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Sammanfattning 
Rapporten beskriver ett designprojekt, utfört som en del av examensarbetet på 15hp, Vad händer 
när mode påverkar möbeldesign? En kollektion strandmöbler och badkläder, utfört av Veronica 
Lindahl, avgångsstudent på utbildningsprogrammet möbeldesign på Carl Malmsten, Centrum för 
Träteknik & Design vid Linköpings universitet. Syftet med denna rapport är att beskriva 
processen av detta examensarbete. 

Valet av produkter tog avstamp från min bakgrund i Halmstad. En möbel för stranden och 
något att ha på sig. Att koppla samman mode och möbeldesign tilltalar mig. Målet var att pro-
dukterna skulle komplettera och inspirera varandra. Att tänka på hur produkterna skulle presen-
teras var också en del i arbetet. 

Upplägget i denna rapport är enligt ordningen i min designprocess. Det börjar med en insam-
lingsetapp. Efter detta följer en lång skissetapp, därefter material, tillverkning och slutligen en 
resultatanalys med tankar och reflektioner över vad jag kommit fram till. 

Arbetet startade med samtal med handledaren Daniel Östman, där vi diskuterade val av exa-
mensarbete samt vad jag ville få ut av arbetet. Jag valde att göra ett projekt med mig som upp-
dragsgivare, eftersom det är så jag vill arbeta i framtiden. 

Ledorden i mitt arbete har varit modedesigns påverkan på möbeldesign, en möbel för stranden 
och något att ha på sig, trä och tyg, material som klarar utomhusklimatet. 

Resultatet är en funktionell, bärbar strandstol med två lägen som är lätt, går att fälla ihop och 
kan bäras på ryggen. Detta är en produkt som jag skulle vilja se på stranden. 

Detsamma gäller badplaggen, de väcker nyfikenhet och är ett mer påklätt badmode. 
Vid presentationen av produkterna använde jag mig av en stiliserad strand som gav en känsla 

av hur produkterna skulle användas i den miljö de var avsedda för. 
I framtiden vill jag arbeta med att kombinera modeskapande och möbeldesign. Jag har upp-

täckt många intressanta möjligheter och uppslag i vad som händer när mode påverkar möbel-
design. 
 
 

    
Bild 1 Strandmöbel på Tylösand.1                                                                     Bild 2 Badkläder och strandmöbel 
 

                                                 
1 Tylösand, en välkänd badstrand i Halmstad 
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Abstract 
This report describes a design project, which is a part of the degree project on 15hp called “What 
happens when fashion affects furniture design? A collection of beach furniture and bathing 
suites” carried out by Veronica Lindahl, student at the furniture design department at Carl 
Malmsten Centre for Wood Technology & Design at Linköping University. The aim with this 
report is to describe the process of this degree project. 

The choice of products in this degree project has its background in Halmstad where I grew up, 
a piece of furniture for the beach and something to wear. To put fashion and furniture designs 
into one catches my interest. The aim was that the products should complete and inspire one 
another. To reflect upon how the products should be presented was also a part of the degree 
project. 

The order in this report is the same as the order in my design process. It starts with a 
collecting part. After that a long sketching part, then the material of the products, producing of 
the products and finally analysing the result with thoughts and reflections over what I have 
discovered. 

The process started with a conversation with my tutor, Daniel Östman. We talked about the 
choice of exam subject and what I wanted to learn about it. My choice was to take the part of the 
principal, as it is that way I want to work in the future. 

The leading words in my work have been the fashion impact of furniture design, a piece of 
furniture for the beach and something to wear, wood and textile materials that will tolerate the 
outdoor climate. 

The result is a functional, portable beach chair with two alternative modes, it is light, easy to 
fold and easy to carry as a backpack. This is a product I would like to see on the beach. 

This is also the case when it comes to the bathing suits as they catch the interest and this is a 
more dressed bathing suit fashion. 

When presenting the products I used a stylistic beach, which gave a feeling of how the 
products should be used in the environment they are created for. 

In the future I would like to work with combining fashion and furniture design. I have found 
many interesting opportunities and ideas of what can happen when fashion impacts furniture 
design. 
 
 

 
Bild 3 Three beach chairs in collapsible mode 
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Förord 

Att genomföra detta examensarbete hade jag inte klarat på egen hand. Jag vill här tacka några 
personer som har hjälpt mig under dessa veckor. 

Tack till Daniel Östman, som har varit min handledare genom projektet och kommit med 
många visa ord och fått mig att arbeta framåt. Tack också till lärare Leó Jóhannsson för råd och 
tips, Margareta Lindahl på Skrädderi Margareta för arbete med den komplicerade sömnaden, 
Nevotex för en viss sponsring av material till stolen, Jana Richtrova för samtal och utmärkta 
färgråd, Anders Nilsson för hjälp med att fixa i ordning det sista till utställningen samt Barbro 
Sonnhag för genomläsning och korrigering av min rapport. 
 
 
Stockholm 10 september 2007 
 
 
Veronica Lindahl 
 
 
 
 

 ix



 x



Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ....................................................................................................................1 

1.1 BAKGRUND ...............................................................................................................1 
1.2 SYFTE........................................................................................................................1 
1.3 MÅLSÄTTNINGAR......................................................................................................1 
1.4 AVGRÄNSNINGAR .....................................................................................................2 
1.5 METOD OCH KÄLLOR.................................................................................................2 
1.6 STRUKTUR.................................................................................................................2 

2 INSAMLINGSETAPP ....................................................................................................3 
2.1 INTERVJUER ..............................................................................................................3 

2.1.1 Utvärdering av frågeformulären ....................................................................3 
2.2 UTSTÄLLNING OCH BUTIKER .....................................................................................3 

2.2.1 Utvärdering av utställning och butiker ..........................................................3 
2.3 HOPFÄLLBART ..........................................................................................................4 

2.3.1 Utvärdering av hopfällbart.............................................................................4 

3 SKISSETAPPER .............................................................................................................7 

3.1 FÖRSTA SKISSETAPPEN..............................................................................................7 
3.2 ANDRA SKISSETAPPEN.............................................................................................10 
3.3 TREDJE SKISSETAPPEN ............................................................................................13 
3.4 MATERIAL...............................................................................................................19 

3.4.1 Val av färger .................................................................................................19 

4 TILLVERKNING AV PROTOTYPER ......................................................................21 
4.1 TILLVERKNING STRANDMÖBELN .............................................................................21 
4.2 TILLVERKNING AV BADKLÄDER ..............................................................................26 
4.3 TILLVERKNING AV UTSTÄLLNINGSMATERIAL..........................................................27 

5 AVSLUTNING ..............................................................................................................29 
5.1 RESULTATANALYS AV PRODUKTERNA ....................................................................29 
5.2 RESULTATANALYS AV ARBETSSÄTTET ....................................................................30 

 KÄLLFÖRTECKNING................................................................................................33 

 

 BILAGOR  
1 TIDSPLAN 
2 FRÅGEFORMULÄR 1 O 2 
3 SKISSER PÅ BADKLÄDER 
4 MOODBOARD 
5 VYKORT 
6 PRODUKTFOTON 
7 SKISSER PÅ STRANDMÖBELN  

 

 xi



 

Bildförteckning 
Bild 1 Strandmöbel på Tylösand. .................................................................................................... v 
Bild 2 Badkläder och strandmöbel .................................................................................................. v 
Bild 3 Three beach chairs in collapsible mode..............................................................................vii 
Bild 4 Bild på Ikeas strandstol ........................................................................................................ 4 
Bild 5 Provsittning av Brassestol .................................................................................................... 4 
Bild 6 Detaljbild Brassestol............................................................................................................. 4 
Bild 7 Solsäng (kurort) .................................................................................................................... 5 
Bild 8 Stolen H55 av Björn Hultén för Berga Form ....................................................................... 5 
Bild 9 Traditionell strandstol........................................................................................................... 5 
Bild 10 Brassestol............................................................................................................................ 5 
Bild 11 Smart lösning på enkel stol ................................................................................................ 5 
Bild 12 Exempel ur boken med origami ......................................................................................... 5 
Bild 13 Hopfällbar pall ur boken Collapsibles, design M. Gustafsson ........................................... 5 
Bild 14 Utdrag ur första skissetappen, tankar om en tvådelad möbel som byggsats ...................... 7 
Bild 15 Utdrag ur första skissetappen, strandfåglar och lyftkranar................................................. 8 
Bild 16 Utdrag ur första skissetappen av badkläderna, använda sig av tyget tredimensionellt ...... 8 
Bild 17 Utdrag ur första skissetappen av badkläderna, segel, drakflyg och naturen ...................... 9 
Bild 18 Inspirationsbilder från folkdräkter.................................................................................... 10 
Bild 19 Utdrag ur andra skissetappen av badkläder, tygdraperingar som man kan förändra........ 11 
Bild 20 Utdrag ur skissetapp två av badkläder, snäckor och olika vikningar ............................... 11 
Bild 21 Utdrag ur skissetapp två; strandmöbeln, tankar om att fälla ihop till väska med............. 12 
Bild 22 Utdrag ur skissetapp två; strandmöbeln, vidareutveckling från skissetapp ett................. 12 
Bild 23 Slutprodukten från skissetapp två på strandmöbeln. ........................................................ 13 
Bild 24 Inspirationsbilden till strandstolen ................................................................................... 14 
Bild 25 Inspirationen till känslan av strandstolens kjol ................................................................ 14 
Bild 26 Första skissen på strandstolen som den skulle bli. ........................................................... 15 
Bild 27 Inspirationsbilder med tydlig koppling till draperingarna i badkläderna ......................... 15 
Bild 28 Vidareutvecklingar av skisser till strandstolen, tankar om att förstora och förminska. ... 16 
Bild 29 Vidare skisser till strandstolen.......................................................................................... 16 
Bild 30 Ytterligare skisser till strandstolen, tankar över merprodukter: solsäng, ......................... 17 
Bild 31 Skiss över presentationen av produkterna samt vilka produkter jag ville göra................ 17 
Bild 32 Inspiration till vykorten .................................................................................................... 18 
Bild 33 Skiss över idén på vykort ................................................................................................. 18 
Bild 34 Test på svartvit utskrift av vykorten................................................................................. 18 
Bild 35 Bild på tredimensionell textil .......................................................................................... 19 
Bild 36 Pappmodellen för att se formen och vinkeln samt känna efter storlek…......................... 21 
Bild 37 Utklippning av delarna efter mönster till stolarna............................................................ 22 
Bild 38 Handsöm av bärväven (den grå) på stolens ram, samt fäste av luftspaltmattan............... 22 
Bild 39 Provning av stolen ............................................................................................................ 23 
Bild 40 Stolen i provtyg, justering av detaljer............................................................................... 23 
Bild 41 Olika spännen och band som jag valde mellan ................................................................ 23 
Bild 42 En stol utan och en med kapellväv ................................................................................... 24 
Bild 43 Skiss på hur strandstolen skulle se ut inuti ....................................................................... 24 
Bild 44 Margareta fäster knappen på stolen.................................................................................. 25 
Bild 45 Justering av bandlängden ................................................................................................. 25 
Bild 46 Bild på strandstolen .......................................................................................................... 25 

 xii



Bild 47 Test på sidvecken på badbyxorna i foder......................................................................... 26 
Bild 48 Test i foder av form och storlek på badbyxor .................................................................. 26 
Bild 49 Markering av vecken som ska sys på badbyxorna ........................................................... 26 
Bild 50 Syr på bikinin ................................................................................................................... 27 
Bild 51 Testar på en docka............................................................................................................ 27 
Bild 52 Bild från vårutställningen................................................................................................. 31 
Bild 53 Bild från stranden i Tylösand. Baddräkten, bikinin och strandstolen .............................. 31 
Bild 54 Badkläderna på dockorna................................................................................................. 32 
Bild 55 Badkläder på stranden i Tylösand .................................................................................... 32 
Bild 56 Strandstolen uppfälld på stranden i Tylösand .................................................................. 32 
 
 
 

 xiii



 xiv



1 Inledning 
Denna rapport beskriver en del av ett examensarbete på 15hp som utförts av Veronica Lindahl 
på möbeldesignprogrammet på Carl Malmsten, Centrum för Träteknik & Design vid 
Linköpings universitet. 

Arbetet har bedrivits med mig som uppdragsgivare, det vill säga att jag inte har arbetat mot 
ett företag. Daniel Östman har varit handledare och bollplank. Han har sett till att jag hållit 
mig inom ramarna och blivit klar i tid. Även Leó Jóhannson har varit vägledande genom 
projektet. 

1.1 Bakgrund 
I mina funderingar kring examensarbetet fastnade jag för tanken att kombinera kläder och 
möbler. Hur arbetar man i möbelvärlden kontra modevärlden? Jag ville undersöka vad det 
finns för likheter och skillnader i hur man arbetar med design inom mode och inom 
möbeldesign samt vad som händer om man designar möbler på samma sätt som man designar 
en kollektion kläder. 

Tankarna handlade om: 
 
• Hur kan sättet att arbeta med klädmode påverka sättet att arbeta med möbeldesign? 
• På vilket sätt vill jag arbeta i framtiden? 

1.2 Syfte 
Syftet med mitt examensarbete har varit att undersöka vad som händer när sättet att arbeta 
med modedesign kombineras med möbeldesign. Genom denna undersökning vill jag komma 
underfund med hur jag önskar arbeta i framtiden. 

 
Syftet med rapporten är att visa min arbetsgång när mode får påverka möbeldesign. 

1.3 Målsättningar 
Målsättningar med examensarbetet har varit att 

• låta sättet att arbeta med kläder och möbler påverkas av varandra. 
• ta fram en möbel och något att ha på sig på stranden. 
• göra produkter som har anknytning till min hemstad vid kusten.   
• skapa en utställningsmiljö för att presentera produkterna. 
 

Målsättningen med denna rapport är att visa hur jag har arbetat mig fram till svaret på 
frågan: Vad händer när mode påverkar möbeldesign? 
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1.4 Avgränsningar 
Avgränsningen i mitt examensarbete är att tänka bort pris, miljöaspekter och tillverkningssätt. 

 
• Jag ville använda mig av trä och tyg, material som klarar av utomhusklimatet. 
• Jag har begränsat mig genom att inte själv sy alla produkterna. Istället har jag tagit 

hjälp med sömnadsarbete och viss mönsterkonstruktion. 
• Produkten ska vara anpassad till sandstranden. 
• Den industriella tanken har jag lämnat därhän. 

 
I denna rapport har jag avgränsat mig till att beskriva min arbetsgång och hur den 

påverkats av sättet att arbeta med modedesign. 

1.5 Metod och källor 
De källor jag använt har varit böcker samt en del bilder från Internet. Mest har jag inspirerats 
av bilder på kläder, fällbara saker, origami, och folkdräkter, men även av intervjuunder-
sökning av personer på stan samt i butiker för badmode. Jag har också gjort besök på museer, 
utställningar och i butiker som säljer möbler samt rådfrågat yrkesfolk och lärare på skolan. 
Möten och samtal med handledare, lärare och klasskamrater har också ägt rum. 

1.6 Struktur 
Strukturen i mitt arbete har varit att använda mig av en tidsplan. Bilaga 1. Jag har arbetat mer 
som man gör när man arbetar med modedesign genom att använda mig av det sättet att skissa 
fram produkten. 

Upplägget på rapporten är en beskrivning av designetapperna i examensarbetet. Först 
beskrivs insamlingsetappen, därefter skissetappen och prototypframtagningen. Bilder som 
förtydligar arbetet presenteras parallellt. Slutligen presenteras resultatanalysen som avslutar 
rapporten. 
 

 2



2 Insamlingsetapp 
Syftet med insamlingsetappen var att få en bild av vad som finns på marknaden och vad som 
behövs/saknas. Det insamlade materialet var utgångspunkten när skissetappen startade. 

2.1 Intervjuer 
Jag skapade ett frågeformulär riktat till badmodebutiker och ett riktat till folk på stan i olika 
åldrar och kön. Bilaga 2. 

För att få en synpunkt på frågeformulären e-postade jag dem till Johan Hedbrant, som höll 
en kurs i vetenskapsteori, där han bl.a. hade föreläst om frågeställningsmetodik. Han tipsade 
mig bl.a. om att ställa så tydliga frågor som möjligt utan att vara begränsad, vilket är lättare att 
svara på.  

Det ena frågeformuläret använde jag till två specialbutiker ”Små under” och ”Sunshine” i 
Halmstads centrum, vilka är inriktade på badmode och underkläder. 

Det andra frågeformuläret till folk på stan bestämde jag att begränsa till 20 personer. 

2.1.1 Utvärdering av frågeformulären 
Resultatet av intervjuerna på stan bekräftade min uppfattning om vad folk förknippade med 
Halmstad. Det var sommar, Tylösand, bad och Per Gessle. 2

Åsikterna om badkläderna var att de borde vara utformade för att få en maximal solbränna. 
Bekväma och snabbtorkande badplagg var viktigt. 

Svaren kring stolen var en stol för stranden i två lägen, sitta och ligga, som var lätt att fälla 
ihop och bära med sig/ta på cykeln. Priset på produkten varierade mellan 100-500 kr. Många 
hade tankar om att stolen kunde komma bort på stranden, samt att det var en kort säsong. 
Utomlands, där det är längre säsonger, kunde den få kosta mer. De som tar bilen har solstolar 
med sig, medan de som cyklar endast har en handduk. En del tog även upp stöldrisken samt 
förvaring av saker. 

Resultatet av intervjuerna i badmodebutikerna gav synpunkter på badmodet och vad folk 
efterfrågade. Störst försäljning var av bikini. Äldre och yngre personer önskar olika modeller 
högre och lägre midjor i byxorna. Förändringar i modet tar upp till två år och yngre köper 
oftare nya badkläder varje säsong, medan äldre inte är så trendkänsliga. 

2.2 Utställning och butiker 
Jag besökte Tekniska museets utställning ”Textil Evolution” i Stockholm.  

Därefter bestämde jag mig för att undersöka utbudet av billiga strandmöbler. Jag valde att 
besöka butiker som är välkända och har ett stort utbud av billiga produkter. Butiker som jag 
besökte var b.la. Ikea och Rusta. 

2.2.1 Utvärdering av utställning och butiker 
Utställningen på Tekniska museet gav inte så mycket som jag hade hoppats på, men jag fann 
en del intressanta material och tankar att gå vidare med. Där fanns t.ex. textilier med uv-skydd 
och tredimensionell vävd textil. Detta gav upphov till tankar om solen, att skydda sig och om 
det tredimensionella materialet i form av en komfortskapande stoppning, som skulle passa i 
utomhusklimat. 

Från mina besök i lågprisbutiker fann jag att utbudet i butikerna var väldigt likartat. Det var 
solstolar i trä som var alldeles för stora och klumpiga för stranden, mer för att ha hemma i 
trädgården. De enkla strandmöblerna som jag fann i en prisklass och nätthet att kunna ta till 
                                                 

2 Per Gessle, en världsberömd musiker från Halmstad 

 3



stranden, var en mer traditionell strandstol av trä samt Brassestolen som de flesta i min 
intervju har nämnt. Jag studerade trästolen från Ikea, samt hur Brassestolens delar var 
hopsatta. Detta var två typer av billiga strandstolar som folk använder på stranden. Jag 
provsatt dem, bedömde komforten och funderade på rygghöjden och sitsbredden. Bild 4-6. 

 

 
Bild 4 Bild på Ikeas strandstol           Bild 5 Provsittning av Brassestol       Bild 6 Detaljbild Brassestol 

 

2.3 Hopfällbart 
Jag studerade boken Collapsibles som innehöll olika fällbara tekniker.3 Dessutom sökte jag på 
en sida på nätet om fällbara stolar.4 Där fann jag mycket i olika kategorier. En bok om 
origami var också något som jag tittade på.5

2.3.1 Utvärdering av hopfällbart 
I min insamling av olika fällbara tekniker tittade jag mycket på olika sätt att fixera i olika 
lägen. Bild 7-13. Då jag var mest intresserad av en möbel i trä och tyg tittade jag till 
övervägande delen på dessa. De flesta möblerna i dessa material bestod oftast av ett helt 
bärande tyg, dvs att tyget var fäst upptill och nertill på stolen och inte gav stöd för ryggen. 
Bild 8-10. Dessa stolar hade ofta två lägen, sitt och halvliggande, och när man fällde ihop dem 
blev de ändå otympliga att transportera längre sträckor.  

Jag ville komma fram till en lösning med två ställbara lägen, en för att sitta och en för att 
ligga och med en bättre komfort för ryggen. 
 

                                                 
3 Collapsibles, A Design Album of Space-Saving Objects av Per Mollerup. 2006 
4 www.designboom.com/eng/education/foldingchair.html
5 Teach yourself – Origami, av Robert Harbin. 2003 
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Ett urval bilder från insamlingsetappen presenteras nedan. 
 

 
Bild 7 Solsäng (kurort)6

 
Bild 8 Stolen H55 av Björn Hultén för Berga Form7

 

         
Bild 9 Traditionell strandstol 8             Bild 10 Brassestol 9                  Bild 11 Smart lösning på enkel stol 10

 
 

 

Bild 12 Exempel ur boken med origami11

 

Bild 13 Hopfällbar pall ur 
boken Collapsibles, design M. 
Gustafsson12

 
                                                 

6 www.vegea.com = fransk sida av typ Tradera, artikeln numera såld 
7 www.bergaform,se  
8 www.designboom.com  
9 www.brasseoriginal.se  
10 www.nouveauxobjets.com  
11 Teach yourself – Origami av Robert Harbin. 2003 
12 Collapsibles, A Design Album of Space-Saving Objects av Per Mollerup. 2006 
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3 Skissetapper 
Den största delen i examensarbetet var skissetappen. Då jag har arbetat på ett sätt som man 
gör när man arbetar med mode är skissetappen annorlunda mot vad den brukar vara när man 
arbetar med möbeldesign. Vid arbete med modedesign skissar man mera i materialet genom 
att drapera och nåla på modell, medan man i skissetappen när det gäller möbeldesign mest 
arbetar med papper och penna samt i CAD-program, ett tredimensionellt dataprogram. Jag har 
därför lagt stor vikt vid skissetappen för att ta reda på hur modedesign kan påverka mig i mitt 
arbete med möbeldesign. Detta resulterade i tre skissetapper som jag gick igenom med Daniel. 

3.1 Första skissetappen 
I första skissetappen fokuserade jag mest på fällbara lösningar av strandmöbeln. I slutet av 
etappen skissade jag något på badkläder. Skisserna visar olika förslag som jag visade i den 
första skissgenomgången med Daniel. 

Efter denna första skissgenomgång bestämde vi att jag skulle släppa konstruktionerna och 
koncentrera mig på modedetaljer. Bild 14-15. Jag skulle försöka släppa loss på ett sätt som jag 
visade i mina skisser på badkläder, de var mera konkreta och man kunde se produkten. Bild 
16-17. Om jag skissade mera på badkläderna skulle det leda fram till mera detaljer som kunde 
vara överförbara till möbeln. Det var viktigt att möbeln och kläderna tydligt visade att de 
hörde samman. 

 
 
 

 
Bild 14 Utdrag ur första skissetappen, tankar om en tvådelad möbel som byggsats 
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Bild 15 Utdrag ur första skissetappen, strandfåglar och lyftkranar 

 

 
Bild 16 Utdrag ur första skissetappen av badkläderna, använda sig av tyget tredimensionellt 
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Bild 17 Utdrag ur första skissetappen av badkläderna, segel, drakflyg och naturen som inspiration i tredimen-
sionell form 
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3.2 Andra skissetappen 

 
Bild 18 Inspirationsbilder från 
folkdräkter 

 

Badkläderna blev det jag koncentrerade mig mest på i andra skissetappen och skissade därför 
mindre på möbeln. Skissandet gick till på ett annat sätt här, inte bara med papper och penna, 
för att komma fram till en form, som man gör när man arbetar med möbeldesign. Här 
blandade jag detta sätt med att skissa direkt i ett textilt material, genom att drapera det på 
kroppen. Detta var ett annorlunda sätt att arbeta på mot vad jag har gjort tidigare. För 
detaljstudier utgick jag från en bok om mode samt en bok om folkdräkter. Bild 18.13, 14

I skissgenomgång nr två med Daniel visade jag skisserna på badkläderna och möblerna. 
I skisserna på badkläderna fanns tankar om att förändra plagget: när man solar vill man ha 

lite på sig och när man går på stranden vill man vara mer påklädd. Bild 19-20. Bilaga 3. 
Tillsammans med badkläderna presenterade jag ett förslag på strandstol, som kunde fällas 

ihop till en väska. Stolen var mer avskalad än badkläderna och samhörigheten som jag ville 
uppnå mellan badkläderna och strandmöbeln behövde bli tydligare. Vi diskuterade här vad det 
var som behövde tillföras för att komma rätt. Rådet var att skissa som jag hade gjort med 
badkläderna, mer inspirerande och detaljrikt. Jag skissade vidare utefter dessa direktiv. Bild 
21-23 

 
 

 

                                                 
13 Modedesignernas århundrade 1900-1999 av Charlotte Seeling 
14 Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige av Ingela Arnö Berg, Gunnel Hazelius. 1976 
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Bild 19 Utdrag ur andra skissetappen av badkläder, tygdraperingar som man kan förändra genom att dra i för att 
skydda sig från solen eller dra ifrån och exponera sig för solen 

 

 
Bild 20 Utdrag ur skissetapp två av badkläder, snäckor och olika vikningar 
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Bild 21 Utdrag ur skissetapp två; strandmöbeln, tankar om att fälla ihop till väska med tyg som gångjärn 

 

 
Bild 22 Utdrag ur skissetapp två; strandmöbeln, vidareutveckling från skissetapp ett med idén om en möbel i två 
delar, draperingar och fickor i tyg 

 12



 
 

 
Bild 23 Slutprodukten från skissetapp två på strandmöbeln. Den blev avskalad och tråkig och kommunicerade 
inte med badkläderna, med en konstruktion som skulle göra den tung och otymplig 

 

3.3 Tredje skissetappen 
I tredje skissetappen skissade jag utifrån mode och överförde till möbler. Jag skissade även på 
hur produkterna skulle presenteras på vårutställnigen.15 I denna etapp studerade jag mest 
bilder på kläder som jag sedan omtolkade till möbler. Bild 24-26.  När jag hade möblerna 
någorlunda klara på pappret, började jag fundera mera på hur jag kunde presentera 
produkterna. Jag fick då en vision av hur många produkter som skulle behövas för en estetiskt 
tilltalande utställning samt en bra bild över hur produkten skulle användas.  

Förslagen som jag presenterade i denna tredje skissgenomgång var en möbel i textil utan 
något synligt trä, och ett förslag på hur möbeln tillsammans med badkläderna från den andra 
skissetappen skulle ställas upp på utställningen. 

Möbelskisserna som jag visade innehöll mycket av det vi diskuterat under skissetappens 
gång. Bild 28-30. Det var en möbel i tyg som man kunde fälla ihop och använda i två lägen, 
sitta och ligga. Den hade även ett tyg som gick att dra ut och därmed expanderade stolen och 
kunde erbjuda sittyta till fler personer eller till att ligga och sola på. Det utdragbara tyget 
skulle kunna användas till att skydda solglasögon, mobiltelefon, mp3-spelare m.m. Denna idé 
samt tanken om att inte ta hela produkten med till stranden utan bara den ena delen var något 
som vi hade diskuterat. Detta fanns nu i mina skisser, en strandmöbel i tyg och en solbänk i 
trä som man kunde ha i hemma trädgården eller hyra på stranden. Strandmöbeln i tyg 
fungerade som en ryggsäck när den fälldes ihop och transporterades. Vi diskuterade nu hur 
strandmöbeln kunde tillverkas och i vilka material. 

                                                 
15 Vårutställning- En slututställning i maj av eleverna på Carl Malmstenskolan CTD  
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 Jag hade ett förslag om att strandstolarna skulle presenteras i tre exemplar. En skulle visas 
som ryggsäck på en docka, den andra skulle ställas upp på en artificiell strand med det 
utvikbara tyget delvis utbrett. Den tredje skulle visas fäst på solbänken med utbrett tyg. Bild 
31. 

De tre utvalda badkläderna från skissetapp två skulle presenteras på vita, platta figurer, en 
dam och en herre som saknade huvud. Detta skulle symbolisera att kläderna kunde provas på 
plats om man ställde sig bakom dockan. Bild 31. Idén till detta grundade sig på att det i 
modevärlden under 40- och 50-talen var kläderna och inte själva mannekängen som skulle 
framhävas. I mitten på 60-talet förändrades synen på modellyrket. Det blev en jakt på kändis-
modeller som blev förknippade med ett visst modehus.16 Jag ville gå längre tillbaka i tiden då 
mannekängen var okänd.  

Som bakgrund till produkterna på utställningen hade jag också en tanke om att hänga 
grupper av svartvita, kolorerade bilder med motiv från sandstranden i Tylösand, inspirerade 
av 50-talet. Bild 32-34. 

För att visa skisser från mitt examensarbete planerade jag att skriva ut ett par affischer som 
var större än A3 att hänga vid sidan om. 

 

       
Bild 24 Inspirationsbilden till strandstolen17               Bild 25 Inspirationen till känslan av strandstolens kjol18

 

                                                 
16 Modedesignernas århundrade 1900-1999 av Charlotte Seeling 
17 Modedesignernas århundrade 1900-1999 av Charlotte Seeling 
18 Modedesignernas århundrade 1900-1999 av Charlotte Seeling 
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Bild 26 Första skissen på strandstolen som den skulle bli. Här ser man tydlig koppling till Bild 25  
 
 
 

 
Bild 27 Inspirationsbilder med tydlig koppling till 
draperingarna i badkläderna19

                                                 
19 Modedesignernas århundrade 1900-1999 av Charlotte Seeling 
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Bild 28 Vidareutvecklingar av skisser till strandstolen, tankar om att förstora och förminska, campingkänsla med 
finklänning. 
 

 
Bild 29 Vidare skisser till strandstolen 
 
 

 16



 
Bild 30 Ytterligare skisser till strandstolen, tankar över merprodukter: solsäng, glass och drickahållare som är 
beroende av sanden, en väska som kan användas som kudde och förvaring 

 

 
Bild 31 Skiss över presentationen av produkterna samt vilka produkter jag ville göra 

 17



 
Bild 32 Inspiration till vykorten20

 

 
Bild 33 Skiss över idén på vykort 

 

 
Bild 34 Test på svartvit utskrift av vykorten 
 
    

                                                 
20 Kitschiga vykort av Marika Stolpe. 2003 (vänster bild), Tråkiga Vykort av Jeppe Wikström 2002 (höger bild) 
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3.4 Material 
Materialen till stolen skulle tåla att användas på stranden. Jag rådgjorde med läraren Lars Brag 
på möbelsnickeriprogrammet på Carl Malmstenskolan om olika träslag som var lämpliga för 
utomhusbruk. Rådet var att använda sig av sibirisk lärk eller ceder till sol-bänken, då de är 
träslag som är väderbeständiga och åldras vackert. Jag bad Sara Lindqvist, lärare på tapetse-
ringen på Carl Malmsten, om tips på textila material till stolen. Hon föreslog kapellväv, ett 
vädertåligt tyg som man använder till båtar. Som stoppning fann jag materialet luftspaltmatta. 
Detta var samma material som visades på Tekniska museets utställning. Ett material, som 
tillverkas i Tyskland av Karl Mayer.21 Materialet är en stickad tredimensionell textil. Garnet 
liknar fiskelina och bygger på höjden från 5 mm till 10 cm. Det används i bilsäten och i 
madrasser för sängliggande patienter, men även till oljesanering då materialet flyter på vatten, 
oljan fastnar i väven som centrifugeras, oljan slungas ut och väven återanvänds. Detta material 
hittade jag på Nevotex.22 Det benämns luftspaltsmatta och är 1 cm tjockt. Det används bl.a. 
under mattor på båtdäck. Materialet är bra för utebruk. Andra material till stolen som är 
lämpliga för utebruk är kapellväv och en bärande syntetväv. Till det utdragbara tyget på stolen 
passade ett tunt och frasigt vattenavvisande vindtyg. 

Till badkläderna använde jag mig av en jersey 
i polyester som var ett speciellt snabbtorkat bad-
dräktstyg. Till badbyxan användes en tunnare 
vävd polyestervara. 

För att få lite sandkänsla i underlaget till 
utställningen använde jag mig av latexskum 
överdraget med sandfärgad lakansväv i bomull. 
De enkla dockorna tillverkade jag av 9 mm tjock 
björkplywoodskiva som målades vit. 

Bild 35 Bild på tredimensionell textil 23

 

3.4.1 Val av färger 
Jag besökte olika tygaffärer, bl.a. Textilcentrum, en grossist i Sundbyberg. Där tog jag en del 
tygprover på färger och kvalitéer. Med Jana Richtrova diskuterade jag färgerna för att komma 
fram till en moodboard utifrån tygproverna, för att kunna bestämma färgvalet på produkterna 
så att alla färger stämde ihop. Bilaga 4. Vi kom fram till färger inspirerade av bilder på äldre 
byggnader i Paris. Jag valde en ljusgrå basfärg och kompletterade med en rosa pastellton som 
gick åt orange, en guldbeige och en klar neongrön färg som blickfång samt guld och svart som 
accentfärger. De bröt av mot de mjuka pastellfärgerna som kunde kopplas till stranden.  

                                                 
21 www.karlmayer.com, www.karlmayer.de
22 www.nevotex.se
23 www.tekniskamuseet.se  
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4 Tillverkning av prototyper 
Prototyperna som skulle tillverkas var tre stolar och tre badplagg samt utställningsmaterial i 
form av två modelldockor, en sandstrand och bildmaterial. Projektet bestod till största delen 
av textila produkter. Skrädderi Margareta i Halmstad stod för sömnadsarbetet. Träarbetet och 
bildmaterialet utförde jag på skolan. 

 

4.1 Tillverkning strandmöbeln 
 

Bild 36 Pappmodellen för att se formen och vinkeln samt 
känna efter storlek, sittyta och ryggstöd 
 

Till att börja med togs dimensionerna 
upp i kartong på stolens rygg och sits. 
Sedan tillverkade jag två slitsade ramar 
till varje stol.24 När dessa var klara reste 
jag till Halmstad där sömnadsarbetet tog 
vid. På skrädderiet arbetade jag som 
man gör när det gäller mode och 
använde inga traditionella möbelrit-
ningar utan utgick från mönster som 
man använder inom klädsömnad. 

 

                                                 
24 Slitsad – en stark sammanfogning där träet går omlott 
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Bild 37 Utklippning av delarna efter mönster till stolarna, i bärväv, luftspaltmatta och kapellväv 

 

 
Bild 38 Handsöm av bärväven (den grå) på stolens ram, samt fäste av luftspaltmattan (den svarta) 

 
Ramarna kläddes med bärväv och luftspaltsmatta. Bild 38. 
Därefter syddes ett provöverdrag för att finjustera mönstret till kapellväven. Vi testade hur 

det skulle fungera att bära stolen på ryggen och knäppa ihop den funktionellt utan för mycket 
band och spännen. Jag ville ge stolen ett rent uttryck och och det skulle vara lätt att förstå hur 
den skulle användas. 
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Bild 39 Provning av stolen                      Bild 40 Stolen i provtyg, justering av detaljer 

 

 
Bild 41 Olika spännen och band som jag valde mellan 
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Bild 42 En stol utan och en med kapellväv 

 

Bild 43 Skiss på hur strandstolen skulle se ut inuti 
 

 24



   
Bild 44 Margareta fäster knappen på stolen                   Bild 45 Justering av bandlängden 

 

 
Bild 46 Bild på strandstolen 
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4.2 Tillverkning av badkläder 
I tillverkningen av badkläderna draperade och nålade jag på modell för att få fram ett mönster. 
 

 
Bild 47 Test på sidvecken på badbyxorna i foder   Bild 48 Test i foder av form och storlek på badbyxor 

 

Bild 49 Markering av vecken som ska sys på badbyxorna 
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Först provsydde vi baddräkten i ett annat material för att se passformen och hur fallet blev. 

Efter flera justeringar syddes den i baddräktstyget. 
Bikinin tillverkade jag genom att drapera tyget direkt på kuporna, som jag köpt i en under-

klädesbutik. Bild 51. Tyget handsyddes sedan fast. Efter det sydde och experimenterade jag 
med knytbanden till badkläderna. 
 

     Bild 50 Syr på bikinin 
 

     Bild 51 Testar på en docka 

4.3 Tillverkning av utställningsmaterial 
Modelldockorna till badkläderna sågade jag ut i naturlig storlek och målade vita. 

Den artificiella sandstranden sydde jag av sandfärgad lakansväv som sedan lades över ett 
tunt latexskum på golvet. 

Vykorten var bilder som jag fotograferat på sandstranden i Tylösand, Halmstad, som jag 
fick utskrivet i en fotoaffär. Se bilaga 5. 

Svartvita A3-affischer som visade kompletterande skisser från mitt arbete skrev jag ut på 
skolan. 
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5 Avslutning 
Resultatet har blivit funktionella och lätta stolar och ”föränderliga” badkläder. Arbetsgången 
och kommunikationen med handledaren Daniel har fungerat utmärkt. Han har på ett 
konstruktivt sätt väglett mig genom den långa skissprocessen som konkret har lett fram till 
produkter, men också till insikten om hur mode påverkar mitt designarbete. Skrädderi 
Margareta har gett mig värdefulla erfarenheter av hur ett designuppdrag kan utföras genom att 
blanda in sättet att arbeta med modedesign. Jag har upptäckt många intressanta möjligheter 
och uppslag i vad som händer när mode påverkar möbeldesign. 

5.1 Resultatanalys av produkterna 
Arbetsmetoden i mitt examensarbete med en lång skissprocess och sättet att skissa upp 
produkterna direkt i materialet är ett sätt som jag vill jobba på. Dock blev skissprocessen 
alltför lång och tog tid från tillverkningen och presentationsmaterialet, vilket gjorde att utställ-
ningen inte blev riktigt som jag hade planerat. 

Från början i projektet var min tanke en enkel stol i trä, som kunde plockas ihop som ett 
plockepinn och transporteras i en påse på ryggen när man cyklade till stranden. Resultatet har 
i stället  blivit en bärbar stol med två lägen som är lätt, går att fälla ihop och kan bäras på 
ryggen. Detta är en produkt som saknas på marknaden då bilen annars krävs för att få med sig 
strandstolar till stranden. Jag är nöjd med formen och att den fungerade som jag hade tänkt 
mig. Detta är en möbel jag skulle vilja se på stranden. Sittkomforten skulle kunna bli ännu 
bättre om man formar ryggstödet i överkanten så att den följer ryggen. Som den är nu känns 
den igenom något. Ramen skulle säkert gå att göra i ett lättare material om man vill ha en 
billig och rationell produktion. T.ex. plast eller lättmetall.  

 
Solbänken som strandstolen var tänkt att fästas i slopade jag eftersom jag insåg att det inte 

var möjligt att få den klar till utställningen. Strandstolarna och badkläderna kändes helt 
tillräckliga att presentera på vårutställningen. De gav tillsammans ett bra intryck över hur de 
skulle användas, då stranden var den miljö jag hade fokuserat på. Solbänken hade helt klart 
förstärkt upplevelsen av hur strandstolarna kunde användas, men kändes mer som en 
merprodukt då den inte hade arbetats fram utifrån tankar om mode som strandstolarna och 
badkläderna. Istället var solbänken en utvecklad idé om tanken att ha en del hemma eller att 
hyra på stranden. Den var mest till för att öka bekvämligheten genom att komma upp från 
marken. Strandstolen får då en ökad målgrupp, yngre personer kan sitta på stranden medan 
äldre vill ha mer bekvämlighet. 

 
Badkläderna som jag presenterade är ett mer påklätt badmode. Står man t.ex. i glasskön är 

det inte så trevligt med halvnakna människor. Det är som att gå omkring i underkläder. Min 
idé är att framhäva baddräkten som ett klädesplagg som man kan göra större eller mindre, 
alltefter behov, större när man går och handlar eller har bränt sig och mindre när man solar. 
Baddräkten skulle kunna tillverkas som ett klädesplagg i ett annat material. Det är en 
spännande form som jag skulle vilja utveckla mera. Dessutom skulle jag vilja göra badbyxans 
modell lite rakare och tightare för att få formen av en finbyxa och resåren i linningen skulle 
behöva kompletteras med ett guldfärgat knytband. Resultatet av badkläderna stämde överens 
med mina skisser, men eftersom dockorna var platta kom kläderna inte riktigt till sin fulla rätt. 
Badkläderna är även de något som jag skulle vilja se på stranden. De väcker nyfikenhet. 

 
Idén och tankarna kring sättet att presentera produkterna i dess miljö, att blanda det 

stilistiska, som dockorna och sandstranden, med de verkliga produkterna och motiven på 
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korten, blir kontrastrikt, ungefär som att blanda tecknat med verklighet. Vykorten med 
strandmotiv från Tylösand som jag använde mig av i bakgrunden gav en tydlig association till 
stranden. Jag tyckte att vykort i färg istället för svartvita bilder tydligare visade kopplingen till 
färgerna på produkterna. Vykorten visade fem motiv från stranden som var tänkt att ses som 
en bild. Jag hade hängt upp tre grupper med dessa motiv på en fiskelina som en tänkt horisont 
i bakrunden.  

Jag hade även hängt upp tre svartvita affischer i A3-format vid sidan av utställningen för 
att visa ett utdrag skisser från mitt arbete blandat med förklarande text. Dessa affischer hade 
blivit bättre i färg och i ett större format men jag fick göra en kompromiss.  

Dockorna som visade badkläderna blev en fin effekt och gav ett mer balanserat blickfång i 
utställningen, att inte allt var koncentrerat till golvet. Dockorna visade tydligt hur man kunde 
bära strandstolen som en ryggsäck på ryggen och hur kläderna fungerade. De vita dockorna 
var fästa i taket med en fiskelina och lutade bakåt för att inte stå helt vertikalt mot golvet. 
Detta gjorde att dockorna såg mer levande ut och kläderna kom bättre till sin rätt. 

  Sandstranden med tyget och det mjuka underlaget gav en känsla av sand och när man 
trampade på det blev det som spår i sanden. Färgen på tyget passade med de övriga färgerna 
och sandstranden gav en fin inramning till produkterna.  

 

5.2 Resultatanalys av arbetssättet 
Frågeställningen i rapporten ”Vad händer när mode påverkar möbeldesign?” styrde formen på 
produkterna i examensarbetet och sättet att arbeta med möbeldesign. 

Påverkan av mode är ren inspiration som tydligt visas i bild 24-26, där man kan se idén till 
det utfällbara tyget i strandstolen och känslan av en draperad ”finklänning” på stranden. 
Andra konkreta exempel är gångjärnen i tyg och knapparna som håller ihop stolen när man 
bär den på ryggen.  

Den andra påverkan är att överföra ett annat arbetssätt från den ena professionen till den 
andra. Dvs jag har i mitt arbete använt mig av ett sätt som man använder när man arbetar fram 
modedesign. Ett exempel på detta är att jag inte hade några möbelritningar, utan endast en 
platt form i wellpapp som grund att utgå ifrån för att göra ett mönster till tygdelarna.  

Det som skiljer i arbetssättet att ta fram en produkt när det gäller möbeldesign från 
arbetssättet beträffande modedesign är att när man arbetar med möbler har man vid 
produktionstillfället en färdig ritning på alla delar, medan man i modedesign skissar under 
tiden som man tar fram provplagget. Genom att ”skissa direkt i materialet” dvs nåla och 
drapera på en docka får man fram formerna som man önskar och inte skulle få fram på annat 
sätt. Även att sitta och göra tester vid en symaskin, val av färg på tråden, hur stygnen skall 
vara, sy in en bit resår, applicera andra tyger på tyget eller använda sig av spännen och band 
gör mycket för detaljerna. Sådana små detaljer kommer inte fram när man skissar på ett 
papper utan bara när man provar materialet i handen. Därefter gör man ett mönster och syr ett 
prov som sedan kan finjusteras på dockan. Då form är tredimensionella ting är detta viktigt att 
ta fasta på och ibland lämna det tvådimensionella skissandet för att utforska i andra material 
och finna detaljer.  

 
Att man arbetar på olika sätt inom möbel- kontra modedesign kan bero på att möbler oftast 

är ett bärande material medan kläder är formbart efter kroppen. Det gemensamma är att de 
används av människan men på olika sätt, möbler då det skall bära upp en kropp eller ting 
medan kläder är något som man bär på kroppen. Fler ser vad man har på sig än vad man har 
för möbler. Både kläder och möbler innehåller en skulptural känsla som jag tagit fasta på.  
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Att arbeta på detta sätt, att använda sig av materialet och skulptera det direkt på modell 
eller på möbeln är spännande. Man får fram helt andra former och detaljer som man inte får 
genom att skissa på papper. 

 
För att besvara frågan om hur jag vill arbeta i framtiden, konstaterar jag att jag vill arbeta 

med att kombinera modeskapande och möbeldesign så att de kan höra ihop och bli 
kollektioner på ett nytt och spännande sätt. Detta arbetssätt tilltalar mig mycket, då jag kom 
fram till många intressanta detaljer på vägen som var små, men som avgjorde hela plagget/-
möbeln och gav det karaktär. Jag tycker om att arbeta med en karaktär som mål, då det är 
något som jag kan stå för och identifiera mig med. Produkter som jag gör måste kännas 
personliga och livfulla, bli till en kompis i garderoben eller bland hemmets möbler, nästan 
som att produkten får ett eget liv. 

Jag kan även tänka mig att dra paralleller till andra branscher för att se ytterligare 
möjligheter i möbler och stundom enbart arbeta med mode.  

 

 
Bild 52 Bild från vårutställningen 

 
Bild 53 Bild från stranden i Tylösand. Baddräkten, bikinin och strandstolen 
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Bild 54 Badkläderna på dockorna                            Bild 55 Badkläder på stranden i Tylösand 
 

 
Bild 56 Strandstolen uppfälld på stranden i Tylösand 
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Sid. 1 (4) 

 
Veckoplan för:                          2007-03-28 
examensarbetet 
 
I mitt examensarbete har jag tänkt ta avstamp från min bakgrund i Halmstad. 
Sommar och sömnad är två av ledorden. En möbel med Halmstadbakgrund och 
något att ha på sig. De skall tillsammans komplettera och inspirera varandra, samt 
skapa en känsla och göra den ena tydlig med hjälp av den andra. Ett samarbete, en 
relation.  
Jag vill arbeta med att bli mer tydlig i form och uttryck samt aktivera de olika sinnena, 
med fokus på ögat, känseln och hörseln, och på så sätt skapa en stämning. Hur 
dessa produkter skall presenteras är en viktig del av arbetet och är därför med från 
början till slut. De skall bilda en helhet och kommunicera inbördes. Det blir till en 
upplevelse för betraktaren.  
 

 
Vecka  
 

14 Fotografera miljöbilder i Halmstad, besöka secondhand-
affärer, intervjua butiksinnehavare samt halmstadbor. Leta i 
tygaffärer, insamlingsarbete. Mall till rapport. 

 
15 Tekniska muséet (redovisa tmtr 72), leta i butiker, eventuellt 

intervjuer, ev kontakta företag, insamlingsarbete. 
 

16 Insamlingsarbete, skissarbete, bestämma material. 
 
17 Snickra solstolen. 

 
18 Halmstad, sy badkläder och fotografera. 

 
19 Arbeta med bilder. 

 
20 Sammanställa allt. 

 
21 Vårutställning. 

 
22 Framläggning av rapporten. 

 
 
 
 
Tillägg: Sammanställa i slutet av veckan och skriva på rapporten. 
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Veckoplan för:                          2007-08-26 
examensarbetet 
 
I mitt examensarbete har jag tänkt ta avstamp från min bakgrund i Halmstad. 
Sommar och sömnad är två av ledorden. En möbel med halmstadbakgrund och 
något att ha på sig. De skall tillsammans komplettera och inspirera varandra, samt 
skapa en känsla och göra den ena tydlig med hjälp av den andra. Ett samarbete, en 
relation.  
Jag vill arbeta med att bli mer tydlig i form och uttryck samt aktivera de olika sinnena, 
med fokus på ögat, känseln och hörseln, och på så sätt skapa en stämning. Hur 
dessa produkter skall presenteras är en viktig del av arbetet och är därför med från 
början till slut. De skall bilda en helhet och kommunicera inbördes. Det blir till en 
upplevelse för betraktaren.  
 

 
Vecka  
 

14 Fotografera miljöbilder i Halmstad,  
Besöka sekondhandaffärer, intervjua butiksinnehavare  
samt halmstadbor. Leta i tygaffärer,  
insamlingsarbete. Mall till rapport. 

 
15 Tekniska muséet (redovisa tmtr 72), leta i butiker, 

Studiebesök Åke Axelsson med klassen.  
Insamlingsarbete, formulera och förbereda för möten. 

 
16 Måndag: fm, Möte med Leó Jóhannsson och em,  

första möte med Daniel Östman. Skissa  
Tisdag: Böcker och material till fällbart, skissa. 
Onsdag: Leta efter olika tyger och material. Skissa 
Torsdag: Sammanställa intervjufrågorna. Sammanställa tmtr 72, 
scanna material.  

 Fredag: Skissa.  
 Lördag: Kolla i butiker på stan och i Kungens kurva: Ikea, Jula 

Rusta och Mio. 
 Söndag: Skissa. 
 

17 Måndag: Funktionsanalys, biblioteket och samtal med 
Leó. Sammanställa lite insamling och skriva ut.  
Tisdag: Morgonmöte gå igenom ex jobb.  
Möte med Daniel, första skissgenomgång och insamlat material. 
Skissa 

 Onsdag: Skissa och titta i böcker, 
 Torsdag: Skissa 
 Fredag: Möte med Daniel, skissgenomgång 2, skissa 
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18 Måndag: Skissa.  
Tisdag: Modelltester och sammanställa tmtr 72. 
Onsdag: Möte med Leó, möte om vårutställningen, möte om 
Viktoriabordet. Skissa 
Torsdag: Prata med lärarna Sara Lindqvist på tapetsering samt 
Lars Brag på möbelsnickeri. 3dje skissgenomgång med Daniel. 
Bestämma produkt och diskutera material. Åka till Ohlssons 
tyger m m.  
Fredag: Ringa Nevotex om sponsring, kolla material och tyger, 
besöka en bilverkstad på Fridhemsplan och tygbutik i 
Sundbyberg. Beställa skivmaterial till trädockor.  
Möte med Jana om färgvalen på produkterna.  
Lördag: Ritningar och material, besöka tygbutiker, träffa Jana 
och prata mera färger. 
Söndag: Ritning och ram till strandstolen. Ta ut bitar till ramen.  

  
19 Måndag: Arbeta med ritning och ramar. 

Åka och köpa resterande tyger. Kolla efter lärkträ  
och beställa. 
Tisdag: Ramarna klara. 
Onsdag: Åka till Halmstad. 30-års jubileum på  
Skrädderi Margareta. 
Torsdag: Göra mönster till dynorna. 
Fredag: Klippa till bärväven och klä ramarna. 
Lördag: Åka och köpa lärkträ och kapa upp i längder, limma ihop 
till tjockare bitar. Sy handsömmen som var kvar på dynorna. 
Söndag: Sy den första prototypen av strandstol klar. 

 
20 Måndag: Sy alla kjolarna till de tre 

strandstolarna. Göra mönster till badbyxorna. 
Tisdag: Sy badbyxorna. 
Onsdag: Börja konstruera baddräkten samt  börja sy bikinin. 
Torsdag: Sy baddräkten och bikinin klart och klippa till det sista 
på dynorna som sedan fick skickas upp. 
Fredag: Resa till Stockholm, justera ritning till bänken. 
Lördag: Ta ut material till bänken. Ordna med mått och form.  
Söndag: Arbeta med bänken.  

 

21 Måndag: Arbeta med bänken, göra dockorna  
som badkläderna ska visas på.  
Tisdag: Det mesta skall vara klart. Ordna med 
saker som ska skrivas ut samt arbeta med bänken. 
Onsdag: Arbeta med bänken, måla dockorna. 
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Torsdag: Skriva ut planscher, utställningen börjar. 
Fredag - Söndag vårutställning. 

 
Här emellan arbetar jag med rapporten till och från. Samt förbereder för 
opponering och redovisning. 
 
38 Framläggning av rapporten. 
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Frågeformulär/intervju            2007-03-30 
Examensarbetet 
Frågor till halmstdbor och turister.  
 
Dam eller herre........... Ålder......... halmstadbo eller annat........ 
 
 
1. dam, 15, Halmstad 
2. dam, 66, Halmstad 
3. dam, ca 40, Halmstad 
4. dam, 56, Halmstad 
5. dam, 24, Halmstad 
6. dam, 30, Halmstad 
7. dam 25, Halmstad 
8. dam, 59, Halmstad 
9. herre, 45, Halmstad 
10. dam, 26, Halmstad 
11. dam, 26, annat 
12. dam, 25, Halmstad 
13. herre, 30, annat 
14. dam, 31, annat 
15. dam, 26, Halmstad 
16. herre, 25, annat 
17. herre, 19, fd, Halmstad 
18. dam, 26, fd, Halmstad 
19. dam, 57, annat 
20. dam, 25, annat 
  
 
Halmstad: 

1 Vad förknippar du med Halmstad? 
Plats/Känsla. 
 
1. Tylösand 
2. Världens underbaraste plats, strand, skog, slätt 
3. Tylösand 
4. Galgberget 
5. Sommarkänsla/stad  
6. Turiststad 
7. Sommar, uteservering, Lilla torg, Storgatan 
8. Torget, Europa och tjuren, kuststad, nära till havet 
9. Sommar 
10. Turist, bad, golf 
11. Sommarstuga, två känslor: en för sommaren: alldeles alldeles 
      underbart, vinterkänslan: grått, öde och blåsigt 
12. Sveriges bästa stränder, välbekant, litet, känner mig hemma  
      överallt, hittar. Många minnen kanske lite passé. Småstad. 
13. Per Gessle, Tylösand och sol, men för mig personligen är   
      högskolan det första som kommer i tankarna 
14. Har aldrig varit där. Förknippar med bad och sand och Per 
      Gesslelåtar. 
15. Sommar = turister och Tylösand, och vinter = totalt dött. 
16. Uppvaknande på sommaren, sommar, Tylösand, Per Gessle, 
      biblioteket, storstadskomplex  

 17. Sommar, Brogatan, Nissan, strand, Örjansvall. 
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18. Hem, regn, tomhet, familj, återseende, minnen, nostalgi, hav,   
      skola 
19. Det är väl 3-hjärtan och förstås syrran med familj. Gillar närheten till havet. Det är  
      en särskild lukt. 
20. Tylösand och gågatan, sommar, liv och skratt 
 

 
2 Vad tror du att de som inte bor i Halmstad skulle svara på den frågan? 

 
1. Stranden 
2. Stranden 
3. Fotboll, hotellet 
4. Tylösand 
5. Sommar känsla/stad, stendött på vintern 
6. Turiststad 
7. Tylösand om man vet nåt om Halmstad 
8. Tylösand, golf 
9. Gyllene tider, Per Gessle 
10. Golf, Per Gessle och stranden 
11. Sommarstuga, två känslor en för sommaren: alldeles alldeles 
      underbart, vinterkänslan: grått öde och blåsigt 

 12. Tylösand/stränder. Kanske tänker de på fotboll också om de 
           bryr sig. 
 13. Camping sol och bad 

14. Har aldrig varit där. Förknippar med bad och sand och Per- 
      Gesslelåtar. 

 15. Sommarstad och att Per Gessle och Gyllene Tider kommer 
                   därifrån. 

16. Sommar, Per Gessle, uteliv.  
17. Tylösand, Per Gessle, camping 
18. Västkusten, turiststad, bad, sandstrand, Per Gessle, golf 
19. Jag bor inte i Halmstad.  
20. Tylösand och gågatan, sommar, liv och skratt 
 
 

Badkläder stranden: 
3 Hur vill du att ditt badplagg ska se ut?   

Viktigast för att du ska trivas och att det fungerar. 
t.ex. Färg, mönster, form... 
 
1. Prickig bikini 
2. Blått 
3. Lila färg, mönster 
4. Mönster 
5. Bikini, militärfärg och nåt krimskrams 
6. Enfärgat 
7. Bikini, grön mönster  
8. Turkos havsfärg, mönstrat randigt fält 
9. Enfärgat, orange, grön, svart 
10. Följa formen, gärna enfärgat, men mönster skulle vara ok ej 

för storblommiga 
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11. I år kan jag se det olika, men jag kan tänka mig en baddräkt och 
bikini, kanske uppdelad i olika mönster, prickigt och enfärgat  
eller randigt och enfärgat... ganska glada färger!!! 

12. Det måste sitta fast, dvs inte gå att tappa av misstag. Det ska 
passa ens kropp, framhäva de fina sidorna. Gärna färgglatt. 
Inte tantigt (dvs inte preppy!) 

13. Sportigt eller trendigt. En huvudfärg och en del ränder med  
andra färger, gärna REEBOK. 

14. Bra funktion för att kunna simma/bada i. Bekvämt. Om baddräkt,  
ska den inte skära in. Om bikini, bra överdel som inte riskerar  
att ramla ner. Gärna boxershortsmodell på underdelen.  
Sportigt. En- eller tvåfärgat. Inte genomskinligt. 

15. Viktigast är färg och modell 
16. Stilrent, inte stort, bylsigt och hängigt som nu, men inte heller 

den tajta simbadbyxvarianten.  
Kännas bekvämt och snyggt.  
Helst enfärgat, inte i någon typisk "fräsch sommarfärg", brunt 
är alltid fint, gärna med någon kontrasterande detalj, t ex en 
annan färg på en söm eller nåt annat litet, inte logga.  

17. Ganska normala färger, inte för små, mönster kan va snyggt 
med enfärgat funkar väl bra 

18. För strand = bikini helt klart, absolut inte string, inga   
vadderade bröst, gärna knyt här eller där, och mönster är fint, 
men inga optiska mönster så att rumpan ser xxl ut. 

19. Se ledigt och ljust ut. Inte strama. 
20. Skön passform, ett tyg som torkar snabbt, ganska tunt, kan 

gärna vara glada färger. 
 
 

4 Hur tycker du badmodet ser ut? 
Är det lätt/svårt att hitta något som passar? 

 
1.  Lätt att hitta, färgglatt 
2.  Nej inte svårt att hitta 
3. Lätt att hitta 
4.  Lite äldre, finns mest till tonåringar, egen stil saknas, mest   

main stream, då är man inte så modeinriktad 
5.  Svårt att hitta 
6.  Nej inte svårt 
7.  Svårt med att hitta bra storlek på underdel 
8. Knivigt att hitta badkläder 
9.  Ganska lätt 
10. Ja, det är ganska svårt att hitta. Jag är väl lite för smal för  

att hitta något som passar. 
11. Nej det finns så extremt mycket, det hänger på  

prisklassen men idag finns det mycket billigt bra också... 
12. Det är ett otyg när över- och underdelar inte säljs separat. 

Har små bröst och stor rumpa så det funkar inte. Och  
problemet är att man köper badkläder på våren när man är som 
blekast och med lysrören i provrummet blir det inte så  
smickrande. Men jag brukar i alla fall lyckas. 

13. Blandat, i vanliga affärer hittar man inte det man söker, men   
när man inte söker så hittar man det. 
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14. Badmode ok. Finns en hel del att välja på. Skulle vara 
bekvämare för tjejer att t ex kunna köpa stora badshorts som 
killarna har; lättare att röra sig i, inte lika exponerande 

15. Ganska svårt att hitta nåt som är kul och passar 
16. Killmodet är fult tycker jag. Ingen stil och klass på kläderna.  

Väldigt actionsport-influerat. Tjejer har kanske mer olika  
typer och modeller av badkläder att välja på.  
Är det lätt/svårt att hitta något som passar? Svårt att hitta  
andra typer av badbyxor än dom stora, "coola" 
aktionsportinfluerade.  

17. Jag är inte så kräsen, så det går bra. 
18. För lite elegans, för lite hänsyn till den kvinnliga kroppen, dvs 

en söm i skrevet är inte skönt. Om man har en liten kropp som 
jag men ändå bröst, passar nästan aldrig överdelarna till  
bikini, bara knyt funkar, lite mer franska omkretsstorlekar   
tack!  

19. Vet inte – har inte kollat så noga, lätt att hitta. 
20. Både lätt och svårt att hitta badkläder, då jag bryr mig 

samtidigt inte så mycket. Om det är mönster på bikinin tycker  
jag oftast det brukar vara fult. Jag köper inte så dyra 
badkläder då de ofta brukar bli fula efter ett tag. Finns inte så 
roligt utbud. 

 
 
 

5 Badmodet förr och nu, påklätt har blivit avklätt. Allt är så exponerat? Skulle det 
fungera med ett mera påklätt romantiskt mode?  

 
1. 70-80-tal på gång 
2. Neutral, man får ha det man vill 
3. Mer färg, blommor kan önskas 
4. Ja, mer eget 
5. Ja, det skulle funka 
6.  
7. Man vill ju få färg när man solar, men kan funka 
8. Kan bli lite 20-talsmode, hela baddresser 
9. Lite åt det hållet pga brännrisken, den starka solen 
10. Låter roligt. Det är väl bara att det är så mycket naket nu för 

tiden. Att göra det motsatta vore kul 
11. Nej, för man vill ha mycket färg på kroppen, måste tänka på en  

schysst bränna, särskilt om man kommer från Halmstad där det  
handlar mycket om brännan, den är viktigt!!! 

12. Jag vill ha sol på alla delar av kroppen som kan råka sticka 
fram i andra sammanhang. Alltså benen så jag kan ha korta 
kjolar, hela urringningen osv så jag är inte så sugen. Och  
blöta kläder är inte skönt att ha på heller, Jag tycker det är  
skönast att bada naken, så bra badplagg ska nog va så nära det 
som möjligt. Dock ska de skyla vissa delar för att jag inte ska  
känna mig obekväm.  

13. För länge sen var det nattkläder som gällde men det har 
funnits även tangaperiod och det är mera differentierat nu. Att 
olika grupper har hittat sina kläder. 
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Jag vill ha sol på kroppen, så jag vill inte täcka huden annat än 
i nödfall om jag hade hudcancer eller hade bränt mig. 

14. Bort med bikini för småflickor. För dem är baddräkt det bästa  
och minst exponerande. Men behöver inte/ska inte ha bikini 
innan man fått bröst. Skulle vara en fördel att designa lätta, 
luftiga mer täckande kläder för strand/uteliv, med tanke på 
ökningen av hudcancer och att man bör uppmuntra människor 
att inte sola lika ohämmat som tidigare. För själva badandet är  
det skönt att ha ganska lite på sig, då fungerar bikinin bra. Då  
man badar på semester i varma länder med stor risk att bränna 
sig vore det bra med mer heltäckande badkläder, framför allt  
ryggen som exponeras vid t ex snorkling.   

15. Ja man har ju börjat se lite mer baddräkter på sista tiden. Men 
jag tror det kommer att ta ett tag innan det blir stort igen. 

16. För tjejer skulle det absolut funka med mer påklätt. Kanske  
inte för killar. Tjejmodet verkar nästan vara, ju mer hud som syns 
desto bättre, ingen använder väl baddräkt längre, men bikini är  
ju fint, medan killmodet är ju mindre som syns av benen desto  
bättre. Men man vill ha bar hud så man blir brun överallt.  
Trenden för något år sedan att bada i avklippta, men ändå  
långa, jeans va nog det fulaste, och mest värdelösa som hänt i 
badtrender nånsin. Men nog allmänt lite stil och klass på 
badkläder. Tur man slipper string och sånt på svenska  
stränder. 

17. Det är väl upp till var och en vad de vill ha på sig på stranden, 
men många gillar väl att bli solbruna. 

18. Om det är bekvämt och inte i vägen funkar påklätt, kan vara lite  
mysigt. Om man är ute efter solbränna är det mera minimala  
plagg, mera variation kanske, men alla skall ha på sig det dom vill  

19. Ja absolut 
20. Jo det skulle det nog, men man vill känna sig ung, snygg och 

kvinnlig och inte tantig och fortfarande bli solbränd.☺ 
 
 

6 Villken typ av badperson är du? 
1. Är helst i vattnet – 2. På stranden  
3. Vill vara med andra människor – 4. Vill vara ifred.  
5. Blyg – 6. Utåtriktad 
7. Stilla – 8. Sporta 
 
1. Bada, umgås 
2. I vattnet, skugga, parasoll, ifred 
3. Med andra människor 
4. Vattnet 
5. Bland folk, i vattnet om det är varmt 
6. Sola på stranden, lite lugnt 
7. Bada, vara med andra 
8. Bada, roligare flera 
9. I vattnet och på stranden, lagom mycket folk 
10. På stranden, vill vara med andra, blyg, stilla 
11. Vill vara med andra 
12. I vattnet, på stranden, med VÄNNER, (inte random people som 

stöter på en)-6-7 
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13. På stranden 
14. På stranden ifred blyg sporta 
15. Blyg tror jag  
16. Både på strand och i vattnet, inte mitt bland en massa människor. 
      Mellan blyg å utåtriktad, vill både ligga å sola och sporta.  
17. I vattnet, på stranden, med andra, sporta, stilla 
18. På stranden. Vill vara med andra människor 
19. Kruka, med andra, men det är ok att vara ifred också, utåt tror jag, lite stilla och 

lugnt passar mig.  
20. Jag är mycket i vattnet, Jag doppar mig ofta, då jag får 

solsting om jag ligger för länge. Jag tycker det är kul att ha  
människor omkring mig men också kunna ha tid att läsa en bok.  
Jag är nog en blandning av alla de typer du räknade upp, men 
jag är inte särskilt blyg. 

 
 

Möbeln: 
7 Vad har du med dig till stranden? 

 
1. Handduk, strandstol, filt, solglasögon 
2. Kaffe, parasoll, baddräkt, stol 
3. Vatten, mattor att ligga på 
4. En bra bok 
5. Parasoll 
6. Stol, dricka, fika, tidning 
7. Gillar stenstränder, bomullsfilt, bok, stor handduk 
8. Handduk 
9. Fika, äggmackor 
10. En liten väska för handduk, bok, solglasögon, lotion, 

vattenflaska och lite pengar. Det händer att jag tar med någon  
liten radio. 

11. Bok, vatten, solkräm, handduk, något att leka med, boll eller  
badtennis 

12. Om det är planerat: Handduk, solglasögon, bikini, vatten,  
glasögonfodral, solhatt om det är riktigt varmt. Annars går 
det bra att inte ha någonting och bara klä av sig och hoppa i och 
sen soltorka! 

13. Solkräm, badhandduk och badbyxor. Om jag är i sällskap så tar 
jag med lite kringleksaker. 

14. Handduk att torka sig med/ligga på. Vattenflaska. 
15. Badkläder, badlakan, tidning/bok, solglasögon, dricka och nåt  

att tugga på och ibland solstol 
16. Filt, handduk, kanske en brassestol, kylväska, frisbee,  

volleyboll, dricka, fika.  
17. Solkräm, handduk, vatten, badbyxor, solglasögon. 
18. Mat och dricka (helst) något att läsa och något att ligga på. Eller  

så kör jag vagabondstilen och har ingenting med mig. 
19. Lite att äta och dricka, men främst handduk och badkläder, pengar. 
20. Handduk, dricka, ibland matsäck om man är borta längre, bok 

eller tidning, solbrillor, solkräm… 
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8 Hur sitter du eller ligger du helst när du är på stranden? 
 

1. Sitter mest 
2. Sitter 
3. Båda delar 
4. Ligger 
5. Sitter 
6. Båda 
7. Ligger 
8. Sitter 
9. Båda delar, går mycket med 
10. Jag ligger helst på stranden. 
11. Variera mellan dessa... 
12. BRUKAR ligga på min handduk. Jag vill helst att det är sand  

under så man kan bädda lite… 
13. Varierat, jag orkar inte med värmen, så då ligger jag inte långa 

stunder och sitter och tittar på folk emellanåt. 
14. Gärna på sten/klippa. Använder handduk som underlägg. Inte 

nödvändigtvis mitt i solen, gärna lite skuggigt en del av tiden. 
15. Sitta i solstol är trevligt, och ett badlakan att ligga på  
16. Både och. 
17. På en handduk, solstol hade väl fungerat bra med, men det  

orkar man inte bära med sig/betala för. 
18. Vill helst växla mellan ligg och sitt  
19. Har jag en vilstol är det bekvämare genom att man kommer upp lite, men det går  

bra med bara handduk på stranden.  
20. Jag varierar nog ganska mycket, men ligger ned ganska mycket. 
 

 
9 Om du har en solstol. Hur transporterar du den? 

Cykel, bil, går eller hyr? 
Hur fungerar det, något önskemål på förbättring. 
Är du nöjd med din solstol? 
 
1. Cykel, pakethållaren 
2. Bil, cykel beror på avståndet till strand, inga önskemål 
3. Bil, nöjd med stol 
4. Går, brukar inte ha solstol 
5. Bil, funkar bra 
6. Bil 
7. Cykel, har ej med solstol, för stor 
8. Bil 
9. Bil för det mesta 
10. Jag tar i så fall den på cykeln. Skulle vara bra om den inte tog 

så stor plats när man tar med den. Något som man kan vika och   
ha i väskan. Jag äger ingen solstol idag. 

11. Cykel. Ska jag ta mig till Tylösand vore det kul om det gick en 
badbuss, det kanske redan finns? 
Nöjd med min solstol för den var billig, vit och svart!!!:) 

12. Det har jag inte, känner inget behov av en. Men om jag hade 
skulle den åka cykel eller kollektivt som jag.  

13. Jag känner mig inte så gammal eller i behov av bekvämligheter 
att jag skulle ta med mig sådant 
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14. Äger ingen solstol. 
15. Bil, funkar bra 
16. I bilen och sen i handen, hyr inte, Bättre kvalite.  

Ej nöjd, värdelöst skit. Håller inte. 
17. Bil. De olika typer av solstolar som finns tycker jag är rätt  

sköna och så. Ja. Nöjd med stolen 
18. Jag går till stranden och bär på skiten, Lätta grejer blir man 

inte lika trött av, sen skulle jag vilja ha en egen bil och en  
egen strand. Jag har ingen solstol. 

19. Beror på om jag är långt hemifrån. På långresa har jag inget sånt med mig, men 
på semester i Sverige kan såklart innebära bilresa och egen stol. Fungerar bra 
inget önskemål. Nöjd, men lite jobbig att bära. 

20. Går för det mesta - brukar inte använda den så mycket, men den 
kunde vara lite skönare, känns inte så kul i material med plast  
till handtag och metall som stomme. Skulle kunna vara lättare  
och behändigare. 

 
 

10 Hur ser en bra solstol ut? Vad är viktigast? 
Lätt att ta med, funktioner. 
 
1. Lätt, ej tung 
2. Reglerbar rygg 
3. Lätt att bära 
4. Bekväm ej otymplig, lätt 
5. Högre rygg, så stöd för huvudet för att inte få nackspärr 
6. Fälla upp, olika steg, reglerbar, kvalité 
7. Använder solstol på sommarstugan, trä, tyg, fina färger, lite 

hängmatta, fällbar 
8. Behändig att bära, lätt fälla ihop, halvliggande, bekväm 
9. Smidig, fällbar, ej för tung att bära 
10. Det ska vara lätt och ta med, ta liten plats, smidig att veckla ut  

och bära. Ej för stor och klumpig. Sen är det viktigt att den  
ser kvalitativ ut så att man inte ramlar ur den och vinglar.  
Stadig skulle jag nog säga. 

11. Priset, komforten och färgen☺  
12. Att den är bekväm. Man ska kunna sitta upp i den så att man kan 

läsa bekvämt. Det är de oftast inte. Då ligger jag hellre på  
sanden. Kanske mugghållare.  

13. På nollning så har de haft hopfällbara lätta konstruktioner 
med sig och vissa har haft mugghållare i nät som lyxdetalj.  
Det skulle varit praktisk då man får stå och gå hela dagarna på 
nollningen. 

14. Liten, smidig, lätt att fälla ihop, lätt att bära. Miljövänligt 
material. Någon form av bärrem så att den kan hängas över  
axeln i hopfällt läge. Underhållsfri. 

15. Lätt, ska vara lättburen (bra grepp), bekväm 
16. Lätt, och snygg. Och framför allt ska den hålla.  

Brassevarianten är smart. Tar liten plats och har två lutningar  
på ryggstödet.  

17. Alltså, skön och lätt att ta med är väl viktigast, sen kan det ju 
vara skönt med burkhållare och sånt ibland. 
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18. Lätt, snygg och skön att sitta på eller ligga på, saknar lite 70- 
tals solstolarna, trött på dessa ”aluminiumben” 

19. Lätt att bära och ta med. Svår att veckla ut. 
20. Lätt att ta med är viktigast. 

 
 
11 Vad tycker du om utbudet av solstolar? 

Är det något som du saknar/önskar? 
 
1.  Nej, saknar inget 
2.  Brassestol, saknar inget 
3.  Ganska bra, mer armstöd, för smalt 
4.  Kunde varit större utbud 
5.  Ok 
6.  Vet inte, nu på senare inte så många stolar 
7.  Vet inte  
8.  Håller dåligt, skrangliga 
9.  Såg en bra i Italien, solskydd för ansiktet som man kunde fälla 

upp om man behöver, bra när man läser bok t.ex, sen var tyget så att  
sanden trillade igenom. 

10. Har inte så stor koll på det. Jag har en Kingston hemma som 
pojkvännen äger. Den är i och för sig ganska bra. Vikbar och  
nätt. Men man kan bara ligga i ett läge. Vore bra om man kunde  
sitta och ligga. 

11. Nej inte tillräckligt, kolla på variationer, jag tycker det  
räcker med ett ryggstöd för att kunna läsa, behöver inte vara 
en hel stol. 

12.  
13. Kan hända att jag köper mig en intressant tekniklösning med en 

del lyxdetaljer, ex kylbox, drinkhållare, tillhörande  
förankrande parasoll eller annat. 

14. Nej. Behövs inga fler prylar att ta med till stranden, handduk 
duger gott. Möjligtvis någon form av enkel stol för  
handikappade/äldre, så att de lättare ska kunna njuta av att  
vara på stranden. För dem kanske en stol med hjul, som även 
kunde köras ner i vattnet, skulle vara perfekt, så att de får  
möjlighet att bada. 

15. Vet inte riktigt har inte kollat så mycket men jag tror aldrig att  
jag sett en riktigt snygg solstol. 

16. Antingen billigt skit som är lätt å ta med, annars är det stora 
dyra saker. Ja, en bra variant till vettigt pris.  

17. Bra. Saknar inget 
18. Enformigt, vill ha både extra stora och minimini,  
19. Har inte kollat så noga, lättare, alltså färre kg. 
20. Utbudet känns ganska begränsat. Det jag har sagt tidigare  

angående vad jag saknar/önskar. Brukar mest sitta på min 
handduk eller någon filt så jag har inte tänkt på det så 
mycket. 
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12 Vad får en solstol till stranden kosta? 
Hur mycket kan du tänka dig att lägga? 
 
1. 150 kr max 
2. 100 kr ca 
3. Kvalité använda länge 
4. 1000 kr ej över 
5. 200 kr max 
6. 100 kr max ej dyrt  
7. Till sommarstuga mer pengar, stranden inte dyr, då man lämnar  

den 
8. 500 kr om man hittar en bra 
9. 100 kr max 
10. 200 kr max kanske  
11. 100 kr, men är det en fin är så kanske mer, men man vill inte ha 

en dyr sak, för man vill inte känna att man måste vakta  
något, ska kunna gå ifrån utan att man ska behöva vara orolig  
för stöld. 

12. 
13. Det är en onödig pryl för mig så max 200 kr om tekniken är  

tillräckligt intressant för att jag ska kasta pengar i sjön. 
14. För en ung frisk person – ingenting, det är en onödig pryl. 

För någon som behöver ett hjälpmedel - så billigt som möjligt  
med bevarad funktion. 

15. 300 kr 
16. Kanske 200 kr, men om jag haft mer pengar lite mer.  
17. 100 kr max. 
18. Max 500 kr, kan lägga en hundring, men om den är helt lovely så  

mer mer 
19. Så billigt som möjligt, men ärligt talat: om den är bra, så kan den få kosta. Håller 

den längre är det ju värt pengarna. Kanske 4-500 kr  
20. Högst ca 100 kr. 
 
 

13  Är formen på solstolen viktig? Köper du hellre en billig solstol eller lägger du 
till lite extra för att få en bra kvalité och design? 

 
1. Hållbar viktig 
2. Har haft min Brasse 10 år, håller än 
3. Bättre kvalité, då betala mera. 
4. Lite rundare modeller, former 
5. Hellre billigare 
6. Biligt 
7. Bra kvalité och design hem till stugan 
8. Hellre en bra 
9. Kanske något mer om den verkar stadigare än en annan 
10. Jag lägger hellre till ett par extra för utseendet skull. Det är 

bra om den ser funktionell och användbar ut men samtidigt  
tilltalande för ögat. 

11. Varför inte både och, det kan väl vara designat billigt Måste det vara dyrt för att 
det är designat? 

12. 



Veronica Lindahl Bilaga 2 
Skomakargatan 24A/0401 Frågeformulär 1 och 2  
111 29  Stockholm 
Tel: 073-6438004 
 

 
 

Sid. 11 (11) 
 

13. Som på föregående fråga, jag är inte intresserad av solstolar, 
jag är intresserad av teknik. För intressant teknik/lyx betalar  
jag, men inte för en solstol. 

14. Om jag behövde en solstol är det bättre med kvalitét som  
håller och inte kastas på sopberget efter en säsong. Design 
oviktigt. 

15. Jag skulle gärna vilja lägga pengar på kvalitét och design men  
jag tror inte jag skulle göra det på en solstol. Man är ju  
student. 

16. Hade hellre betalt lite mer för en rejäl stol.  
17. Billigt är bra 
18. Jag kan ge lite mer om det är fint 
19. Beror på - är den extremt lätt, enkel och snygg, så kan jag tänka  

mig att lägga lite mer. 
20. Just där är jag nog inte så noga, men hade det funnits en fin 

och schysst badstol skulle jag nog kunna tänka mig att betala  
lite mer, men inga jättesummor, just för att det handlar om en 
kort säsong. 

 
 

14 Använder du din solstol på andra ställen än stranden? 
 

1. Nej 
2. Nej 
3. Trädgården 
4. Ev. hemma på altanen om den är snygg 
5. Balkongen 
6. Altanen 
7. Stugan, ej stranden 
8. Trädgården, koppla av, sitta och slöa 
9. Nej sällan, ibland på gården 
10. Jag sitter hemma på balkongen. Det har hänt att jag använt den. 
11. Nej. 
12. Det skulle jag nog göra om jag hade en. Kanske på balkongen  

eller på skogsutflykter.  
13. Vid utflykter som nollning. 
14. Om man har tur och har en balkong/trädgård behöver man 

någon form av möbel utomhus. Men jag tror inte att den bästa 
stolen att ta med till stranden är den bästa stolen att ha i  
trädgården. 

15. Ja hemma i trädgården 
16. Nej. 
17. Festival :D 
18. Om jag hade haft en solstol och en balkong eller en terrass, 

så skulle man kunna ha den där, man kan också ha dem i  
vardagsrummet faktiskt, jodå när jag va liten hade vi det, mamma 
hade dock lagt fårskinn över så det blev värsta fåtöljerna 

19. Det kan jag ju göra, trädgården exempelvis.  
20. Har använt den i trädgården på landet ibland. 
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Frågeformulär/intervju 2007-04-04 
Examensarbetet 
 
Frågor till butiksinnehavare och expediter i bad- och underklädesbutiker. 
 
 

1. Hur ser badmodet ut i år? 
 

2. Vad säljs mest: bikini eller hel baddräkt? 
 

3. Olika material: vad är populärt, Nu/innan?   
 

4. Finns det tecken på att det blickar tillbaka i tiden och blir ett  
mera påklätt badmode med mera mystik/romantik?  

 
5. Vad är viktigt när det gäller badkläder? 

T.ex. Torka snabbt, tekniska egenskaper, tåla...  
 

6. Hur ser badkläder i Halmstad ut? Vad är populärt här? 
 

7. Kan du tänka dig en halmstadbaddräkt? 
 

8. Vad finns det för olika typer av kunder? 
t.ex. blyga utåtriktade sportiga stilla solare badare 
1. Är helst i vattnet – 2. På stranden  
3. Vill vara med andra människor – 4. Vill vara ifred.  
5. Blyg – 6. Utåtriktad 
7. Stilla – 8. Sporta 

 
9. Badkläder för större personer, hur ser det utbudet ut? 

Vad efterfrågar de? 
 

10. Pensionärer: har de några speciella önskemål? 
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Frågeformulär/intervju 2007-04-04 
Examensarbetet 
 
Frågor till butiksinnehavare på Små Under i Halmstad den 4 april 2007  
 

1. Badmodet följer trenden i klädmodet. Det är låga byxor fortfarande, men kan tänkas 
bli högre nu när vanliga byxor höjs i midjan. Bikini är svårt att köpa in och sälja. Trots 
att brunt är mode så kan man inte bara köpa in det utan man måste se till att ha alla 
färger, ta hänsyn till att alla inte passar i brunt. Behöver ha färger i varmt och kallt. 
Men allmänt nu så är det lite brunt och mycket guld, metalliska detaljer. Knalliga 
färger. Man kan tänka på att svart tar fram rynkor och brunt är snällare mot rynkor. 
Just nu är det fokus på stora bröst och fin hy. Accentfärger med svart och grå bas. 

 
2. Säljer mest bikini till smala, låga byxor. Mer baddräkter till äldre, större personer. En 

tvådelad modell som heter takini blir det mer och mer istället för baddräkt. Det tar ca 
1-2 år innan något nytt slår igenom. 

 
3. Materialet i badkläder är nästan alltid elastan 20% och polyamid 80%. Badkläder tål 

inte klor, det är tillverkat för saltvatten. När man badar i klor är ett tips att använda 
förra årets badkläder eller införskaffa en billig till klorbadandet och ha en annan när 
man badar i saltvatten. Jag har hört om ett material som skall vara klorresistent men 
det kostar tre gånger mera och det fungerar ändå inte till 100% så det känns inte så 
prisvärt. Man skall inte heller bada med den finaste baddräkten i en bubbelpool, då 
de inte heller tål värme. Att åka i vattenrutschbana är inte heller bra, då det kan 
bränna hål på badkläderna av värmefriktionen. Då kan man ta på sig en t-tröja och ett 
par shorts eller en reservbaddräkt. Därför skall alltså badkläder inte heller tvättas 
varmt utan bara tvättas i ljummet vatten och tvål. Jag avråder hellre en kund som 
tänker köpa en dyr baddräkt till badhuset och säger att det är bättre då att köpa en 
billigare, då den ändå inte kommer att tåla det. 

 
4. Svenskar är ganska så fega av sig, det får inte sticka ut och skrika för mycket. Men 

yngre är lite öppnare och accepterar mera. Men från åldern 35 och uppåt så är det ett 
enklare mode, inte utstickande. Utomlands är det mera accessoarer och det är 
saronger, badkappor, tunikor m.m. som matchar badkläderna och skorna, kanske en 
fin väska till. Men här är det inte någon som lägger femtusen för en badrock och sen 
kanske lika mycket för baddräkten. 

 
5. Viktigt att man sköter den rätt, handtvätt. Badkläder håller oftast bara en säsong. 

Borde ses som ett klädesplagg men det gör man inte utan 80% tycker mer att det ska 
vara billigt och hålla länge, vilket inte går ihop. 

 
6. Halmstad är en väldigt trendkänslig stad med småstadskomplex. Det finns nästan allt 

i Halmstad av de stora butikerna, det är nog bara Zara som fattas.  
 

7. Nja, de som är här är väl mycket trekantsbikini för den yngre generationen, yngre är 
mera köpglada, äldre handlar inte så mycket. Då jag har en liten butik skulle jag inte 
överleva om jag satsade på äldre utan jag har mer ett yngre mode och en bit uppåt. 
Det med att handla kanske beror en del på hur man är uppväxt. Förr så fick man 
kämpa länge för att få ihop pengar och lönen från början var inte så hög, men nu om 
en yngre person börjar arbeta, så är ingångslönen ganska så hög. Nu kan man göra 
av med sista 100-lappen och veta att man kanske har någon backup, men förr var det 
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inte så. Förr om man hade hus när man var runt 40 år, så var man någon men nu är 
det inget som är ovanligt utan fullt möjligt. 

 
8. Solaren som har snygga badkläder och ser bra ut, har självförtroende. Sen är det 

icke-solaren som har baddräkt och inte så snygg eller som bara har dåligt 
självförtroende. Det hänger mycket på självförtroendet. 

 
9. Baddräkter och takini men jag har inte så mycket sånt, kanske någon storlek. 

 
    10. Pensionärer vill inte att byxorna ska var för låga. De ska gå ner 

över rumpan och inte vara högt uppskurna. Äldre kanske inte väljer 
att lägga sig mitt i stimmet utan drar sig bortåt till lungnare  
plats. Åldern påverkar. Butik för yngre och äldre kan ha lite sånt  
i sortimentet för dem.  

 



Veronica Lindahl Bilaga 2 
Skomakargatan 24A/0401 Frågeformulären 1 och 2 
111 29  Stockholm 
Tel: 073-6438004 

 
 

Sid. 4 (4) 
 

 
 
 
 
 
 
Frågeformulär/intervju 007-04-04 
Examensarbetet 
 
Frågor till butiksinnehavare på Sunshine i Halmstad den 4 april 2007 
 
 

1. Från svart till vitt, alla färger, smaker. Turkos är alltid populärt men det bleks mest. 
Svart tål solen bäst. Min målgrupp är 17 år och uppåt. 

 
2. Bikini säljs mest, på hösten är det fler baddräkter, men ändå mest bikini.  

 
3. Ganska så släta tyger, enkelt. Polyamid och elastan i de flesta badkläder, ibland 

polyester. 
 

4. Yngre köper badkläder med mindre tyg, medan äldre de köper mera rejälare t.ex. 
större byxor. 

 
5. Tvätta badkläderna för hand, tänka på att solen bleker så man ska undvika att hänga 

dem på tork i starkt solsken. Kvalitén är ofta bättre i en dyrare, men de bleks lika 
mycket som en billig. Kloret är inte så bra så man ska skölja badkläderna ordentligt 
efter badet. Det finns kunder som har frågat efter badkläder med uva-genomsläpp i 
tyget men jag vet inte om/var det finns.  

 
6. Halmstad ingen skillnad, linne och byxa är lite populärt i blandad målgrupp.  

 
7. Nja. 

 
8. Olika typer av personer i affären, samma badkläder. De blyga vill inte ha så mycket 

hjälp men sen finns det de som vill ha mera hjälp. 
 

9. Inte så många större som kommer in, men om det kommer in någon så har jag några 
baddräkter upp till storlek 54. De modellerna som jag har i större är ganska basic, 
som passar de flesta, svart t.ex. De är mest glada att de hittar nåt så de är inte så 
kräsna. Jag kan inte köpa på mig då det inte fungerar att lagra badkläder alltför länge, 
då gummit i resåren torkar. 

 
10. Sitta bra, ofta väljer de baddräkt eller linne, byxa. 
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Illustrationer - badkläder i aktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sid. 4 (5) 
 



  Bilaga 3 
  Skisser på badkläder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sid. 5 (5) 
 



 



  Bilaga 4 
  Moodboard 

 
 
Moodboard: Bilder som visar färgnyanserna och stämningen. De starka små färgfälten 
är valet av färgerna till mina produkter.  



 



  Bilaga 5 
  Vykort 

De fem vykortsmotiven med baksida, från Halmstads 
sandstrand Tylösand 
 

 

 

 

 

    

Sid. 1 (1) 
 



 



  Bilaga 6  
  Produktfoton  

Fotografier från stranden Tylösand i Halmstad med 
strandstolen och badkläderna. 
 
 

 

Sid. 1 (3) 
 



  Bilaga 6  
  Produktfoton  

Sid. 2 (3) 
 



  Bilaga 6  
  Produktfoton  

 

Sid. 3 (3) 
 



 



  Bilaga 7 
  Skisser på strandmöbeln 

Utdrag från skissetapperna ett, två och tre av 
strandmöbeln  
 

 
 
Tankar om en tvådelad möbel som byggsats 

Sid. 1 (10) 
 



  Bilaga 7 
  Skisser på strandmöbeln 

 
 
 

 
 
Strandfåglar och lyftkranar 

Sid. 2 (10) 
 



  Bilaga 7 
  Skisser på strandmöbeln 

 
 
 

 
 
Strandmöbeln tankar om att fälla ihop som en väska 
med tyg som gångjärn  

Sid. 3 (10) 
 



  Bilaga 7 
  Skisser på strandmöbeln 

 
 
 

 
 
Strandmöbeln vidareutveckling från skissetapp ett 
med en möbel I två delar, draperingar och fickor i 
tyg  

Sid. 4 (10) 
 



  Bilaga 7 
  Skisser på strandmöbeln 

 
 
 

 
 
Slutprodukten från skissetapp två. Den blev 
avskalad och tråkig och kommunicerade inte med 
badkläderna, med en konstruktion som skulle göra 
den tung och otymplig 

Sid. 5 (10) 
 



  Bilaga 7 
  Skisser på strandmöbeln 

 
 
 

 
 
Första skissen på strandstolen som den skulle bli 

Sid. 6 (10) 
 



  Bilaga 7 
  Skisser på strandmöbeln 

 
 

 
 
Vidareutvecklingar av skisser till badstolen, tankar 
om att förstora och förminska, campingkänsla med 
finklänning 

Sid. 7 (10) 
 



  Bilaga 7 
  Skisser på strandmöbeln 

 
 
 

 
 
Vidare skisser till strandstolen 

Sid. 8 (10) 
 



  Bilaga 7 
  Skisser på strandmöbeln 

 
 
 

 
 
Ytterligare skisser till strandstolen, tankar över 
merprodukter: solsäng, glass och drickahållare som 
är beroende av sanden, en väska som kan användas 
som kudde och förvaring 

Sid. 9 (10) 
 



  Bilaga 7 
  Skisser på strandmöbeln 

 
 
 

 
 
Skiss över presentationen av produkterna samt vilka 
produkter jag ville göra 

Sid. 10 (10) 
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Sammanfattning 
 
Rapporten beskriver ett designprojekt, som är en del av examensarbetet på 15hp, Vad händer när mode påverkar 
möbeldesign? En kollektion strandmöbler och badkläder, utfört av Veronica Lindahl, avgångsstudent på 
utbildningsprogrammet möbeldesign på Carl Malmsten, Centrum för Träteknik & Design vid Linköpings universitet. Syftet 
med denna rapport är att beskriva processen av detta examensarbete. 
Valet av produkter tog avstamp från min bakgrund i Halmstad. En möbel för stranden och något att ha på sig. Att koppla 
samman mode och möbeldesign tilltalar mig. Målet var att produkterna skulle komplettera och inspirera varandra. Att tänka 
på hur produkterna skulle presenteras var också en del i arbetet. 
Upplägget i denna rapport är enligt ordningen i min designprocess. Det börjar med en insamlingsetapp. Efter detta följer en 
lång skissetapp, därefter material, tillverkning och slutligen en resultatanalys med tankar och reflektioner över vad jag 
kommit fram till. 
Arbetet startade med samtal med handledaren Daniel Östman, där vi diskuterade val av examensarbete samt vad jag ville få 
ut av arbetet. Jag valde att göra ett projekt med mig som uppdragsgivare, eftersom det är så jag vill arbeta i framtiden. 
Ledorden i mitt arbete har varit modedesigns påverkan på möbeldesign, en möbel för stranden och något att ha på sig, trä 
och tyg, material som klarar utomhusklimatet. 
Resultatet är en funktionell, bärbar strandstol med två lägen som är lätt, går att fälla ihop och kan bäras på ryggen. Detta är 
en produkt som jag skulle vilja se på stranden. 
Detsamma gäller badplaggen, de väcker nyfikenhet och är ett mer påklätt badmode. 
Vid presentationen av produkterna använde jag mig av en stiliserad strand som gav en känsla av hur produkterna skulle 
användas i den miljö de var avsedda för. 
I framtiden vill jag arbeta med att kombinera modeskapande och möbeldesign. Jag har upptäckt många intressanta 
möjligheter och uppslag i vad som händer när mode påverkar möbeldesign. 
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