring förvaring och exponering. Det har varit ett 
tema som varit återkommande under studietiden och kändes därför som en spännande utgångsläge 
för exjobbet. 

Jag tror att de saker vi omger oss med har stor betydelse vad gäller vår identitet och känslan av 
samhörighet. Jag har funderat mycket över detta och på hur vi väljer att visa upp de ting vi har i 
våra hem. Köket har fått en central plats där vi umgås och det trendiga minimalistiska köket 
visar rena, blanka ytor. Jag ville skapa en nätt förvaringsmöbel som får ta plats med sitt själv-
ständiga uttryck. En solitär som påminner om en tradition vilken med stolthet vårdar och visar upp 
våra vardagsting. Rapporten beskriver hur jag genom skissande arbetat mig fram till skåpets form 
och uttryck. Resultatet blev ett nätt litet vitrinskåp som vågar ta plats och som sticker ut. Skåpet är 
inte stort i sin storlek men det drar till sig uppmärksamhet med sina glada färger och osymetriska 
form. Jag vill gärna jobba vidare med skåpet och känner att det behövs “öppnas upp” och ha mer 
genomarbetade detaljer.

Mitt andra angreppshåll på ämnet Exponera var att driva Malmstens Vårutställning. Jag har försökt 
sätta mig in i hur möbler exponeras eller ställs ut på ett bra sätt.  Jag aldrig tidigare drivit ett så stort 
projekt och inte heller hade jag mycket erfarenhet av att göra en utställning; det har varit en stor 
utmaning. Den stora arbetsinsatsen har varit att driva genomförandet men jag har lagt ner mycket 
tankar kring att tydliggöra för mig själv vad jag tycker att skolan står för och hur jag kände var ett 
lämpligt sätt att göra Vårutställningen. I projektet inledde jag ett samarbete med Beckmanseleven 
Carl-Henrik Wrethman. Han tog fram den grafiska profilen, det vill säga affisch, vernissagekort och 
katalog för utställningen. Studenterna på Malmstens kommer gemensamt genomföra utställningen 
vilken börjar den 24 maj 2006.
För mig har detta projekt varit oehört lärorikt. Det har varit spännande och givande att arbeta utifrån 
en specifik lokals förutsättningar och driva ett projekt där det finns så många olika parametrar att ta 
hänsyn till. När jag skriver denna rapport har utställningen ännu inte börjat och jag har därför valt 
att denna rapport beskriva min arbetsgång.



Abstact
This paper is a description of my final project at Malmsten’s Furniture Design program. I have been 
working from the topic Expose, and I have done this out of two different angles. Thru my three 
years at Malmstens I have thought a lot about storage and what we wanna show and hide in our 
homes. Since these thougths have  influenced a lot of my projects, I felt that it was a proper topic 
for my final thesis.

I believe that the things we choose to surround ourselves with, have great importance for our 
identity and how we connect with others. What is it in our homes that is of greater importance and 
how do we choose to expose this? The kitchen is a central room for being social and the trendy 
kitchen shows large, shiny, minimalistic surfaces. I wanted to create a small solitary piece that 
would store our most valuable dishes and glasses. A piece that would be a reminder of tradition 
at the same time as it proudly shows off the things we carefully select. This paper explains how I 
worked my way towards the result. 

From a different angle I wanted to explore how pieces of furniture best are shown in an exhibition. 
I have been working with Malmstens Spring exhibition which has been a very big challenge, since I 
have never done anything like this before. The greatest part of my work was to arrange the 
exhibition but I have put a lot of thought into how I experience the school and how I believe it 
should be exposed to be attractive. I have been working with Carl-Henrik Wrethman who is a 
graphic design student at Beckmans. He has done the catalog and the poster for the exhibition. The 
students at Malmstens will create the exhibition which starts on May 24th 2006.





Förord
Jag vill tacka min handledare Mikael Löfström för hans engagemang i mitt projekt och program-
ansvarige Leó Jóhannsson som varit handledare i mitt arbete med vitrinskåpet. Jag vill också tacka 
studenter och lärare på Malmstens för ert förtroende att låta mig leda arbetet med 
utställningen. Det är så många som tagit sig tid att hjälpa mig; från att svara på frågor kring köks-
trender, tittat på skisser och gett mig kritik till att bjuda mig på middag när det varit som mest 
stressigt. Jag är innerligt tacksam för all er hjälp! Tusen tack Niklas Rahm och Fredrik Barnekow 
som hjälper mig att bygga min prototyp, ni är mina hjältar.
Jag vill även speciellt tacka Björn Ed som tog emot mig i sitt hem och berättade om sitt arbete och 
Carl-Henrik Wrethman som tagit fram den grafiska profilen till utställningen. 

Även tack till:
Åke Lindqvist på Intellecta Tryckeri
Dag Wassberg på Wassberg + Skotte
Bo Hallgren på Bofolder
Björn Blanck på Papyrus
Jan Andersson på Stokvis Tapes
Joacim Westerberg på Nordsjö
Rupert Horngacher på blum
Jan Wirström på Wirströms Järn & Färg 



Innehållsförteckning

1 Inledning ..........................................................................................................................1
 
 1.1 Bakgrund..............................................................................................................1
 
 1.2 Tankar om att exponera........................................................................................1
 
 1.3 Varför två projekt och hur hänger dessa ihop......................................................1
 
 1.4 Vitrinskåpet...........................................................................................................2
  1.4.1  Avgränsning ...................................................................................................2
 
 1.5 Utställningen .............................................................................................................2
  1.5.1Avgränsning.......................................................................................................2
 
 1.6 Metod...................................................................................................................2

2 Vitrinskåpet .......................................................................................................................3
 
 2.1 Projektformulering .....................................................................................................4

 2.2 Insamling ...................................................................................................................5
  2.2.1 Vad finns på marknaden? ..............................................................................7
  2.2.2 Rummet och beteendet .................................................................................9
  2.2.3 Sammanfattning insamling ...........................................................................11

 2.3 Inspiration ...............................................................................................................12

 2.4 Första skissetapp ....................................................................................................14

 2.5 Andra skissetapp ....................................................................................................19
  2.5.1 Vad ska förvaras i skåpet?............................................................................19
  2.5.2 Formen .........................................................................................................20
  2.5.3 Modellering ............................................................................................23

 2.6 Produktionsunderlag ...............................................................................................23
.
 2.7 Prototyp ...................................................................................................................25

 2.8 Slutsats ...................................................................................................................25



3 Malmstens Vårutställning 2006 .................................................................................27

 3.1 Förankring av projektet/projektformulering .............................................................27

 3.2 Insamling.................................................................................................................27
  3.2.1 Söders Hantverkshus och skolans lokaler ...................................................28
  3.2.2 Utgångsläget ................................................................................................33
 
 3.3 Gestaltning ..............................................................................................................34
 
 3.4 Planering .................................................................................................................38
 
 3.5 Grafisk profil ............................................................................................................43
 
 3.6 Praktiskt genomförande ..........................................................................................45
 
 3.7 Slutsats ...................................................................................................................45

4  Avslutande  diskussion.................................................................................................46



Figurförteckning

Vitrinskåpet
 1 Anteckningar kring konceptformulering...................................................................3
 2 Jag på MIO möbler under insamlingen...................................................................6
 3 Vitrinskåp som finns på marknaden........................................................................7 
 4 Vitrinskåp som finns på marknaden........................................................................8
 5 Collage av mitt porslin och glas..............................................................................9
 6 Trendiga kök som finns på marknaden.................................................................10
 7 Skiss och anteckningar på sidobord......................................................................11
 8 Mina tallrikar..........................................................................................................12
 9 Bilder från farmors vitrinskåp................................................................................12 
 10 Inspirationscollage..............................................................................................13
 11 Skisser från första skissetappen.........................................................................14 
 12 Skisser från första skissetappen..........................................................................15
 13 Skisser från första skissetappen..........................................................................16
 14 Skisser från första skissetappen..........................................................................17
 15 Slutgiltiga skisser från första skissetappen.........................................................18
 16 Anteckningar mått på glas...................................................................................19
 17 Skisser från andra skissetappen..........................................................................20
 18 Skisser från andra skissetappen..........................................................................21
 19 Skisser från andra skissetappen..........................................................................22
 20 Skåpet Solid........................................................................................................23
 21 Skåpets siluett på min köksvägg.........................................................................23
 22 Första sidan på ritningen.....................................................................................24

Utställningen
 23 Collage skolans lokaler........................................................................................28
 24 Collage Söders Hantverkshus............................................................................29
 25 Collage skolans verkstäder..................................................................................29
 26 Skolans bibliotek.................................................................................................30
 27 Nya lokalen.........................................................................................................31
 28 Malmstenssal......................................................................................................32
 29 Skisser koncept till utställning.............................................................................34
 30 Skiss statistmöbler..............................................................................................35
 31 Collage över möblering.......................................................................................36
 32 Collage över möblering.......................................................................................37
 33 Anteckningar.......................................................................................................38
 34 Anteckningar.......................................................................................................39
 35 Anteckningar.......................................................................................................40
 36 Anteckningar.......................................................................................................41
 37 Modell över utställningslokal...............................................................................42
 38 Vernissagekort....................................................................................................43
 39 Affisch.................................................................................................................44



Bilagor

 1 Första utkast Projektformulering Vitrinskåpet
 2 Anteckningar insamling: Köket
 3 Anteckningar insamling: Porslin
 4 Citat Cilla Robach (2000)
 
 5 Anteckningar studenternas önskemål
 6 Arbetsplanering Vårutställning
 7 Budget Vårutställning



1 Inledning
Syftet med denna rapport, som är en del av mitt exjobb, är att studera min arbetsgång i mitt ex-
amensarbete på Malmstens möbeldesignprogram. Projektet har bestått av två praktiska delar samt 
en skriftlig och båda grundar sig i tankar om att exponera. Dessa utgör även två kurser på 5p 
respektive 10 p. Jag har arbetat med de två parallellt men i rapportens huvuddel beskriver jag dom  
var för sig. Jag har valt att göra en beskrivande rapport efter att jag ställt mig frågan hur min pro-
cess ser ut i arbetet med att exponera i smått och stort, dvs att gestalta en möbel samt en utställning. 

1.1 Bakgrund
Projektet som jag valt att kalla Exponera är mitt slutprojekt på kandidatprogrammet i möbeldesign 
(120p) på Malmstens. Jag har valt att påbörja mitt exjobb i kursen TMTR72 (5p) och det arbete jag 
redogör för i rapporten omfattar därför totalt 15p. Jag har valt ämne och projekt utifrån mina egna 
funderingar, iakttagelser och nyfikenhet. I framtagandet av möbeln har jag varit min egen uppdrags-
givare och med arbetet med utställningen har jag naturligtvis sett Malmstens som uppdragsgivare, 
vilken jag som student är en del av.

1.2 Tankar om att exponera
Under mina utbildningsår på Malmstens har jag många gånger återkommit till tankar om att förvara 
och om att exponera. Vad är det vi vill förvara synligt i våra hem och vad är det som vi vill gömma 
undan? Jag har flera gånger försökt mig på att gestalta möbler som erbjuder en flexibel lösning men 
ännu ej nått ett för mig tillfredställande resultat. Frågan har löpt som en röd tråd genom studietiden.
Jag fascineras mycket av hur mycket av vår identitet som individer framhävs genom vårt yttre och i 
många fall, framförallt bland mina designintresserade vänner, i våra hem. Detta leder direkt 
vidare till vilka saker och möbler vi väljer att omge oss med. Detta är personliga val men de präglas 
naturligtvis av samtiden och de trender som råder. Under en föreläsning med Cilla Roback* på 
Nyckelviksskolan i maj 2004 talade hon just om detta, i samband med en diskussion om 
problematiken att förklara samtiden ur en historisk synvinkel. Ett försök att förstå vår samtid och 
vilka spår denna kommer sätta efter sig. 
Jag iakttar ständigt min omvärld och människorna i den. Vissa grupper av människor visar tydligt 
sin samhörighet och jag kan ibland komma på mig själv att tänka att jag kommer förmodligen 
aldrig veta eller få förståelse för den personens sätt att leva. Medan med en annan kan jag ha lätt 
att få kontakt med för att jag direkt kan känna en samhörighet eftersom det yttre tyder på att vi har 
saker gemensamt. Jag inspirareras av våra likheter såväl som våra olikheter.
 
1.3 Varför två projekt och hur hänger dessa ihop?
När jag stod inför valet av examensarbete började jag fundera över vad det var jag ville visa när jag 
gick ut från Malmstens. Det var naturligt att föreställa mig Vårutställningen eftersom det vanligtvis 
är då avgångseleverna visar sina slutarbeten. Jag började fundera över hur jag ville att samman-
fattningen, eller snarare resultatet av mina tre år på Malmstens skulle visas. Det var när jag var i 
dessa tankebanor som jag kände att jag inte bara ville bygga upp något kring den möbel jag 
troligtvis skulle presentera; jag kände mig väldigt motiverad och inspirerad av tanken att driva 
utställningen i sin helhet. 
Samtidigt kändes det viktigt att jag hade ett slutprojekt som resulterade i en konkret möbel eller 
åtminstone en produkt eftersom jag utbildat mig i möbeldesign. Efter samtal och överenskommelse 
med programansvarige Leó Jóhannsson, beslutade jag mig för att arbeta utifrån temat Exponera. 
Jag ville dels formge en förvaringsmöbel som exponerar men även undersöka hur möbeln i sin tur 
exponeras i rummet. Den första delen skulle resultera i en möbel och göras inom ramen för kursen 
TMTR 72, 5p. Den andra delen skulle resultera i skolans Vårutställning och utföras inom ramen för 
kursen TMTX 11, 10p. I den mer omfattande kursen har jag haft Mikael Löfstöm som handledare 
och i den kortare kursen Leó Jóhannsson.
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1.4 Vitrinskåpet
Den första delen av rapporten beskriver tankarna bakom och arbetet med den möbel jag har tagit 
fram med utgångsläget ”Exponera”. Jag beskriver mina tankar och upplevelser som lett fram till 
valet av möbel, vitrinskåpet. Därefter en redogörelse för min skapandeprocess, vilken jag har valt 
att visa främst genom bilder. Avslutningsvis redogör jag de slutsatser jag dragit och berättar om  
erfarenheterna jag fått på vägen. 

1.4.1 Avgränsning
Jag har tittat övergripande på vad som finns på marknaden och hur det ser ut i inrednings-
tidningar och på grund av tidsbegränsning inte gjort något historisk insamling om vitrinskåpet. 
När jag genomförde min insamlingsetapp visste jag inte ännu om hur min möbel skulle komma att 
katigoriseras. För att vidareutveckla idén tror jag att det hade kunnat vara till stor hjälp att under-
söka historien djupare vad gäller traditionella förvaringsmöbler som vitrinskåpet, brudkistan eller 
sidobordet. Det hade även varit intressant att försöka hitta litteratur som tar upp traditionen kring 
samlandet inför det framtida vuxenlivet.
Det skåp som jag drar mina slutsatser utifrån är en första prototyp. Jag redogör inte i denna rapport 
om skåpets kostnader och för- och nackdelar i produktion. Jag gör heller ingen djupare analys av 
skåpets konstuktion och hur denna kan och bör anpassas för lönsam produktion. Framtagningen av 
prototypen har utgått ifrån förutsättningarna i skolans verkstäder och jag kommer i rapporten endast 
kortfattat berätta hur denna togs fram. Protypen kommer inte vara färdig vid inlämnandet av denna 
rapport och jag kommer därför inte göra någon anayls eller kommentera denna.

1.5 Utställningen
I den andra delen av rapporten kommer jag berätta om hur jag gick till väga med mitt arbete att leda 
genomförandet av Malmstens Vårutställning 2006. En utmaning att undersöka hur en, eller i detta 
fallet flera, möbler visas på bästa sätt men också den stora utmaningen att driva större projekt.
Jag beskriver grundligt mina tankar som ledde fram till konceptet och mitt tillvägagångsätt att 
visualisera detta. 

1.5.1 Avgränsning
En stor del av arbetet med utställningen har varit att samordna genomförandet och det beskriver jag 
relativt kortfattat med tanke på projektets omfattning. I framtagandet av den grafiska profilen har 
jag bara fungerat som bollplank åt Carl-Henrik Wrethman som utformat affischen och katalogen 
och jag berättar därför mycket kortfattat om hans arbete.
Jag kommer heller inte gå in på budgeten och hur denna användes. Den informationen finns dock i 
form av bilaga (se bilaga 7). Eftersom utställningen inte har börjat vid inlämnandet av denna 
rapport kommer jag heller inte kommentera slutresultatet av utställningen utan endast berätta vad 
jag dragit för slutsatser och lärdomar av projektet.

1.6 Metod
Den metod jag använder mig av i rapporten för att redogöra för mitt arbete är beskrivande. 
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2 Vitrinskåpet
Den möbel som jag slutgiltigen kom att göra var ett vitrinskåp. Det föll sig naturligt under
projektets gång att det var just denna möbel som blev slutresultatet. Jag tycker att just vitrinskåpet 
är intressant då det knyter an till historien samtidigt som det ställer mig inför utmaningen att förstå 
min samtid. Skåpet speglar samtidigt mig och min personliga historia eftersom jag gett mig själv 
uppdraget utifrån mina egna upplevelser. 
Jag har låtit mig inspireras av min farmors porslin, vilket är ett ihopplock från diverse släktingar, 
och hennes fiffiga förvaring av dessa. Jag har funderat mycket kring statusen i dessa bruksföremål 
och kring traditionen att umgås i hemmet. Självklart är, att köket i vår tid är ett högt prioriterat rum 
vilket används för mottagningar och umgänge. De redskap vi använder oss av när vi träffas och 
visar upp våra hem tror jag fortfarande är lika viktiga även om deras roll har förflyttas bort från 
rampljuset och de har nu istället fått statistroller. Jag saknar det speciella förvarandet och 
exponeringen av de prylar som jag noggrannt valt ut. Jag saknar den ärliga stolthet som jag 
upplever att ett vitrinskåp uttrycker. 

Inledningsvis skrev jag jag en väldigt öppen och inte så omfattande uppdragsformulering 
(se bilaga 1). Denna preciserade jag efter insamlingsetappen och första skissetappen. Då hade jag 
fått en tydligare bild av vad det vad jag ville få fram.

Fig 1: Anteckningar kring konceptformulering, när jag försöker konkritisera vad jag vill utgå ifrån.



2.1 Projektformulering

Bakgrund
Jag saknar det speciella förvarandet och exponeringen av de prylar som jag noggrant valt ut. Jag 
saknar den ärliga stolthet som jag upplever att ett vitrinskåp uttrycker. 

Målsättning
Jag tänker utforma en nätt förvaringsmöbel som får ta plats med sitt självständiga uttryck. En solitär 
som påminner om en tradition vilken med stolthet vårdar och visar upp våra vardagsting. En möbel 
som utan blygsamhet exponerar vad jag är speciellt fäst vid; de tallrikar, koppar och glas som jag 
ger extra omsorg.

Målgrupp 
Den tänkta målgruppen är generationen som gått ut universitetet, skaffat jobb, köpt sin första 
lägenhet och möblerar den med eget noggrant utvalda möbler. De har rest mycket och även bott på 
olika platser i världen. Deras världsvana och medvetenhet speglas i de prylar som de samlat på sig 
både som minnen och nya produkter som förstärker deras identitet.

 Material   Uttryck   Funktion
 Trä    Självständigt   Förvara
 Glas    Nätt    Exponera
 Metall    Dekorativt   Vårda

Ledord
Visa upp; “Anti-jante” *; Förstoringsglas

Inspiration 
Min ej kompletta servis; Farmors porslin; Det gamla vitrinskåpet; Smart förvaring; Öppna kök

Prisklass
Jag tänker mig att skåpet kommer att kosta 10.000-15.000:- för brukaren.

Återförsäljare
Den mer trendmedvetna möbelhandlaren vilken man oftast hittar kring de större städerna.
Exempelvis Asplunds, David Design, NK men även mindre inredningsbutiker.

________________________________________________________________________
*Ett av mig sammansatt ord för att beskriva en motsats till jantelag.
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2.2 Insamling
Jag inledde projektet med en insamlingsetapp i vanlig ordning enligt designmetodikens grunder 
[Ref. Vilda idéer och djuplodande analys, Jan Landqvist, (1994, 2001 Carlsson Bokförlag)] Min 
utgångspunkt var att jag som mitt examensarbete skulle göra en förvaringsmöbel för kök och 
matrumsmiljö.
Jag upplever att dessa två rummen numera ofta integreras. Väggar slås ut och större öppna ytor
erbjuder umgänge och gemenskap. Det moderna köket består allt oftare av en homogen 
inredning där kökstillverkaren tar ansvar för all förvaring och inte lämnar plats för solitären. 
Naturligtvis behövde jag undersöka om jag hade gjort korrekta iakttagelser.

Studiebesök:
-Husgerådsdetaljister
 DUKA
 NK
 Cervera
 Form/Design Center Malmö
-Möbelbutiker
 Svenska Hem Stalands
 MIO
 R.O.O.M.
 EM
 IKEA
 ILVA
-Köksinredningsförsäljare
 IKEA
 Kökscompagniet
 Kvänum
 Tibrokök
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Fig 2: Det finns flera roliga möbler på marknaden...Bilden är 
tagen på MIO under min insamlingsetapp.
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2.2.1 Vad finns på marknaden?
Jag genomförde en insamlingsetapp då jag gick runt hos diverse möbelförsäljare och skannade av 
utbudet på marknaden. Jag använde även diverse söksidor på Internet för att hitta bilder som  hade 
egenskaper som stämde överens med de funktioner min möbel kunde tänkas ha.

Fig 3: VITRINSKÅP- Bilderna är en sammanfattning av vad jag såg när jag “skannade” utbudet. 
De  markerade bilderna är de jag av olika anledningar spontant blev inspirerade och intresserade 
av, exempelvis det öppna som verkligen visar upp i kontrast till det stängda som ändå drar till sig 
uppmärksamhet.
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Fig 4: VITRINSKÅP- Bilderna är en sammanfattning av vad jag såg när jag “skannade” utbudet. 
De  markerade bilderna är de jag av olika anledningar spontant blev inspirerade och intresserade 
av. Längst ner till höger ser du ett gammalt IKEA system som står hos min mormor, till vänster ett 
modulsystem med spännande detaljer och bokhyllan tilltalar mig med sin lite löjliga enkelhet.
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2.2.2 Rummet och beteendet
Jag ville få en uppfattning om vad det är för föremål, väldigt övergripligt, människor förvarar och 
hur de förvarar dessa.  Jag ville också få en övergripande bild av vilket rum min möbel skulle höra 
hemma. Jag har en uppfattning om att köket är den centrala delen för umgänge i våra hem och att 
matrummet och köket numera ofta integreras. 
Jag genomförde ett antal intervjuer med människor som arbetar med försäljning av serviser och 
kök. Jag pratade med säljare från olika köksleverantörer. Dessa valde jag ut genom att lista de 
företag jag kände till och kontakta de som var mest tillgängliga (se bilaga 2).
Den andra gruppen intervjuer jag gjorde jag för att få en uppfattning om hur vanligt det är att samla 
porslin. Jag pratade med representanter från de mest synliga återförsäljarna som finns tillgängliga i 
storstäderna (se bilaga 3).

 

Fig 5: Collage föreställande några av mina saker som jag vill förvara i mitt vitrinskåp
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Fig 6: KÖK- Bilderna är en sammanfattning av vad jag sett och hur jag uppfattar kökstrenden. 
Öppet och minimalistiskt. Bilderna är tagna ur inredningstidningar och på IKEA.
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2.2.3 Sammanfattning insamling
Förr var vitrinskåpet en vanlig möbel i köket och matrummet. Dess primära funktion var att förvara 
det finare porslinet. En speciell plats för de bruksföremål som kanske bar på en speciell historia, 
hade ett högre affektionsvärde och högre status. I och med att vår tid och vårt sätt att leva har 
förändrats, så har även våra behov förändrats. Under 70-talet tillverkade Boda Nova ”allglaset” 
och man gjorde en ansträngning att göra den vackra vardagsvaran till något varje svensk verkligen 
skulle ha. Det blev omodernt att samla, vilket var fram till på 90-talet då det fick ett nytt 
uppsving. Den vackra vardagsvaran har hittat in i våra hem och samlandet av serviser, glas och 
silver är fortfande nästan obefintligt i städerna. Vi köper inte längre kompletta serviser, vilket
resulterar i att serviserna idag har färre delar. Många är neutrala och vi kombinerar själva ihop vår 
helhet. Däremot lever traditionen kvar ”på landet” och naturligtvis även i vissa familjer i städerna  
finns det behov för en finare servis utöver den som används till vardags.

Det har inte bara med den vackra vardagsvarans intåg att göra, utan även trender och globalisering 
har påverkat våra köksföremål. Matkulturen, eller exponeringen av mat, är mer och mer mini-
malistisk och dekoren blir överflödig då fokus är på matkonsten och inte längre på de redskap som 
den läggs upp på. Den moderna köksinredningen är också mycket minimalistisk och de som vill ha 
ett trendigt kök får öppna, släta ytor. Hos många stora kökstillverkare är det inredare som jobbar 
som säljare. Kunden kan själv ställa krav på funktionalitet och får sen proffesionell hjälp att hitta 
ett kök som passar och ger rätt intryck. Glasskåpet finns fortfarande kvar men integreras med det 
övriga köket i sin utformning. Ofta änvänds glaset inte för att exponera vad som är i skåpen utan 
som en effekt i kombination med ljus. (Ref. bilaga 2,3 och 4)

Fig 7: Under insamlingen ställde jag mig frågan hur stort kommersiellt intresse det kan finnas 
för ett vitrinskåp. Jag drog slutsatsen att det inte finns något behov för möbelns funktion utan den 
tänkta målgruppen skulle köpa skåpet på grund av uttrycket eller konceptet. 



En stor inspirationskälla i mitt liv är min farmor. Hemma hos henne har det alltid funnits vackra 
och spännande föremål att titta på. En av de saker som lockat mig  sedan jag var liten det gamla 
vitrinskåpet med silver. Sedan jag blivit äldre och inspireras av annat än bara glitter, får jag allltid 
en svårbeskriven känsla när jag ska hämta kaffekoppar där farmor förvarar sitt porslin. Ljuv är det 
enda ord jag kan komma på för att beskriva den syn som möter mig när jag öppnar hennes väl-
organiserade skåp.

2.3 Inspiration
Jag började samla på silverbestick när jag var runt tio år. Idén kom inte från mig men det kändes lite 
som instiftandet av en tradition och det var spännande att välja ut något som man skulle använda 
när man blev vuxen. För några år sedan bestämde jag mig även för att börja samla på en servis. 
Som jag tidigare sagt funderar jag kring föremålen vi väljer att omge oss med och jag lägger därför 
också mycket tankar kring vad det är jag väljer och hur det ser ut i mitt hem. 

Fig 9: Bilder tagna hemma hos min farmor som visar hennes matrumsskåp. Hörnskåpet till höger 
fångade alltid min uppmärksamhet när jag var liten och var på besök.

Fig 8: Några av mina tallrikar från Gustavsberg 
servisen NaturSnövit.
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Fig 10: Min inspirationsbild föreställande farmors vitrinskåp, porslin och glas. I bakgrunden ett 
café i Zurich och till höger en uppställning av Dieter Rams radioapparater för Braun.
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2.4 Första skissetapp
I den första skissetappen hade jag för avsikt att skissa fritt vad gäller form och funktion. Det visade 
sig vara lättare sagt än gjort. Jag fastnade fort i tanken om ett vägghängt skåp likt ett sidobord.

Fig 11: Sammanställning av skisser från första etappen.
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Fig 12: Sammanställning av skisser från första etappen.



Fig 13: Sammanställning av skisser från första etappen.
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Fig 14: Sammanställning av skisser från första etappen.



I den översta skissen tilltalas jag av att ha tallrikarna stående och på så sätt verkligen 
visa upp dom.

Det kändes också viktigt att hitta ett sett att hantera inredningen så att vart föremål 
kommer till sin rätt.

Jag älskar färg och tycker att det känns spännande att bryta upp de annars släta, blanka 
ytorna som ofta råder i de trendiga köken.

Fig 15: Efter tre-fyra skissessioner och flera genomgångar med handledare, skolkamrater, vänner 
och med mig själv valde jag ut dessa fyra skisser som jag bestämde mig för att utgå ifrån. De hade 
allihopa något som jag ville ta till vara på och som uttryckte vad det var jag ville visa med mitt 
skåp.
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2.5 Andra skissetapp
Nu hade jag några utvalda skisser att gå vidare med. Jag specifiserade vilka föremål det var som 
skulle förvaras i skåpet och fick klart för mig att det var ett vitrinskåp jag skulle 
gestalta. Jag utgick från fasta mått och modellerde fram skåpet utifrån ett alternativ på föremål som 
kan tänkas förvaras i skåpet.

2.5.1 Vad ska förvaras i skåpet?
Jag listade olika glas och tallrikars funktioner för att komma fram till vad jag ville att mitt skåp 
skulle förvara. Eftersom jag hade för avsikt att göra ett litet skåp valde jag att endast ta med glasen 
för de vanligaste dryckerna vid en festlig måltid. Jag ville även att skåpet skulle erbjuda förvaring 
för servisens två tallrikar för för- och huvudrätt.
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Fig 16: Anteckningar på mått av glas som kan förvaras i vitrinskåpet.



2.5.2 Formen
Utifrån de mått mina föräldrars glas har, byggde jag i SolidWorks boxar som skulle rymma totalt 
tolv glas av respektive sort. Med dessa boxar provade jag sen olika kombinationer för att få fram en 
form på skåpet som kändes rätt. 

Fig 17: Sammanställning av skisser från andra etappen.
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Jag hade skisserna uppsatta på väggen där jag sitter och jobbar, äter och umgås under två veckors 
tid. Jag tittade, kände efter gjorde ändringar i skisserna, satt upp dom på nytt. När jag kommit så 
långt som till skisserna på detta uppslag började jag bli klar över formen. Mer konkret ville jag att 
den skulle vara liggande och jag ville få fram nån dynamik på motsatt sida från tallrikarna. Jag gick 
hela tiden tillbaka till de ledord jag hade skrivit i projektformuleringen för att checka av.
I bakhuvudet ruvade naturligtvis tankar om skåpets produktionsvänlighet eller komplikationer även 
om jag försökte att inte ta för mycket hänsyn till dessa utan koncentrera mig på uttrycket.

21

Fig 18: Sammanställning av skisser från andra etappen.



Fig 19: Sammanställning av skisser från andra etappen.
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2.5.3 Modellering
När jag hittat den form som jag kändes rätt började jag bygga skåpet i SolidWorks. Jag kunde på så 
sätt smidigt visualisera skåpet tredimisionellt samtidigt som jag lätt kunde ta fram 
tillverkningsunderlag.

2.6 Produktionsunderlag
Efter att skåpet var färdigbyggt i datorn ställde jag samman tillverkningsunderlaget. Jag hade 
tidigare förhört mig om det var någon av möbelsnickarna på skolan som hade tid och lust att hjälpa 
mig att bygga skåpet men det var ännu inte något som var klart. 

Fig 20: Jag byggde några olika versioner av skåpet i Solid där måtten skiftar en aning. Bilden är 
på den version som blev underlag för produktionshandlingarna.

Fig 21: Jag ritade upp skåpets siluett på köksväggen för att få en bättre uppfat-
tning om storleken.
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Fig 22: Första sidan på ritningen.
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2.8 Analys Vitrinskåpet
Jag känner att det är lite tidigt att dra en slutsats om möbeln eftersom jag ännu ej sett protypen men 
jag har en tydlig bild av hur den kommer att se ut eftersom jag arbetat mycket med den i ett 
tredimitionellt datorprogram.
Jag tycker att jag har lyckats ta fram ett nätt litet vitrinskåp som vågar ta plats och som sticker ut. 
Skåpet är inte stort i sin storlek men det drar till sig uppmärksamhet med sina glada färger och 
osymetriska form.
Jag vill gärna jobba vidare med skåpet och känner att det finns oändliga sätt att arbeta med både 
färgen och formen. En djupare insamlingsetapp hade säkerligen också kunna bidra till skåpets 
utseende och andra funktioner, t ex lådor eller benställning, hade också varit spännade att utforska.
Det hade också varit givande att sätta mig in i olika produktionstekniker för att så gott det går
anpassa skåpet för lämplig produktion. Jag vill också undersöka andra material, framförallt effekten 
av glasdörrar.
Det har varit mycket spännande att fundera över exponering och framförallt kring vad som händer 
med köket och kulturen kring detta rum. Det har varit en mycket lärorik resa i att försöka förstå 
samtiden och var jag har min roll i denna.

2.7 Prototyp
Prototypen byggs av Niklas Rahm och Fredrik Barnekow från Malmstens möbelsnickeriprograms 
andra respektive första år. Den är ännu ej färdig när jag skriver detta, vilket är anledningen att 
avsnittet är kort.

 Stommen består av 16 mm björkfanérad mdf
 Böjarna är två lager 8 mm spårad mdf och björkfanér
 Ryggen är björkfanérad lamellskiva
 Skåpdörrar är 16 mm lackad mdf med blum cliptop gångjärn

Bakstycket och dörrarnas form gjorde jag med hjälp av justersåg, sinkmaskin och 
handöverfräs. I en eventuell serieproduktion bör dessa fräsas i ett svep men eftersom framtagningen 
av prototypen skedde på skolan fick vi tillhandahålla med de makiner vi har där.
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3 Malmstens Vårutställning 2006
Det finns flera anledningar som fick mig att bli inspirerad att driva Malmstens Vårutställning. Den 
främsta var att jag tycker att just denna utställning är ett av de viktigaste tillfällena skolan har att 
marknadsföra sig och dra till sig potetiella framtida studenter. Det är också ett unikt tillfälle för 
avgångseleverna att få visa upp vad de avslutningsvis gjort på skolan. 

3.1 Förankring av projektet/projektformulering
För att jag skulle kunna driva projektet var det först och främst nödvändigt att förankra detta hos 
min lärare Leó och hos Mikael Löfström som ansvarar för skolans marknadsföring och 
utställningar. Det blev naturligt att Mikael blev min handledare i projektet. Det kändes också oehört 
viktigt att jag hade studenternas förtroende att driva projektet. Det är endast med deras hjälp och 
engagemang som utställningen skulle kunna genomföras. Jag tog upp frågan på ett kårmöte och 
demokratiskt blev det beslutat att jag skulle vara projektledare för Vårutställningen och göra detta 
inom ramen för mitt examensarbete.

3.2 Insamling
Jag hade aldrig tidigare drivit ett så omfattande projekt på egen hand och inte heller har jag mycket 
erfarenhet av att arbeta med utställningar. Detta till trots gjorde jag endast en övergripande 
insamling eftersom det var ont om tid innan projektet skulle dra igång. Jag gick på utställningar, 
tittade på bilder från Malmstens tidigare utställningar och samtalade med min handledare Mikael 
om ”rummet”. Jag kontaktade Björn Ed och pratade med honom om gestaltning och rumslighet. Jag 
har även läst i en antologi [ur ett pågående samtal] om arkitektur (Claes Caldenby & Fredrik Nils-
son, Arkus 2002), en bok som Björn Ed lånade mig vid mitt besök hos honom.
Det jag grundligt studerade var däremot skolans lokaler och  förutsättningarna i huset.

 Utställningar jag gick på:
 - Brännbart, Svensk Form
 - Konceptdesign, Nationalmuseum
 - Nationalmuseets designsamling
 - Extraordinary, Kulturhuset
 - Stockholm Furniture Fair, Älvsö
 - Neue räume, möbelmässa Zurich

 Viktigt att komma ihåg:
 -Rummet är tredimitionellt, inte en platt yta.

 Checklista:
 - Fönster
 - Väggar
 - Golv
 - Ljus
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*Björn Ed, Ed Formgivare, har gjort utställningar på bl a V&S museum, Nordiska 
museet och Tycho Brahe museet på Ven.



3.2.1 Söders Hantverkshus och skolans lokaler              

Det kändes mycket viktigt för mig att studera skolans lokaler för att komma underfund med hur jag 
på bästa sätt skulle kunna använda dom i utställningen. Jag gick igenom huset, fotade och 
tittade sedan på bilderna för att försöka få en objektiv uppfattning. Det är lätt att bli hemvand och 
jag försökte hela tiden tänka på att de flesta av besökerna som kommer hit under vårutställningen 
inte är vana vid den miljö vi jobbar i och våra lokaler. Det kändes viktigt för att förstå vad som 
uppfattas av besökaren så att man inte lägger ner för mycket arbete på fel saker.

Några frågor som jag ställde mig när jag gick igenom huset och sen bilderna var följande:

- Vad får jag för intryck av huset? Vilken känsla får jag?
- Vad får jag för intryck av Malmstens lokaler?
- Vilka lokaler är lämpliga för utställning? Varför?
- Hur rör man sig lättast genom huset?
- Vad vill jag visa med utställningen?

Fig 23: Collage av bilder från huset och skolans lokaler.
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Jag får framförallt två känslor i Söders Hantverkshus, vilka båda är mycket behagliga. Den ena är 
den som möter mig i trapphuset med de hårda, kalla materialen och de gråmålade dörrarna. Detta 
blandas med en angenäm lukt av verkstad och ställs i kontrast mot de klara färgerna på dörrarna.
Den andra känslan får jag när jag går genom skolans verkstäder och ser kreativiteten och det 
fantastiska hantverk som genomförs på Malmstens.
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Fig 24: Collage från Söders Hantverkshus trapphus.

Fig 25: Collage från våra verkstäder.



Biblioteket är en fin och rymlig lokal som ofta används vid utställningar. Här kan möblerna få stå 
kvar ett tag; golv och väggar är fräscha och den är relativt lätt att röja undan. Nackdelen är att det är 
en genomfart till lärarrummet och kansliet, likaså att köket är öppet. Precis som alla andra lokaler 
i skolan så möts man av fönster. Nästan uteslutande är detta något positivt men vid en utställning 
måste jag tänka på att man inte får motljus eller blir bländad när man kliver in i rummet.

Fig 26: Skolans bibliotek.
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Fig 27: På plan 3 finns en lokal som vi kallar 
Nya Lokalen. Denna renoverades och blev en 
del av skolan för två år sedan. Lokalen är inte 
inredd och är därför mycket enkel att göra 
iordning för en utställning. Precis som i bibli-
oteket möts man av fönsterna och bör tänka på 
en lösning hur man hanterar ljuset.

Bilderna visar de lokaler som är lättast att ställa iordning för en utställning. De används inte 
dagligen och på en skola där det hela tiden är full aktivitet och platsbrist är det bra om utställningen 
inte är “i vägen”. 
Det produceras mycket på skolan och det finns mycket som bör visas upp. Dom här tre lokalerna 
skulle inte vara tillräckligt med utrymme att ställa ut alla studenters arbete. Övriga lokaler som var 
bäst lämpade var ritsalen på plan 3 och bänkverkstan som ligger intill. Jag ville också knyta ihop 
utställningen med verkstäderna eftersom det under vårutställningen även är öppet hus på skolan. Ett 
önskemål från studenterna (se bilaga 5) var att det skulle vara tydligt att se vad som var utställning 
respektive öppen verkstad. Det fanns också önskemål om att se en tydligt skillnad på vad som är 
avgångselevernas slutprojekt.

Jag bestämde mig därför att dela in utställningen enligt följande:

Plan 1:  Öppen verkstad Konservering & Gitarrbyggeri
  Bolinrummet: Utställning Konservering & Gitarr

Plan 3:  Utställning avgångsstudenter (Examensarbeten & Gesäller)
  Öppet hus Design
  Öppen verkstad Möbelsnickeri

Plan5:  Utställning övriga studenter, alla program
  Öppen verkstad Tapetsering



Fig 28: Bilderna visar korridoren på plan 5 som leder in till Malmstenssalen. Lokalen på 
plan 5 används för föreläsningar och krokilektioner. Den kan lätt utrymmas och är har ett 
fint ljus. 
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3.2.2 Utgångsläget
På årets möbelmässa tog andraårets designstudenter fram konceptet. Det var uppbyggt kring en 
planlösning och mässans besökare välkomnades med budskapet “Välkommen på visning”. Det kan 
vara positivt att fortsätta på samma tema så att de som ser utställningen får en känsla av att känna 
igen sig. 
Jag tyckte att det var ett mycket bra koncept att ta avstamp ifrån men det kändes viktigt att ta mig 
friheten att tolka det på mitt sätt eftersom jag undersökte mitt eget förhållningssätt kring temat 
Exponera. Förutom skolans monter på mässan utgick jag från den text Mikael Löfström skrev i 
pressmappen inför mässan.

HUSET RUMMET MÖBELN
I MALMSTENS RUM
FINNS MÖBELN
INTILL MÄNNISKAN
DEN OMTUMLANDE  FORMGIVNINGEN
DET OFATTBARA HANTVERKET
STIG IN I RUMMET
MÖT OBJEKTEN MÖBLERNA
VISNING
ALLA DAGAR
HELA DAGEN

Mikael Löfström



3.3 Gestaltning
Jag kom fram till att jag ville visa en möbels resa från ritbordet till hemmet, där de flesta 
möbler fyller sin funktion. Eftersom vi samtidigt som Vårutställnignen öppnar våra verkstäder för 
besökare tog jag tillfället att i skolans lokaler försöka skapa en miljö som kan symbolisera ett hem. 
Jag planerade disponeringen av lokalerna så att det skulle vara en tydlig skillnad mellan vad som är 
utställning och vad som är ”öppen verkstad”. Verkstäderna får naturligtvis tala för sig sjäva medans 
utställningen skulle symbolisera hemmet. Jag knyter då även an på de tidigare formulerade tankarna 
kring Exponera och vad vi väljer att omge oss med i våra hem. 

Fig 29: Jag skissade på olika koncept kring tankar om att visa upp; möbler i rum; från skiss till 
färdig möbel.
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Jag föreställde mig en scen där huvudpersonen står i strålkastaren när resten av scenen är nedsläckt. 
Så väcktes tanken om att ställa ut möblerna tillsammans med “statistmöbler”. För att illustrera detta 
tänkte jag mig ett neutralt grått golv med neutrala möbler i samma grå färg. De möbler som ställs ut 
av studenterna skulle sticka ut i det grå på samma sätt som personen i strålkastaren.
Jag var lite orolig över att utställningen skulle bli för grå; det var ju trots allt Vårutställning och 
våren är ljus och färgstark. Efter att ha kollat upp golv insåg jag att det skulle innebära orimligt 
mycket arbete och pengar i förhållande till utställningens omfattning att lägga trehundra 
kvadratmeter plastmatta över parketten vi har på skolan. I samband med detta kom jag i kontakt 
med Carl-Henrik Wrethman som går på Beckmans. Vi kom överens om att samarbeta. Calle skulle 
ta fram det grafiska till utställningen, det vill säga han gjorde en affisch till utställningen, 
vernissagekort och en katalog för avgångsstudenterna. Han har också varit bollplank för mina idéer 
kring utställningen. När han vid vårt första möte berättade om sina idéer för affischen blev det ett 
naturligt val för mig att slopa den grå mattan och istället ha lokalernas befintliga golv, parketten. Jag 
fick lite perspektiv på skolan och det var mycket givande att höra vad någon utanför skolan har för 
uppfattning om vad vi gör och hur vi arbetar.
Beslut som dessa tog jag hela tiden under projektets gång. En tanke har lett till en annan och jag 
upplever att bitarna har fallit på plats allt eftersom. Det har hela tiden varit en mycket intensiv 
tankeprocess som pågår alla timmar på dygnet.

Fig 30: Skisser på grundkonceptet med statistmöbler. 



Fig 31: Så här hade kunnat se ut i ritsalen på plan 3.
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Fig 32: Inför möbelmässan varje år presenterar studenterna vad de önskar ställa ut på mässan i 
Malmstenssalen. Detta är en händelse som inspirerar mig lika mycket vart år. Alla alster från 
skolans alla program ställs tillsammans i ett rum och det finns så mycket spännande att titta på.

Jag ville visa hur mycket möbler som tillverkas på skolan och bredden som de olika programmen 
utgör. Ibland upplever jag att utomstående inte förstår skillnaderna mellan våra program och jag 
tyckte därför att det var en bra idé att ställa ut alla möbler tillsammans oavsett vilket program de 
kom ifrån. Jag tror att man då tydligare ser skillnaderna och kvalitéerna som de olika linjerna bidrar 
med. 
Tanken kom också ifrån de tillfällen, oftast inför eller mellan utställningar, då studenterna 
spontant samlar sina alster för att visa eller presentera mer inofficiellt, till exempel för andra 
studenter på skolan. Jag blir så glad var gång och känner mig trygg bland det fantastiska hantverket 
och formgivning som inspirerar. Det känns ärligt och visar studenternas kunskap och potential på, 
för mig, bästa sätt. När sedan möblerna “ställs på podie” får jag så mycket respekt för hantverket 
eller den ömtåliga prototypen att jag nästan blir rädd och jag interagerar inte längre med möbeln. 
Jag ville göra en utställning där besökaren upplever skolan och hantverket som jag. Där de får 
respekt för produkterna som jämlikar och inte för att de är auktoritära eller ömtåliga. Där de får 
uppleva att detta är möbler som “hör hemma”, hos dig eller  hos mig. 
Det var så tanken föddes att samla övriga studenters arbeten (ej avgångselever) på plan fem och 
visa allt i denna, för ändamålet lilla, lokalen. Besökaren kliver då in i ett rum fullt av fina saker att 
titta på. För mig är det inspirerande på samma sätt som att gå på Bukowskis visning eller så som jag 
föreställer mig att det skulle vara att besöka paret Eames* i deras hem.

_____________________________________________________________
*Ray och Charles Eames, klassisk designduo från efterkrigtidens USA



3.4 Planering
Härifrån består mitt arbete främst att organisera projektet. Det är ett antal saker som skulle fixas och 
planeras. Det gällde också att hela tiden förankra mitt arbete hos min handledare som hela tiden har 
haft kontakt med lärarna på skolan och naturligtvis hos studenterna. För mig har det varit oehört 
viktigt att känna att jag har studenterna med mig i projektet eftersom hela genomförandet hänger på 
deras insatser. Det har samtidigt varit viktigt att lyssna på mig själv och vad jag vill visa med min 
utställning.
Jag kommer inte gå in närmre på hur planeringen eller det organisatoriska arbetet gått till, utan 
istället visar jag er några av mina anteckningar och kom ihåg listor. Dessa visar att det varit mycket 
att hålla ordning på och så berättar det lite om vad jag gjort och tänkt på under planeringen.

Fig 33: Några av mina anteckningar inför utställningen.
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Fig 34: Anteckningar över lokalerna och antal fönster och storlek, golvytor och väggar. Detta 
gjorde jag inför modellbygget och för att ta reda på vad som behövdes göras i lokalerna och vilket 
material som behövdes för att göra det.

Fig 35: På motsatt sida är mina anteckningar inför framtagningen av statistmöblerna. Jag ritade 
dom i SolidWorks, tog fram tillverkningsunderlag, kapnotor och material så att en arbetsgrupp 
kunde ta fram möblerna så smidigt som möjligt.
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Fig 36: Här är kom ihåg anteckningar så att jag kom ihåg att informera alla inblandade och för att 
få svar på frågor så att jag kunde planera utställningen. Totalt har vi runt 70 studenter på skolan. 
Jag har hela tiden försökt ha så bra kontakt som möjligt, med så många som möjligt. Likaså har jag 
haft för avsikt att jobba nära min handledare Mikael och Calle som gjort det grafiska. 



Fig 37: För att få en uppfattning om hur lokalerna bäst skulle disponeras gjorde jag en modell i 
skala 1:25. De studenter som var intresserade av att ställa ut lämnade in modeller på sina möbler 
och jag 
möblerade rummen med dessa.
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3.5 Grafisk profil
Det kändes oehört viktigt att den grafiska profilen till utställningen var framtagen av en person som 
är insatt i grafisk design. Jag kontaktade därför en student från Beckmans reklamlinje och frågade 
om han var intresserad av att samarbeta med mig i projektet. Carl-Henrik Wrethman tackade med 
glädje ja och det visade sig bli ett för mig mycket lyckat och inspirerande samarbete.
Innan jag visste vem jag skulle samarbeta med hade jag ett krav och ett önskemål på samarbetet. 
Kravet var att personen skulle vara grafisk designer och ta sig an arbetet att utforma en affisch för 
utställningen. Önskemålet var att personen skulle vara en student som ville samarbeta med mig och 
att jag skulle känna att samarbetet tog mitt arbete ett steg längre. En person som kunde ge mig 
perspektiv genom sin input. Jag hade tur och det visade sig att så blev fallet. Calle har inte 
arbetat med utställningen men vårt samarbete och diskussionerna kring det grafiska har varit oehört 
givande för mig. Framförallt tror jag att jag tydligare kunnat formulera vad jag vill visa på grund 
av han kommer från en annan skola och har en annan bakgrund; hans kommentarer och kunskap 
skiljer sig från mitt sätt, samtidigt som jag upplever att vi kommunicerar mycket bra. Detta har gett 
mig mycket perspektiv och inspiration i mitt arbete med utställningen.

Fig 38: Vernissagekortet för utställningen och på 
motsatt sida affischen. Calle har även gjort en 
katalog för  avgångsstudenterna. Denna är dock 
ej färdig i tryck.



Fig 39: Affischen för utställningen.
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3.6 Praktiskt genomförande
När jag skriver detta har genomförandet av utställningen ännu inte börjat. Statistmöblerna är färdig-
byggda och målade och jag har gjort en planering för hur resten av arbetet ska genomföras 
(se bilaga 6). Jag har planerat arbetet så att de som ställer ut mycket saker får arbeta mer men med 
förhoppningen att alla tar sitt ansvar och hjälps åt att genomföra utställningen. Vi har reklamplats på 
Kulturtavlor som kommit upp denna veckan och pressgruppen är i full fart att skicka inbjudningar 
för att locka folk till utställningen. Jag har även utgifterna under kontroll i förhållande till butgeten 
(se bilaga 7). Imorgon är det dags att städa och tömma lokalerna så att vi i helgen kan börja 
möblera. Som jag nämnt tidigare är mina skolkamraters engagemang och arbetsinsats nödvändig 
för utställningens genomförande. Jag känner att jag har deras förtroende och hitintills har det varit 
mycket roligt att göra detta tillsammans. 

3.7 Analys Vårutställning
Att driva Vårutställningen har verkligen varit spännande och givande för mig på så många olika 
sätt. Det har varit otroligt spännade att arbeta fram ett koncept och lära mig om vad som bör tänkas 
på vid framtagandet av en utställning. Det har varit en utmaning att formulera vad det är jag vill 
visa, hur och varför. Samtidigt har jag försökt ta hänsyn till vad övriga studenter förväntar sig av 
Vårutställningen och till skolans lokaler. Att hitta en balans i allt detta har förmodligen varit det 
som både varit svårast och lättast. Jag har haft så många olika åsikter, förslag och kritik att ta 
ställning till  att jag hela tiden tvingats gå tillbaka till mig själv och vad jag tror på. Det har 
frambringat förvirring, tvivel och bekräftelse men framförallt  har det stärkt mig och mitt själv-
förtroende. Jag tog min an en utmaing och hade vatten upp till nästippen (det var aldrig riktigt över 
huvudet) men jag vågade försöka. Förutom undersökandet av utställningen och hur man kan 
exponera är detta något av det viktigaste i mitt projekt. Att våga göra vad jag tror på utan rädsla att 
misslyckas.
Jag kan så här i slutskedet känna att det hade blivit ett tydligare resultat om jag valt att lägga ribban 
lägre och lagt den stora vikten på att gestalta mina idéer inte att driva projektet ensam. Men det har 
varit viktigt för mig att kunna har utnyttjat tillfället på Malmstens att göra något som jag annars inte 
hade haft möjlighet att göra. Jag tror att resultatet kunde blivit bättre om det hade varit fler än jag 
som hade burit ansvaret. Det har varit en väldig utmaning att få lärare och studenter att engagera 
sig, vilket jag inte hade förväntat mig eftersom utställningen är för skolan i sin helhet. Jag upplever 
att de flesta sett det som en lättnad att de “slipper” engagera sig i utställningen. Jag hoppas dock att 
mitt arbete har varit inspirerande inför kommande år och att det leder till ett fortsatt ökat 
engagemang och bättre utställningar som lockar mer folk.
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4 Slutsats
Rapporten som du nu läst har kortfattat beskrivit min arbetsgång i de två projekten jag genomfört.
Jag har arbetat utifrån temat Exponera-i stort och smått, och just detta har varit väldigt intressant att  
göra parallellt.
Jag kommer tillbaka till Exponera och vikten av tingen vi omger oss med. De styrker vår identitet 
och därmed också vårt självförtroende och tryggheten i oss själva. Det kan uppfattas som ytligt 
och osäkert, som att vi inte vågar stå upp för oss själva utan desperat söker en tillhörighet. Samma 
beteende kan uppfattas som inspirerande eller provocerande när det gäller en person som vill eller 
vågar sticka ut. Man kan också fråga sig var gränsen går mellan att försöka ge intryck av något man 
inte är och att ärligt visa vad man står för och vad som är viktigt för en själv. Detta är tankar som 
jag tycker kan anpassas på formgivning av möbler såväl som utformandet av en utställning. I detta 
fallet handlar det direkt om mig, mitt förhållande till min omvärld och till min utbildning.
Jag har fått en fantastisk möjlighet att göra vad jag tror på och jag är mycket nöjd med mitt resultat 
utifrån de förutsättningar jag haft. Nu med facit i hand hade jag troligtvis valt att göra projektet 
lite annorlunda, framförallt inte tillåta mig själv att ta på mig en så stor uppgift ensam, utan istället 
lägga vikten på det lilla med förhoppningen att resultatet då skulle bli tydligare. Jag känner själv 
att projektet varit väldigt komplext och att resultatet av utställningen inte blev så självklart som 
jag hade hoppats på. Men jag har hela tiden varit medveten om projektets omfattning och är därför 
inte förvånad. Det blev däremot väldigt uppenbart att det var betydligt mycket lättare för mig att 
föreställa mig resultatet av skåpet än att föreställa mig resultatet av utställningen. Den senare hade 
jag inte möjlighet att ha kontroll över på samma sätt eftersom den är beroende av de föremål som 
ska ställas ut och min enda referens till dessa var de modeller (av väldigt olik kvalité) studenterna i 
bästa fall hade lämnat till mig. Troligtvis beror detta även på att jag har haft mer övning i 
gestaltning av möbler än i gestaltning av utställningar. Att arbeta med de två projekten parallellt har 
gett mig mer insikt i hur jag arbetar och hur olika arbetssituationer påverkar mig.
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PM för TMTR72

Nina Homann
Möbeldesign åk 3, Malmsten CTD vid Linköpings universitet i Stockholm

Kursen
I kursen TMTR 72 på Carl Malmsten CTD vid Linköpings universitet i Stockholm har studenten 
möjlighet att påbörja arbetet kring sitt slutgiltiga examensarbete. Detta för att studenten ska få 
möjlighet att fördjupa sig i ett projekt.

Jag har valt att påbörja mitt examensarbete i denna kurs. Arbetet kommer att utgå från att 
”EXPONERA- i stort och smått”. I kursen TMTR 72 kommer jag att koncentrera mig på hur man 
kan exponera i mindre skala.

Bakgrund

Målsättning
Mitt primära mål med kursen är att ta fram en möbel som kan fungera som ett alternativ vid 
förvaring av serveringsatteraljer, exempelvis tallrikar och glas. Möbeln ska vara ett komplement till 
moderna kök eller matplatser. Dess funktion ska knyta an till det gamla behovet av vitrinskåp.

Koncept
Med det moderna och öppna köket som utgångspunkt vill jag ta fram en möbel som påminner om 
tradition kring finporslinet samtidigt som den är anpassad efter dagens behov.

FORM  MATERIAL  UTTRYCK  FUNKTIONER
Rektangulärt  Trä   Självständigt  Förvara
Mjukt   Glas   Nätt   Exponera
Kulisser  Metall   Dekorativt  Vårda
     
Uppdrag
Mitt uppdrag är att formge och tillverka en möbel som ska vara kombinerbar med det moderna 
rummet där man umgås kring mat. Möbelns främsta funktion ska vara att förvara föremål som 
användaren ger extra omsorg och uppmärksamhet.

Bilaga 1



Bilaga 2

Sammanställning Insamling: KÖKET

Ebbe- Kökscompagniet
Lise- Kvänum
Henrik- Tibrokök

Stora öppna ytor
Släta luckor
Enkel ram

Glas:  frostat för ljuseffekt
 klart för exponering

Hyllor endast för glas och muggar, allt annat förvaras i lådor. (tallriksställ skolmatsal)

Hela skåp/hyllor- golv till tak

Material: vitt 
valnöt 
ek (på väg ut men fortfarande populärt)
borstad aluminium
sten (enligt Lise)

Behovet för vitrinkskåp finns forfarande men inga solitärer. Det har blivit köksleverantörernas 
uppgift. Bygger på beställning så att allt blir homogent.

Hos de stora köksleverantörerna arbetar inredare som hjälper kunden att välja rätt kök.



Bilaga 3

Sammanställning Insamling: PORSLIN och våra samlarvanor

Michaela- Form/Design Center

Historia:  70-talet försökte man göra forlkhemmet till verklighet. Boda Nova gjorde ”Allglas”. 
Inte modernt att samla. Börjades igen på 80-90-talet. 

Kunden köper inte länge kompletta serviser. De har därför färre delar idag. Kunden  
kombinerar själv och finner flera funktionsområden för produkter.

Form/Design Center är redan nischade på det minimalistiska. Exponering i butiken är otroligt 
viktig, kunden upplever att hon/han får ”bekräftelse” för sin smak.
Det är överlag lite dekor på produkterna i deras sortiment. Stora vita tallrikar har blivit resultatet av 
de mattrender och upplägg som gäller nu.

Thomas- DUKA huvudkontor

Seviser ”ute” i stan (Stockholm)
Enhetlig servis: Höganäs Varierar färgerna och formerna

Betalar mindre för servisen- går ner i pris med bestick, flera olika, ej kvalitetspetiga
Inget silver, nästan bara rostfritt, säljs i chatuller
Olika delar, kombinerar färg och form

Annan statistik ute i landet. Mer traditionsenligt, mer serviser och samlande

Yuko- NK

Många samlar, mycket serviser och bestick säljs
Ca 20% provar nytt (design, färg, form)
50-60% traditionella
Rest. Vanlig vit enkel servis.
Servisen köps oftast i samband med andra flytten, flytta ihop
Känner ej av några specifika trender.
Bestick: Rostfritt



Bilaga 4

.
”Man kan idag se två tydliga tendenser för det dukade bordet. Den ena är global och handlar
om en friare och personligare syn på måltidens design. Den andra tendensen visar ett
betydligt lekfullare form- och färguttryck än 90-talets strama nyminimalism. Idag talas det
ofta om utarbetade människor. Kanske det höga tempo vi lever i kommer att innebära att
tingen får en större symbolisk roll i framtiden. Kanske är referenser till naturen, t.ex. i
mönster, val av naturmaterial eller i ett organiskt formspråk, ett tecken på storstadsmänniskans
längtan efter ljuset, grönskan och värmen. Med naturinspirerade ting kan närhet till
naturen skapas även under långa, mörka vinterkvällar i storstadslägenheten. Ett vackert
konsthantverksföremål kan ge guldkant åt en grå vardag. Genom att fritt blanda olika ting
kan man skapa en mycket personlig ”vrå” i tillvaron. Det handlar inte längre om att duka
med en enhetlig servis utan om ett mer individuellt förhållningssätt till bordets ting.
Dukningen består inte bara av tingen på bordet utan också av matens färg och form. Det
handlar om att skapa en vacker och personlig helhet.”
 
Cilla Robach, (2000) intendent på Nationalmuseum, i samband med den fristående gruppen svensk 
Tabletop Design´s pressvisning för utställningen ”Midsummer dream”. 
www.scandinaviandesign.com
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Sammanställning studenternas önskemål Vårutställningen

Design
3:or:  Tydligt vad som är examensprojekt. Gärna egen avdelning.
 Större utrymme för individen att göra ”egen” utställning.
 Reklam på stan, få hit annat folk än redan insatta.
 Katalog för avgångseleverna/gesällerna.
 Knyta ihop utställningen och kreativa kaoset- Röd tråd!
Kreativt kaos gör att olika linjer ställs i förhållande till varandra. Visar olikheter och de olika 
linjernas styrka. Fördelar med samarbete, olika kompetenser.

Mail listor viktiga: tidningar, personer, företag, skolor...
Vernissage. Alkohol.

2:or: Alla program lika plats. Öppna upp lokalerna och göra det tydligt att följa utställningen. 
Tejpen bra förra året. Viktigt att dra uppmärksamhet utifrån (gatan)
Musik. 
Caféet-frivillig grupp, vart ska pengarna gå.
Fasaden-förslag banderoller
Inte så mycket saker som ställs ut
3:or i fokus

1:or: För mycket möbler på mässan, även om det är bra att alla får vara med. Viktigt att alla linjer 
är lika representerade (platsmässigt)
Gemensamt projekt: Pallar, gestaltar ord.
Fasaden viktig, likaså mellanrummen. Ska vara lätt att orientera sig i lokalerna.

Snickeri
Gesäller mkt viktiga. Gesäller ska stå ensamma. Mörkt träslag mot vitt, ljust mot svart. Inget annat. 
Gärna visa gesällerna stående tillsammans. Gärna mer plats.
5 gesäller: 3 lönn, 2 valnöt.

Öppen verkstad bra men ingen utställning i verkstan. Tydlig skillnad på färdigt arbete och 
pågående.

Fasaden och torget viktigt för att dra till sig folk utifrån.

2:or har stolarna färdiga, ev. förgesäller
1:or Malmstensbord, ev. massivamöbler 



Tapetsering
Dagliga visningar där man berättar om utbildningarna. Serie reportage tidningar.
Genomgående tema.
Tydliga arbetsgrupper och planering.
Caféet-vem ska arbeta och vem får pengarna?

För mycket hets att bli färdigt. Roligare, mer givande att se arbetets gång/pågående arbete. 
Arbetet dokumenteras hela tiden och dessa bilder berättar mer än den färdiga möbeln.

Tydlig skillnad på öppet hus och utställning.
Då målgruppen inte är definierad och/eller är så bred så krävs även en bredd på utställningen.

Förberedande utbildningar, press och branchfolk.

Konservering
3:or ej intresserade av att presentera ex-jobb/deltaga. Tyckte att förra årets öppna verkstäder var 
problematiska.
1:or och 2:or vill ha öppen verkstad. Behöver berätta om arbetet, färdig möbel säger så lite. 
Bildspel givande.
Hemsidan.
Ev. utställning i  Bolinrummet. Någon slags markering på golvet nödvändig för att man ska kunna 
röra sig i lokalerna.
Kan man visa samarbetet mellan konservering och tapetsering-gesäller?

Gitarrbyggeri
2 gesäller
Öppen verkstad mkt bra. Har möjlighet att prata kring arbetet, ställer gärna ut i verkstan eftersom 
någon kommer att vara där att prata kring arbetet.

Vill gärna få dit människor från musikskoleverksamhet, lokaltidningar visade sig vara mkt bra att 
annonsera i förra året.



Arbetsplanering Vårutställning 2006

Bygggrupp statister
Bygga 16 statister. Färdiga senast den 4 maj 
Gruppledare: Anders

 Niklas Andersson
 Anders Hellsten
 Karin Linde
 Niklas Rahm
 Fredrik Barnekow
 Anne-Marie Hansson
 Hannu Hietamäki
 Bo Nystrand
 Patrik Thilander

Måla statister
Måla 16 statister vita. Färdiga senast den 11 maj 
Gruppledare: Marianne

 Agneta Fernström
 Agneta Olsson
 Annika Banck
 Marianne Ruud
 Annika Nilsson
 Mikaela Björnberg
 Thérése Klingenberg
 Ewa Alpsten
 Hannah Edlund
 Jane Hallén
 Pernilla Mattsson

Pressgrupp
Sammanställa skyltar, Klistra på adresser, posta, Maila inbjudningar
Gruppledare: Anna 

 Anna Leckström
 Alexander Hök
 Veronica Lindahl

Cafégrupp
Planera försäljning, skaffa allt som ska säljas, fest/vernissage, Ställa iordning fiket.
Gruppledare: Sofie

 Sofie Korzonek
 Agnes Ögren
 Erika Persson
 Markus Sundquist

Bilaga 6



Mellanrum
Ställa iordning gatan, fasaden, entrén, trapphuset. Även golv under städningen.
Börja lördagen den 20 maj färdigt till vernissage.
Gruppledare: Nina

 Tim Alpen
 Erik Björk
 Sarah Grönvall
 Mattias Karlsson
 Linda Molander
 Nina Homann

Måla väggar
Måla väggar i ritsalen och bänkverkstan plan 3. Färdigt senast lördag den 20 maj.
Gruppledare: Matilda
 
 Matilda Lindblom
 Sanna Lindström
 Björn Iggsten
 Johan Lindstén
 Peter Skalmstad
 Olle Undeman
 Stephan Brian

Sista minuten gruppen
Bygga och måla väggar. Fixa tygstycken och upphängning. Vara till förfogande om något oplanerat 
skulle behövas. Gruppledare: Emmeli

Christopher Dorgert
Emmeli Grenman Eriksen
Rasmus Malbert
Herman Palmgren
Ikuru Suto

Städgrupp
 Alla studenter städar fredagen den 19 maj kl.9.00- alla lokaler är rena och fina.
 Gemensamt ansvar alla studenter att alla lokaler blir  klara.
 Golven i ritsal och bänkverkstan på plan 3 ska skuras rent från fläckar. (design 3)

Möblera
 Möblerna ska ställas i sin resp. lokal senast fredag kväll den 19 maj!!!

Konserverare och Gitarr har ansvar för plan 1. 

Utställning Bolinrummet. 
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BUDGET VÅRUTSTÄLLNING 2006

25.000:-   

Utgifter hitintills: 

annonser  10.000:- 

tryckplåtar katalog 2500:- 

papper affisch  300:- 

tejp   400:- + frakt 

vit färg   541:- 

container  2500:- 

div material  3000:- 
   (ca 700: wirströms +  ca 200:- skruv + ca 2000:- bud)

    
    Totalt: 19.300:-  

Under det praktiska genomförandet räknar jag med att små utgifter tillkommer och har därför god 
marginal för detta i budgeten.   






