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ABSTRACT

This is a project revolving around the commercial room such as fashion stores 
with its focus on shop fittings and their way to present products in boutiques like 
installations. Where fashion and interior blend together, putting layer on layer 
combining different aesthetic expressions. A space where architecture, interior, 
furniture, fashion and body meet.  An environment depicting beauty and aesthet-
ics that concern intimacy, desire and sensuousness. How do one create commer-

cial spaces that seduce, spaces that evoke desires and cravings?

To find a deeper and wider understanding regarding this subject I wanted to look 
backwards in history to see how these environments came to be and what counts 
as the start of our consumption driven society that we live in today. The project 
resulted in a prototype of a design idé, a piece of furniture regarding storage and 
the display of clothing, accessories and other fashion related products. With it I 
wanted to explore certain elements and the way to present and elevate products. I 
looked at furniture that work as props/scenography which purpose is to enhance 
and market/sell other products. The furniture has its own tone and is charged with 

a value regarding quality. 

A few weeks into the project I decided to incorporate the company & Other Sto-
ries as a part of my project and target.
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SAMMANFATTNING

Detta är ett arbete som kretsar kring det kommersiella rummet så som modebu-
tiker med fokus på butiksinredning och sättet att presentera produkter i mode-
butiksmiljöer som installationer. Där mode och inredning kommer samman i det 
kommersiella rummet så som i modebutiker blandas lager på lager i olika skikt i 
flera estetiska uttryck. Ett rum där arkitektur, inredning, möbler, mode och kropp 
möts. En miljö som skildrar en helhet kring skönhet och estetik som berör intim-
itet, begär och sinnlighet. Hur lyckas man skapa kommersiella rum som förför, 

rum som väcker känslor och begär? 

För att få en bredare och djupare förståelse för denna företeelse vill jag titta till-
baka historiskt och se hur dessa miljöer föddes och vad som räknas som starten 

för den konsumtionskultur vi idag lever i.

Projektet resulterar i en prototyp av en möbelidè och möbeltypen jag fokuserar på 
är inom ramen för förvaring/presentation av kläder.  Jag tittar på presentation av 
kläder, accessoarer och andra produkter i modebutiker för att undersöka vissa ele-
ment och sättet att presentera och framhäva produkter.  Jag tittar på möbler som 
fungerar som rekvisita/scenografi vars syfte är att förhöja/sälja andra produkter. 

Möbeln slår an sin egen ton och laddar produkten med ett kvalitets värde.

Specifikt tittar jag på butikens A-yta som är det första du möts av när du kommer 
in i en butik. Målet är att skapa en möbel till just den ytan, en möbel att bygga 
miljö i butik, att presentera nyheter och skapa läckra kompositioner av produkter 
i samspel med möbelns material.Olika typer av produkter ska kunna presenteras 
där, små som stora, med möjligheten att skapa rum och fokuspunkter inom ramen. 
En bit in i projektet valde jag att rikta mitt projekt till & Other Stories, just deras 

butiksmiljö och A-yta.
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INLEDNING
Detta är ett examensarbete i möbeldesign vid Carl Malmsten Furniture Studies 
med fokus på möbeldesign och produktutveckling. Mitt examensarbete kretsar 
kring det kommersiella rummet för mode och med fokus på butikernas inredning 
och utryck. Möbeltypen jag fokuserar på är inom ramen för förvaring/presenta-

tion av kläder.  



Estetik i det kommersiella rummet, Examensarbete Julia Colliander 
Carl Malmsten Furniture Studies Möbeldesign

BAKGRUND

Under min utbildning i möbeldesign på Carl Malmsten Furniture Studies har jag 
arbetat med ett flertal designprojekt. I ett tidigare projekt tog jag fram en serie 
mindre display skåp som bildade små rum att skapa stilleben i, av sina favorit sa-
ker. Där möbeln ska förhöja, lyfta fram, den skapar ett rum för en scenografi. Jag 
har i ett annat projekt strävat efter att skapa en rumslig möbel i gränslandet mel-
lan rum och möbler när möbler blir mer till upplevelsen av ett rum att röra sig i. 

Under höstterminen praktiserade jag på & Other Stories Ateljéer, H & M senaste 
butikskoncept. Jag fascinerades av hur de genom olika estetiska utryck bygger 
sitt varumärke. Dom producerar och säljer mode i sina butiker och genom deras 
egna sätt att bygga butiker utifrån sitt så tydliga koncept skapar de känslan av 
en genomförd helhet som resultat. Ett noggrant formulerat butikskoncept i de-
sign idé, referenser, stämning och en tydlig tanke bakom med stark koppling till 
Ateljé och studio miljö adderas ett värde till modet och tar det hela vidare. Ett 
helhets koncept som jag känner starkt för. De bygger miljöer och gör skyltningar, 
fotograferingar och bygger bilden av varumärket genom att visa sin egen design-
process, en del av butikskoncptet i sig. Genom kommunikation via hemsida och 
sociala medier med hjälp av fotografi, konst, grafisk design och möbeldesign 
knyter de attributet till sitt varumärke med inneboende värden som bygger deras 
identitet och förstärker deras estetik. Associationer och värden smittar av sig på 
varandra i en gynnsam och fascinerande kedja. Deras otaliga designsammarbeten 

med modekollektioner bygger på samma tanke. 

När jag nu avslutningsvis på min utbildning ska göra ett examensarbete vill jag 
att uppehålla mig vid detta och låta det bilda ramarna för mitt projekt. Det handlar 
alltså om helhet & sammanhang, display & komposition, rumslighet och samspel 

mellan inredning & mode i det kommersiella rummet.

EXAMENSARBETE

Detta projekt är först och främst ett examensarbete inom de ramar Carl Malmsten 
Furniture Studies. Det handlar om att genomföra ett större designprojekt inom 
möbeldesign och produktutveckling som jag själv formulerar mitt projekt kring. 
Examensarbetet ska innehålla en omfattande rapport som redogör för mitt design-
projekt och min arbetsprocess. Jag presenterar mitt arbetssätt under projektet vid 
redovisningstillfällen och slutligen en framläggning. Rapporten bygger jag uti-
från min dokumentation/loggbok som jag dokumenterar hela mitt arbete genom 
och som jag vid framläggningen presenterar. Design projektet avslutas med pro-
totypbygge och presentation av prototyp vid vårutställningen på Carl Malmsten 

Furniture Studies.

OMRÅDE 

Området jag fokuserar på är butiksinredning: möbler/inredning i kommersiella 
miljöer så som modebutiker och då specifikt butikens A-ytan. Det är det första du 
möts av när du kommer in i en butik, en yta som ska väcka kundens nyfikenhet 
genom en läcker skyltning där nyheter presenteras. Det är en temporär yta som 
ofta skyltas om för att ge känslan av att butiken är i ständig förändring. En bit in 
i projektet valde jag att arbeta riktat mot just & Other Stories butiksmiljö och de-
ras A-yta. Möbeltypen jag fokuserar på rör sig inom området klädförvaring som 
någon typ av öppen klädställning. Jag ser butiksmiljön som en inspirationskälla 
i projektet och det rum den hör hemma i samtidigt som jag tänker mig att denna 
möbel i mindre skala skulle kunna hamna i hemmet. Jag har i mitt researcharbete 
kunnat se att butiksmiljöns sätt att presentera produkter och A-ytans sätt att skapa 
som en utställning även är element som kan eftersträvas också numera i hemmet. 
Denna företeelse, det nya sättet att inkludera sin garderob och dess innehåll i sin 

inredning kommer jag att återvända till i huvuddelen. 
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FRÅGESTÄLLNING

Hur man skapar en förförisk stämning i det kommersiella rummet som väcker 
känslor och begär?

MÅL 

Mitt mål är att genomföra ett designprojekt med en öppen, tydlig och följsam ar-
betsprocess då design för mig handlar mycket om kommunikation och samarbete. 
Jag vill på vårutställningen presentera en prototyp av min möbelidé som bygger 
på ett undersökande arbete av de modebutiksinredningar som jag fascinerats av 

och låtit mig inspireras av. 

AVGRÄNSNING

Min avsikt har inte varit att göra en övergripande studie av butiksinredningar i 
allmänhet utan jag vill precisera de element som jag upplever som specifika och 
speciellt intressanta i det kommersiella rummet så som modebutiker. Mitt arbete 
och prototypen jag bygger och slutligen ställer ut kommer att vara specifikt an-

passad för just & Other Stories butiksmiljö och specifikt deras A-yta. 

METOD

Till en början handlade det om att definiera designprojektet, sätta ramar och 
avgränsningar och hitta ett rum för möbeln som skulle tas fram. Genom referens-
bilder satte jag stämningen och den estetiska riktningen. Research inom för ämnet 
relevanta områden, så som butiksinredningar och hur de är uppbyggda, särskilt 
A-ytan, olika varumärken och modemärken av olika slag, jämför H&M koncern-
ens olika brand. Jag tittar också på klädförvaring i heminrening och på vad som 
finns på marknaden vad gäller just öppna klädställningar. Hur hemmiljön och bu-
tiksmiljön influeras av varandra och hur det kommersiella rummet skapades i sin 
begynnelse. Researchen analyseras och jag inleder mitt skissarbete i modeller, i 

olika skalor och olika material, likaså skissar jag med penna och papper och testar 
olika variationer i storlek, proportioner och dimensioner men även funktioner i 
Solid Works. Under designprojektet tittar jag tillbaka och gör ytterligare research. 
Jag har knutit externa handledare till projektet med erfarenhet inom butiksinred-
ning och använder mig av deras feedback. För att min arbetsprocess ska bli öp-
pen och tydlig för andra att följa dokumenterar jag allt arbete genom projektet 
i form utav dokumentation i ett loggboks format med text och bild. Med hjälp 
av det materialet sammanställer jag presentationsmaterial för att kommunicera 
med mina handledare. Martin Altwegg är min primära handledare, han är indus-
tridesigner och lärare i möbelsnickeri på Carl Malmsten Furniture Studies. Jag 
skriver och dokumenterar arbetet i text och bygger underlag för den kommande 
rapporten. Genom utvecklat skissarbete och med hjälp av handledningstillfällen 
gör jag mina val, avvägningar och tar beslut kring den slutgiltiga designen. Jag 
bygger en spikmodell i full skala för att testa olika lösningar och definierade se-
dan designen Solid Works till en definitiv 3D ritning. Jag tar fram ritningsunder-
lag och lägger upp en planering för tillverkningsprocessen. I min tidsplan har jag 
satt upp tydliga etappmål där jag vet vad som ska uppnås och avslutas för att hela 
tiden komma vidare i mitt arbete. Jag tillverkar min prototyp, beställer de mate-

rial och detaljer som eventuellt tillverkas i andra material.

 MITT FOKUS & SYFTE

Mitt personliga fokus och mål med examensarbetet är givetvis att fördjupa mig i 
det som intresserar mig mest inom möbeldesign men även mot slutet på min ut-
bildning tydligt profilera mig och rikta mig mot den bransch jag kommer att söka 
mig till.  Jag ser det som en chans att förtydliga mig själv och min strävan och 
riktning yrkesmässigt. Jag vill arbeta med inredning för kommersiella rum och 
då framförallt modebutiker. Jag vill i och med det här arbetet ta tillfället i akt att 
knyta kontakter med de personer jag skulle vilja arbeta med i framtiden och un-
derhålla de kontakter jag knutit under min praktik period. Att arbeta med design 
handlar för mig om sammanhang och samarbete och att skapa i kommunikation 
med andra. En öppen och tydlig arbetsprocess blir därför viktig och mitt presenta-
tionsmaterial blir därmed en central del i mitt examensarbete. Jag vill att det ska 
vara en öppen och följsam process som genom text och bild blir lättillgängligt och 

rolig att följa för andra.
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Det här projektet startade med mitt intresse för butiksinredning och sättet att pre-
sentera produkter i modebutiksmiljöer som installationer. Butiksinredningar i sitt 
sammanhang där estetik i lager på lager av inredning, design och mode samlas. 
Hur lyckas man skapa kommersiella rum som förför, rum som väcker känslor och 
begär. För att hitta inspiration inför gestaltningsarbetet sökte jag mig till källor  
så som, det kommersiella rummets historia och hur kroppen och skönhet gestalas 
i både konsten och kommersiella sammanhang. Än så länge arbetade jag helt uti-
från mitt eget perspektiv. & Other Stories skulle först senare i projektet komma 

in som riktning i projektet.

INSPIRATION
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DET KOMMERSIELLA RUMMET
- Le Bon Marche

Världens första varuhus Le Bon Marche öppnades i slutet på 1800-talet i Paris 
och räknas som startskottet för den konsumtionskultur vi i dag lever i. Där sam-
lades för första gången försäljning av varor och konsumtion av olika slag under 
ett och samma tak, varuhuset blev en konsumtionsrevolution. Vilda scenografiska 
miljöer byggdes upp i varuhuset och laddade produkter med fantasi och exotism. 

Nina Björk skriver i boken Sirenernas sång om modernitet och kön, och i berör 
boken ”Damernas Paradis” av Emile Zola som är berättelsen om just öppnandet 
av Bon Marche. Hon berättar om varuhuset som en plats där kultur och konsum-
tion möttes och det var även ett rum för estetik och sinnlighet. Huvudrollen i 
”Damernas paradis” är Bon Marches varuhuschef som också står som kreatören 
bakom det revolutionerande rum och dramatiska skyltandet och scenografiska 
miljöer som fanns inne på Bon Marche. Estetiken i varuhuset var iögonfallande, 
storslagen och exotisk. Han arrangerade miljöer som förde fantasin till höga Nor-
den, orientaliska salonger, egyptiska tempel och tropiska söderhavsöar. Han ville 
att kunderna skulle ha ont i ögonen av starka bilder på näthinnan efter besök i var-
uhuset genom lågor av färg. Väggarna i hela varuhuset var randade med rött, grönt 
och gult. Allt tillsammans bildade en exotisk fantasi värld som liknade en dröm 
långt ifrån den grå vardagen. Varorna som presenterades där blev till rekvisita i 
miljön och laddades med budskap och associationer som en del av en saga och 
blev till ett skådespel. Elektricitet var ny för denna tid och kunde särbelysa dessa 
arrangerade modemiljöer och la till ytterligare en spänning till upplevelsen. Nya 
tekniker att tillverka glas möjliggjorde även varuhusets stora helt genomskinliga 
fönster. Spegelglas användes i dekorationssyfte. För boken ”Damernas paradis” 
gjordes ett gediget researcharbete. Zola studerade försäljningsteknik, skyltnings 

– och dekorations idéer för Frankrikes och världens första varuhus.

Bild hämtad från Pinterest
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Varuhuset beskrivs som ett andra hem vidare av Nina Björk. I en tid där kvin-
nan inte var välkomna i vilka offentliga rum som helst blev nu varuhuset en plats 
för kvinnor att vistas i, konsumera och umgås. Även mer privata sysslor så som 
prova kläder, spegla och smycka sig som tidigare ägt rum i hemmets avskildhet 
blandades nu upp i det offentliga. En sorts intimitet synliggjordes öppet i det of-

fentliga i och med det nya varuhuset.  

”FEMENINA TING SOM KORSETTER, SPETSAR OCH KLÄNNINGAR EX-
PONERADES I VARUHUSEN SMEKTES OCH STUVADES OM AV BESÖKAN-
DE KVINNOHÄNDER OCH BIDROG TILL ATT SKAPA EN KÄNSLA AV 

SOVRUMSLIKNANDE INTIMITET”

Det finns en dualitet i den formulering som både väcker provokationer i mig kring 
hur kvinnobilden skapats och formats i dessa kommersiella rum sedan dess och 
hur snäv den kommersiella bilden av skönhet är. Samtidigt beskriver den en este-
tik som finns i modebutiker. Ett inslag som handlar om intimitet i det offentliga. 
”..sovrumsliknande intimitet.”  En formulering som belyser det kroppsliga och 
intima i att klä sig. Nina Björk skriver också: ” I varuhusens feminina miljö var 
allt det vardagligt torftiga, tråkiga och sjaskiga utrotat. Här levde blott flärden, 
njutningen, drömmen och längtan. Samt penningen.” Det är den typen av värden 
som finns i de kommersiella som gestaltas som hoppfullhet, glädje, lyx och väl-
levnad i en positiv anda. I varuhuset skulle man förföras, begära, drömma, längta 

och konsumera. 

En värld av konsumtion som existerar av samma beståndsdelar och värden idag 
men i en utsträckning som blivit en stor del av vår verklighet. Bon Marche är än 
idag känt för sina skyltingar och miljöer. I samband med detta projekt var jag i 
Paris och besökte varuhuset. Varuhuset är intressant i sig i jämförelse med en 
butik när man tittar på hur det är uppbyggt i sina olika ytor och rörelsemönster. 
Även om det är en skillnad i skala så finns ändå alla olika typer av ytor där på 

samma sätt som skyltfönster och A-ytor med mera. 

Jag var där i början på Mars 2015 och då skyltades det för vår skor och hela i hela 
varuhuset hade de byggt upp små miljöer av skokartonger. Skyltfönstren hade 
byggts upp i nivåer av vita skokartonger uppblandat med aprikosfärjade glittriga 

skokartonger.

 I skyltfönstren satt det mekaniska dockor i metall med skor på, stora lampor som 
huvuden med olika logotyper på så som Prada och Chanel. Inne i butiken återkom 
samma skyltning på en liten yta invid entrén med samma skokartonger och skylt-
dockor. Små högsmala svarta ställ i metall blev till ett underrede som skokarton-
gen ställdes i, lyftes upp förhöjdes och bildade tillsammans ett helhetsintryck av 

en möbel.

Längre in i varuhuset hade det byggts upp hela rum/butiker av skokartonger där 
assosoarer till skor så som skosnören och sulor såldes. Åkte man upp till skoavdel-
ning kom samma scenografi igen i rosaskära podium och små installationer av 
skor. Det var ingen lättillgänglig shopping då nästan inget egentligen såldes i an-
slutning till dessa miljöer, de var vackra och inspirerande och det var dess syfte. 

En tongivande och förförisk scenografi. 
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INSLAG & PRÄGLANDE ELEMENT 

Modebutiksinredningar kan se ut på många olika sätt och vara av varierande stor-
lek såsom allt från varuhus till små butiker även varierande stil och kvalité. Vissa 
modekedjor/butiker ritar sin egen butiksinredning och blir därmed mer eller min-
dre till ett helhetskoncept medan andra köper in sin inredning eller anlitar en-
skilda arkitektbyråer för att ta fram sin inredning. Det kan fungera på många olika 
sätt och det är inte min avsikt att reda ut hur dessa miljöer fungerar och tas fram. 
Det är intressant att se hur inredningen av butiker hänger samman med de olika 

varumärkena och modet i sig och hur olika väl de samspelar som helhet. 

Jag har försökt att precisera och formulera mina intryck och min känsla för olika 
butiksinredningar och då särskilt inslag och förhållningsätt som jag gillar och 
tycker är fint och specifikt för butiksmiljön. Det har jag gjort genom research, 
referensbilder och framförallt genom att besöka och undersöka butiker. Jag tänker 

mig att det kan bli till ytterligare ramar att hålla sig till i projektet.

Det jag tycker om med modebutiksinredningar i det stora hela är den öppenhet, 
transparens och flersidig het som naturligt kommer med funktionen i möblerna – 
att presentera och visa produkterna som ska säljas. De bildar mer som ramar och 
rum för dessa produkter, tar lagom mycket uppmärksamhet samtidigt som de sät-
ter en stämning. Hyllsystem i större skala som är öppna från flera håll blir som 
stora ramverk. Genom dessa transparenta ramar skapas överallt rum i rummet som 
bildar olika rörelsemönster. Det är ofta stora rejäla grepp som används då rum-
men ofta är större än hemmets rum och ger en mer arkitektonisk känsla som kan 

samspela med rummets väggar.

Transparens, öppenhet & flersidig het
Bygger rum i rummet 

Rejäla stora grepp, starka material
Fokus på att presentera/förhöja kläder & produkter
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LAGER PÅ LAGER 
– Yta & Djup 

Där mode och inredning kommer samman i det kommersiella rummet så som i 
modebutiker blandas lager på lager, i olika skikt flera estetiska uttryck. Ett rum 
där arkitektur, inredning, möbler, mode och kropp möts. En miljö som skildrar 
en helhet kring skönhet och estetik som berör intimitet, begär och sinnlighet. Det 

fascinerar mig.

Vi bär det så nära och det står oss så nära. Mode och kläder bildar för oss ett an-
dra lager, det blir till en del av oss, en andra hud. Ytan och det ytliga berör oss 
och idén om skönhet blir till en estetik vi vill applicera på oss själva. Ytan och 
ytlighet, bilden av skönhet och fåfänga väcker känslor och begär i oss och ger 
därmed ytan sitt djup. Plaggen är även det lager som ligger emellan våra kroppar 
och de möbler vi sitter på och de rum vi rör oss i. Jag vill förena skikten och la-
gren. Känslan och element av både rummet, möbeln, modet, textilierna och krop-

pen i ett. 

Skönhet, estetik och kropp är i kommersiella sammanhang i flera avseenden kop-
plat till stränga, ofria likriktade ideal med negativ laddning. Vi vet hur vi överkon-
sumerar och hur vi tär på jordens resurser, hur olika liv vi lever i olika delar av 
världen, de delar av världen som producerar och de delar av världen som konsum-
erar. Som Karin Falk skriver i boken det svenska modeundret, ” -För att tillverka 
ett par jeans går det åt lika mycket vatten som en person skulle kunna överleva 
på ett helt år.” Det sätter modekonsumtionen i ett annat ljus som inte framförallt 

präglas av härligheter så som estetik och skönhet. 

Därmed präglas min fascination i detta ämne av en stark polaritet i sin dualitet.
Kontrasten och motsättningar i konst och kommers blir så tydlig i en jämförelse 
om hur kroppen och skönhet gestaltas i konsten kontra den kommersiella världen. 
Även dessa världar har givetvis sin egna historia, bakgrund och utveckling i ge-
staltning och spegling av människan, skönhet och kropp genom tiderna, yta och 

djup.

Bild hämtad från Pinterst
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KROPPEN I KONSTEN 
– Louise Bourgeois

Till exempel i konsten har kvinnan länge målats som ett objekt och speglats på 
ett ganska likartat sätt. Just nu på moderna museet i Stockholm visas en utställn-
ing med blandade samlade verk av Louise Bourgeois, - I have been to hell and 
back. Louise Bourgeois har genom sina kroppsliga skulpturer och i sitt konstnär-
skap gestaltat kvinnokroppen som subjekt istället för objekt och räknas som den 
feministiska konstens banbrytare. I utställningstexten står hon citerad ” - I hela 
mitt liv som skulptör har jag strävat efter att förvandla kvinnan från objekt till ett 
aktivt subjekt”. Utställningen har varit en stor inspirationskälla för mig i det här 

projektet och hennes konst som en kontrast referens. 

Kontrasten mellan yta och djup blir stark när kroppen gestaltas i Louise Bourgeois 
konst till skillnad från hur vi ser den i media och i de kommersiella miljöerna. 
Med konstens syfte att ifrågasätta, vända upp och ner och ut och in, väcka tankar 
och känslor, med en strävan efter människors reflektion. Louise Bourgeois säger 
själv i dokumentären ”spindelkvinnan”  om sin konst: - ”Det handlar om känslor 

och idéer” . 

Louise Bourgeois är mest känd för sina jättespindlar men jag tilltalas starkast av 
hennes kroppsliknande skulpturer. För mig gestaltar de både känslan av kroppen 
men visualiserar även känslor i kroppen. Det ser ut som det känns. Många av 
hennes skulpturer är gjorda av textilier och berör just därför det här projektet för 
mig i den bemärkelsen att kroppen, textilier, kläder och rummet kommer samman 
som lager på lager. Hennes ljust rosa till röda färgskala talar för mig också om 

intimitet, upplevelsen av kroppen och hur starka känslor kan visualiseras.

Speciellt ett av Louise Bourgeois konstverk har varit som ett ledmotiv för mig i 
detta projekt. Verket är en som en installation/skulptur som består av en ställning 
och hängandes i denna egna använda tunna, skira kroppsnära kläder i rosaskära 
toner. Kläderna hänger på ben från köttdelar hon själv har ätit. Verket är för mig 
förutom ett fantastiskt starkt konstverk som speglar och består av så många delar 
och som så tydligt visualiserar och förmedlar känslor är verket för mig också i 
särklass den finaste klädställning jag sett. Den har redan används i modesamman-

hang att presentera kläder på.

Konstverk av  Louise Bourgeois , Utställning Moderna Museet Stockholm 2015, eget foto.
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I flera av hennes skulpturer har hon använt sig av textilier från kläder hon själv 
burit och även Maman, den enorma spindelskulpturen som väver sitt nät har också 
sina textila referenser. Spindeln står som koppling till Louise Bourgeois egna 

mamma som arbetade med att väva och laga.

Verket Together från år 2005, är en skulptur av två huvuden i textilier som möter 
varandras tungor och är en av alla de mjuka skulpturer som hon gjort av sina egna 

gamla textilier och kläder. 

Om kroppen I konsten upplevs och ger oss direkta känslor så är bilderna av krop-
pen i kommersiella sammanhang som modemagasin och reklam mer uppmanande 
och verkar vilja väcka avund, strävar efter likriktning. En skapad värld fylld med 
satta värden och överenskommelser. Det kommersiella dikterar ideal medan kon-
sten talar om det individuella och personliga. Konsten är fri och ställer frågor, 

utmanar och utvecklar tänkandet. 

Karin Falk skriver i boken det svenska modeundret: “ - Mode är både kultur och 
kommers.” “Mode är både yta och djup”. I modesammanhang finns det flera ex-
empel på personer som ifrågasätter bilden av skönhet och utmanar ideal. Coco 
Chanel utmanade tidens kvinnobild i sin reaktion mot Diors New Look med en 
timglasformad siluett. Som en protest började hon skapa bandkantade dräkter som 
blev hennes signum och genombrott vid sjuttio års ålder. Leigh Bowery med sina 
svulstiga, vackra utsmyckade överdrivna kroppsgestalter utmanar och utvidgar 

bilden av skönhet och könsroller. 

Det handlar gemensamt om bilden av skönhet och estetik och dess olika utryck 
med förmågan att väcka känslor. Arkitektur, inredning och möbeldesign har möj-
ligheten att skapa hela miljöer, världar och rum. Estetik och skönhet i kommersi-
ella sammanhang är varierande och modet också kan tala om det individuella. Det 
enkelriktade idealet har ändå en stark inverkan på oss i sin dubbelhet. För mig 
finns det mycket gemensamt i mitt intresse för mode och konsten, de är båda två 
estetiska uttryck som tilltalar mig starkt trots sina motsättningar och sin dualitet.
Konsten i sin kontext granskas, diskuteras och analyseras men det vi dagligen 

konsumerar låter vi passera relativt obemärkt. 

Leigh Bowery,  Bild hämtad ur boken, Fetishism in fashion
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RESEARCH

För att komma igång med gestaltningsprocessen och skissarbete tog jag steget från 
min inspiration till en mer offensiv designprocess och behövde då titta konkret 
på avgörande begrepp och precisera vilken typ av möbel jag skulle ta fram och 

vilken typ av rum den skulle röra sig i. 

A-YTA

A-yta kallas den yta i butik som är det första du möts av när du kliver in i en 
modebutik, första intrycket, första bemötandet. Syfte att dra in och locka in, at-
trahera. En yta för nyheter, en miljö som ska väcka ha-begär och ge känslan och 
upplevelsen av att butiken är i ständig förändring och att det alltid finns nya saker 
att köpa. En säljande display yta i anslutning till entrén som syns utifrån och är 

synkad med skyltningen. - Ett första intryck.  

Ofta visas en specifik stil eller säsongsspecifik kampanj därmed skyltas det om 
ofta och miljön byggs om och byggs upp på om igen på olika sätt. Då det skyltas 

om ofta krävs en stor flexibilitet och anpassningsbarhet. 

Olika typer av produkter, av varierande storlek och material ska presenteras där 
och alla produkter ska på ett tydligt sätt presenteras som därmed kräver olika 
nivåer och fokuspunkter. En möbel för A-ytan ska därmed vara anpassningsbar 
men även inom en ram kunna forma små och stora rum/fokuspunkter. Exempel på 
saker som displayas där är: kläder, väskor, skor, skyltdockor, ibland adderas styl-
ingsmaterial så växter och bildmaterial.  Kläder presenteras ofta på skyltdockor

Fler mindre a-ytor placeras på olika ställen i butiker. I en större galleria kan det 
bestå av skyltning och ett flertal inspirationsmontrar i delar av varuhuset. 

A-ytan i många butiker byggs uppåt från golvet med hjälp av podium. Ett bra sätt 
att skapa olika nivåer och lätt att förändra och både presentera som en utställning 

och även få plats med produkter man kan som kund plocka ifrån. 
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KLÄDSTÄLLNINGAR 

Möbeltypen som står närmast mitt projekt rör sig inom ramen för klädförvaring 
så som i form av öppna klädställningar. Därför har min research berört vad som 

finns på marknaden vad gäller klädställningar för hemmiljö. 

Efter att Broberg & Ridderstråle för Asplunds kom ut med sin hallmöbel har det 
kommit en stor mängd liknande produkter på marknaden av andra tillverkare. 
Enkla öppna ställningar i metall, trä, och i ibland med marmor och sten som bot-
ten. Ofta som hallmöbler. Öppna och transparanta, rejäla material, enkla former 
– grepp som påminner om butiksmiljöns. Tidigare har vi stuvat undan kläder i 
skåp bakom dörrar, i dold förvaring och att den mängd öppna klädställningar som 
nu finns på marknaden tyder på att man vill förvara sina kläder öppet, synligt 
och luftigt. Olika typer av miljöer influerar varandra och butiksmiljön har hämtat 
mycket från hemmiljön i sin inredning.  Likaså kan man se att hemmiljön hämtat 
vissa inslag från butik som klädhästen/klädräcke som är nästintill direkt plockad 
oförändrad in i hemmet från butiksmiljön. Om den klädställning jag tar fram i 
samband med detta projekt även skulle hitta en plats i hemmet skulle det vara ett 

rum som jämförbart med butikens A-yta.

Om det i hemmet skulle finnas ett rum, en motsvarighet till A-ytan, vilket rum 
skulle det då vara? Hallen är ett rum i hemmiljön som påminner mest om A-ytan 
i det avseende att det är det första rum du möts av. Det är även där samma typer 
av produkter som ska förvaras som på A-ytan. Saker som kläder, skor och min-
dre produkter. Hallen är rummet där man kliver in och hänger av sig skor, jacka, 
väska, accessoarer, nycklar. När man går ut klär man sig och speglar sig. Ofta 
finns ett litet hallbord eller hallbyrå där en skål fylls med mycket blandade små 
saker och något inramat foto eller ett löst vykort och en liten växt. En sådan kom-
position av små saker påminner också om A-ytans scenografiskt skapade miljöer. 
Något butiksmiljön plockat från en mer hemlikmiljö. I hallen förvaras dock yt-
terkläder som är grova och hallen blir därmed ett alldeles för grovt och står för 
nära utomhus miljön för att jämföras med den butiksmiljö som för mig handlar 
mer om något som är kroppsnära och intimt. Ett sovrum eller ett garderobsrum i 
anslutning till sovrum eller badrum är en närmare jämförelseföre, ett mer intimt 

sammanhang. 

Zilio Aldo. NoteMeike Langer 

Bild, ett litet urdrag från research klädställningar
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ANALYS RESEARCH 

Det som krävs av en möbel för A-ytan är flexibilitet och variationsmöjlighet och 
att olika typer av produkter kan presenteras på ett tydligt sätt, att möbeln har för-
mågan att skapa olika nivåer och fokuspunkter. En möbel som är anpassningsbar, 
kanske en stomme som på olika sätt kan bli till skyltyta, kläddisplay, klädförvar-
ing, med hyllplan i att presentera mindre produkter och yta för spegel, bilder mm. 
Det jag såg i framförallt många av H&M koncernens butiker var att A-ytan byggs 
upp från golv av podium liknande block. Det verkar vara ett flexibelt och bra sätt 
att skapa olika nivåer för både skyltning och möjliggör också ytor att som kund 
plocka produkter ifrån. Däremot skapar det inte så mycket rumslighet. Det skapar 
en yta för en arrangerad skyltning men det bygger inte upp en egen tydlig miljö, 
dessutom blir de relativt lika i alla butiker. Jag tänker mig att man kan gör något 
mer specifikt och eget av den ytan som kan bidra till de olika märkenas egen sär-

prägel. 

Ett sätt som jag skulle vilja prova är att bygga mer på höjden än dessa podiear-
rangeman. Kanske finns det av något skäl en höjdbegränsning för den ytan som 
gör att man arbetar med A-ytan just från golvet och uppåt med podium. Något jag 
får fråga mina handledare som har erfarenhet av att arbeta med butiksinredningar. 
A-ytan är mer som en liten utställning än en renodlad butiksmiljö och det är just 
det jag tycker är spännande. Det är också det element i butiksinredningen som 

verkar vara på väg att flytta in även i hemmiljön.

Det finns just nu på marknaden ett stort utbud av just öppna klädställningar och där 
flera känns inspirerade av butiksinredningens transparens och enkelhet. Nästan 
alla är däremot relativt platta och de skapar inte rumslighet, de ser inte heller ut 
att vara skapade med särskilt mycket hänsyn till innehållet, vissa är opraktiska 

och de samspelar inte alls med innehållet. 

Jag upplever att butikernas sätt att presentera produkter, att skapa en öppen ut-
ställning är något som kommer mer och mer in i hemmen genom dessa nya öppna 
klädställningar. En vilja att även hemma skapa som på en A-yta en liten utställn-
ing av saker man verkligen gillar. Som stilleben eller en installation med kläder 

och accessoarer, som en ny typ av vitrin skåp. 

Kanske som en identitetsstärkande utställning av sig själv. Något som rimmar 
väldigt väl med den tid vi lever i som handlar mycket om att spegla sig själv och 
stoltsera med en yttre bild, gestaltning av sig själv som kanske härstamma från 
sociala medier som bygger på den typen av identitets format. Att hela tiden sträva 
efter att gestalta sig själv utanför sig själv i en fiktiv bild av sig själv. Det hand-
lar om för vår tid en ny typ av fåfänga som ligger utför oss själva, i bilden av os 

själva.
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Skissarbetet påbörjades redan parallellt med min researchfas då referensbilder 
och former började förtydligas och inledde min väg mot den slutgiltiga prototypen

MITT FÖRHÅLLNINGSÄTT 

Till skillnad från de A-ytor jag har sett som skapas av podium liknande block 
som byggs uppåt från golvet vill jag jobba på höjden och skapa en byggd möbel. 
Utifrån min research började jag med att skissa med papper och penna bara med 
hjälp av tunna odefinierade linjer för att undersöka hur olika sektioner kunde sät-
tas samman för att skapa de olika nivåer och fokuspunkter för både små och stora 
produkter. Vilket var ett viktigt krav på möbeln och för mig ett mål med projektet. 
Genom linjer och inramning kring produkter som ett system med olika sektioner 
testade jag mig fram. Jag tänkte att det skulle bli ett modul system/hyllsystem 
öppet och transparent med olika stora avsnitt/ sektioner för produkternas olika 

storlek.

Jag skissade med hjälp av former som påminner om portaler, jag upplevde att 
den formen hade en förmåga att ”rama” in. Porten, dörren eller portalen är ett för 
mig en typisk foto scen, många bilder där modellen/personer i olika sammanhang 
fotas framför en port. Det blir till en inramning och ett minne av en plats. För 
en butiksmiljö fungerade den som en inramning för en skyltdocka till exempel 
längre in i butik på en så kallad liten A-yta som skapar en liten display yta inne i 
butik för att skapa luftighet bland den stora mängden produkter. Det var också en 

form som var lätt att bygga upp rumsligheter med hjälp av. 

Den serie display skåp jag tagit fram tidigare under min utbildning bestod av lå-
dor i trä i en ställning av trä. Träställningen hade för mig en speciell konstruktion 
som jag länge har velat utveckla och dra upp den i skala. Jag jämförde ställningen 
med de skisser på olika sektioner jag ritat upp som väsentliga så såg jag att ställ-
ningen och dess konstruktioner kunde vara en bra utgångspunkt. Konstruktionen 
hade redan ett eget utryck och det skulle lätt gå att ställa ihop flera ställningar 
bredvid varandra och bygga hela miljöer. Den skulle kunna bli till en öppen kläd-
ställning och med hjälp av olika insatser skulle jag kunna skapa olika förvarings 

och presentationsmöjligheter. 

SKISSARBETE 
& ARBETSPROCESS
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Jag började med att jämföra de träställningar jag hade gjort sedan tidigare, de 
byggde på samma konstruktion men hade lite olika proportioner och dimensioner. 

En av de som nu liknade modeller i skala hade de finaste proportionerna och di-
mensionerna i förhållande till varandra och jag började med att rita upp konstruk-
tionen i Solid Works. Jag testade mycket olika dimensioner och proportioner. 
Efter att ha hittat dimensioner och proportioner som jag tyckte stämde fint med 
varandra ville jag testa det i verkligheten. Jag byggde en spikmodell av skivmate-
rial i full skala för att känna på storleken och helheten. Även för att på ett enklare 
sätt föreställa mig hur innehållet skulle kunna fästas som olika insatser och hur 

detaljer och konstruktioner skulle lösas. 

Eftersom detta skulle bli ett flexibelt system handlade nu skissarbetet om hitta ett 
sätt att fästa och få in olika typer av hyllplan, klädstänger och möjlighet att skapa 
olika nivåer och fokuspunkter. När konstruktionen kom upp i stor skala behövde 
den stärkas upp för att bli stabil. Detta blev till ett problem och en svår avvägning 
då jag från början ville skapa en ställning, ett system som skulle kunna vara två 
sidigt Då transparens och flersidig het var något jag plockat upp från butiksmiljön 
och satt som ramar för designprojektet. Jag ville bygga ett system som kunde stå 
i butik och både dela av avdelningar och att varor kunde plockas från båda håll.
Jag hade redan sedan innan gjort en förändring i konstruktionen upptill, lika som 
nedtill, med en tvärslå mitt i ställningen som avdelare. Just för att man skulle up-
pleva möbeln som om den hade en mittpunkt och dela den i två sidor. Jag testade 
flera sätt att lösa det på i min spikmodell och försökte använda mig av de insatser 
och hyllplan som skulle sättas in för att stabilisera upp den. Då jag ville ha ett så 
pass flexibelt hyllsystem i den och inga fasta hyllor gick det helt enkelt inte att 
lösa på ett sätt kompromissade med det eller stommens utryck. Jag var inte beredd 
att kompromissa med stommens konstruktioner och utryck och prioriterade i detta 
läge flexibiliteten. Jag valde då att stabilisera upp ställningen genom att ge den 
en bak och en framsida. Två stag i ryggen och en lång diagonal där emellan. Jag 
ritade upp det i Solid Woks och diagonalens vinkel blev viktig för stommens 
helhetsuttryck. Med tiden började jag tycka att den lösningen blev riktigt fin och 
tillförde karaktär. Jag stagade upp min spikmodell med den lösningen efter att ha 
hittat en vinkel som stämde, diagonalen fick löpa över stommens hela rygg som 

en rejäl lösning. 

Stagen i ryggen/baksidan fästs inte med samma infällda konstruktioner som de 
övriga sammansättningarna i ställningen. Den har som syfte att staga upp och 
lagts på som en rygg i efterhand enkelt utan på konstruktionen för att inte göra 
möbeln för komplicerad. Det var den lösning jag upplevde rimmade bäst med 

resten av ställnigen som ska upplevas enkel i sitt sätt. 

Då A-ytorna i många butiker är ytor som byggs upp från golvet ville jag göra an-
norlunda genom att inom ställningen hänga ett hyllsystem inuti uppifrån och ner. 
För att ge en annan känsla och för att det är för mig ett fint sätt att skapa olika 
nivåer och en lättare känsla i kontrast till ställningen. Jag jobbade länge med 
hur jag skulle lösa en konstruktion av hängande hyllplan, jag valde att utgå ifrån 

någon typ av system uppbyggt av vajrar och beslag. 

Då var utmaningen att få hyllplanen stabila och balanserade. Den övre tvärslån 
som endast är centrerad till mitten av ställningen blev det svårt skapa fästen för 
vajer för ett hyllplans alla hörn. Jag prövade många olika lösningar och skissade 
och testade mig fram i min spikmodell och i Solid Works men var inte tillfreds 
med de kompromisser jag behövde göra med uttrycket jag ville inte heller att 
hyllplanen skulle gunga för mycket. Jag ville inte att det skulle se för byggt ut 

utan enkelt inhängt bara utan för mycket åverkan på ställningen. 

En viktig del för mig var också att det bara är raka linjer och jag ville inte spänna 
vajrarna diagonalt vilket annars hade löst stabilitet i hyllplan. Något jag kunde 
testa i min spikmodell. Jag ville undvika spänningar i möbeln och prioritera att 
den hängde fritt även om det skulle gunga, också att ryggstaget skulle få vara en-
sam om att ha en diagonal riktning så att den blir en unik detalj. Jag kunde också 
använda mig av de delar jag lagt som stöd i ryggen på stommen men då det diago-
nala staget ligger i liv med dom skulle vajern inte kunna löpa fritt där men även 

placera hyllplan för nära ryggen vilket kompromissar med luftigheten.
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När man bygger en båt och ett skrov för att sedan bygga insatser inuti båten 
resonerar man på samma sätt. Insatser som tofter (Sittplatser i båten) eller stag-
punkter för mast och så vidare får ingenting pressa ut skrovet, alltså inget tryck 
på skalet. Detta beror på spänningar i den basade bordläggningen som är förhål-
landevis tunn. Jag tycker det är ett fint sätt och det ger en känsla av luftighet, 

frihet och enkelhet.

Slutligen valde jag att låta det bli fler stag upptill att fästa vajrarna i som kunde 
antingen bli genomgående eller bara hänga uppifrån. Jag valde att låta det bli 
något att experimentera mig fram till längre fram. Jag valde att göra två varianter 
på stommen, en som får denna hänganordning i sig som hyllsystem och en där ett 
hyllplan vilar på den klack som är specifik för konstruktionen. Att ett transperant 
hyllplan får vila på klacken för att jag ville belysa den lilla yta ändträ som kom-
mer upp ur konstruktionen. Som en liten tavla av trä. Den klacken är också det 
som är det speciella med konstruktionen, att det är pålagt material just där och 

motsatt sida bortfräst material för infällning av sidostag i gaveln.

Stålvajer i sig var lätt att hitta, däremot det lilla beslag som skulle sitta som stopp 
under varje hyllplan var desto svårare. Jag ville ha ett litet diskret vajerstopp 
som skulle bli fint att se igenom den plexiglas skiva som skulle bli till hyllplan. 
Det fanns mycket vajerbeslag som var grova och invecklade för olika båt sam-
manhang men att hitta ett som påminde mer om ett smycke var svårare. Jag letade 
efter beslag hos företag som sysslade mer med lamparmaturer och övervägde att 
designa och låta tillverka ett eget beslag. Slutligen hittade jag ett exakt sådant jag 
sökte för just den vajer tjocklek jag hade tänkt mig, 3 mm. Det var däremot inte 
garanterat att det skulle klara någon belastning men jag fick helt enkelt beställa 
och testa. Efter lång väntan kom det på posten och det verkade fungera perfekt.

Jag beställde plexiglas till mina två hyllplan och beställde björk till stommarna, 
förberedde ritningar och en plan för tillverkning av prototypen.  
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RIKTNING
& Other Stories

En bit in i designprojektet och i samband med ett möte med mina handledare på 
& Other Stories valde jag att rikta min möbel och slutgiltiga prototyp till just & 
Other Stories butiksmiljö. I detta skede var designen av klädställnigen, ställnin-
gen och lösningarna i den av ett flexibelt hyllsystem relativt färdigutvecklat. Jag 
visade mitt förslag av en träställning med olika lösningar för insatser som kunde 
bilda ett flexibelt system för A-ytan och fungerade förkläd och produktpresenta-

tion. 

Min primära fråga till dem handlade om hur de såg på A-ytan där de i dagsläget 
arbetar med ett podium liknande arrangemang. Berodde detta på att det fanns 
någon typ av höjdbegränsning? Då jag sett att i de flesta butiker och framförallt 
alla inom H&M koncernen som Cos, H & M och & Other Stories ofta arbetar 
från golvet och i olika nivåer uppåt med hjälp av podium. Det bygger inte så 
mycket rumslighet och de gör även att alla butikers A-ytor blir ganska lika inom 
H&M koncernen då de arbetar med A-ytan på ett liknande  sätt. Svaret var att det 
fanns inte någon höjdbegränsning utan det var bara viktigt att en A-ytan inte får 
avskärma för mycket av butiken eller blockera sikten in i butiken. Då mitt förslag 
på design av möbel för A-ytan var nästintill helt transparent upptill var det inget 
hinder. Däremot behövde en byggd möbel för A-ytan komma upp i en höjd på 
2300 mm för att på ett fint sätt fylla rummet och den takhöjd som ofta är betydligt 

högre i butik än i en hemmiljö. 

Min riktning i projektet befann sig i ett gränsland mellan butiksmiljö och hem-
miljön i detta skede. Jag hade hittat någon typ av mellan skala på ställningen för 
att de skulle kunna fungera i båda dessa världar. Jag hade ju en strävan att skapa 
en butiksmiljöinspirerad öppen klädställning med fokus på display även för en 

hemmiljö, då med en höjd på 2100mm. 

Därmed hade jag nu ett val att göra. I vilken skala och för vilken miljö skulle jag 
bygga prototyp för? Jag tycker att det är intressant och roligt att arbeta konkret 
mot & Other Stories butiksmiljö då möbeln skulle få ett verkligt rum att sträva 
efter med konkreta förutsättningar och mål. Dessutom var jag så på god väg då 
och de kommersiella rummen varit min stora inspirationskälla genom hela projek-
tet. Jag tycker också mycket om att jobba med möbler i stor skala och bestämde 
mig för att i detta utställningssammanhang där möbeln slutligen ska presenteras 
i skulle stämma med en butiksskala. Känslan när man ser möbeln skulle också  
kunna vara att –” den här vill jag ha hemma.” Jag tänker mig att jag i en förlängn-
ing av detta projekt kan skala ner ställningen och anpassa den till en hemmiljö. 

Att detta blir då samtidigt en förstudie för just det. 

För att komma vidare i mitt arbete med den nya riktningen med & Other Stories  
ville jag definiera deras butikskoncept, hur de förhåller sig till sitt koncept, inred-

ning och material.



Estetik i det kommersiella rummet, Examensarbete Julia Colliander 
Carl Malmsten Furniture Studies Möbeldesign

BUTIKSKONCEPTET
& Other Stories 

År 2010 startade & Other Stories som en idé kring ett kosmetik märke med en 
stark koppling till mode men de återkom till vikten av helheten och en hel look. 
Accessoarer blev startpunkten när de började skapa varumärket med alla delar i en 
hel look. Namnet & Other Stories skulle spegla deras idé om att förmedla berät-
telser som går igenom i allt de gör. Den kreativa processen delas med kunderna 
och det är en stor del av konceptet. Det blev ett heltäckande modemärke med alla 
delar som mode, skor och kosmetik. Klädkollektionerna är skapade kring olika 
städer och förändras över tid och modekollektionerna består i dag av Stockholm, 
New York, Berlin och Paris. & Other Stories finns i Stockholm sedan 2012 och 
städer som Paris, London, New York, Berlin, Rom, Milano, Barcelona, Madrid, 
Köpenhamn och många fler. Runt 23 st butiker finns världen över. Ateljéer finns 

i Stockholm och Paris.

& Other Stories 
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MATERIAL
 & Other Stories 

Deras val av material präglas av att det ska vara goda val ur miljö och hållbarhets 
synpunkt. På grund av butiksmiljöns hårda belastning måste de kännas gedigna 
och tåla slitage över tid på ett bra sett och kännas äkta. & Other Stories butik-
sinredning genomsyras av kontraster, så som enkelhet och standardiserat tillsam-
mans med något som är förädlad och bearbetat, kontrast mellan enkelhet och lyx. 
Kläder och produkter varierar ständigt i kollektioner och säsonger i färger, ma-
terial och mönster. Där av kan möbelns eller display materialets utryck inte ta 
för mycket uppmärksamhet. Materialets uppgift är att lyfta varan, göra att den 
känns kvalitativ men inte överglänsa den. Vilket material du visar produkten på 

är avgörande för hur vi uppfattar den. 

Olika gråa toner i kombinaton med vitt som väggfärg och golven är ofta i betong, 
i vissa fall parkett läggs golv. I möbler används material som vitlackerat stål i 
till exempel klädhästar, hyllplan och hyllsystem. Rått stål i de som påminner om 
industrivagnar där display ytan fått ett spegelglas. Ljusa träslag som björk och 
ask används i möbler som bockbordsunderreden och hyllsystem. I detaljer som 
display material används marmor, spegelglas och ek. Sinkade brickor i björkply-
wood används som display för smycken. Plexiglas Används som en tjockram på 
modebilder eller grafiska tryck som ligger runt om i butik på bordsytor, ibland 

presenteras produkter på en sådan bildyta. 

Material som används mycket i butikerna är lackerat stål, glas och ljusa träs-
lag. detaljer i material som marmor, spegelglas, ek och mässing.  Som styling 
förstärks ateljé känslan av stora tavelramar som placeras ut i butikerna. Inrednin-
gen kompletteras med styling lager som består av foton och grafiska bilder och 
små text syltar, växter. Tjockt plexiglas används i A3 format när de visar bilder, 
björkplywood i display brickor för smycken och mindre produkter. Skopodium i 
spegelglas. Med svart som kontrast i till exempel lampor och spotlightsramper i 
taket, detaljer som svart tejp används för att sätta upp affischer på ett enkelt sätt, 

läderremmar används som fästen på vägghängda speglar. 

INREDNINGEN 
& Other Stories 

Butiken är inte inredd som en typisk modebutik utan & Other Stories butiksmiljö 
präglas av känslan av en studio/ateljé där möblerna inte påminner om typisk bu-
tiksinredning och är inte heller ”överdesignade”. Inredningen och möblerna är 
inspirerade av enkla standardmöbler som är väl anpassade i material till helheten 
och ger ett enkelt och opretentiöst intryck. Till exempel har de en serie med vagnar 
i olika storlekar av stålrör som påminner om vagnar från en mekanisk verkstad, 
hyllsystem som påminner om lagerhyllor med synliga beslag som detalj. De tunna 
dimensionerna ger ett helhetsintryck som samspelar med kläder och produkter på 
sätt som känns exklusivt. Lådhurtsar som påminner om klassiska arkivskåp pallar 
och bänkar som påminner om någon arketypisk stålrörspall/bänk. Genom hållbara 
materialval men tunna dimensioner, enkla lösningar men med bearbetade detaljer 
skapas fina kontraster mellan enkelhet och lyx. Ateljékänslan kommer igen i hela 
konceptet genom att deras kreativa process delas med kunden. Hemsida, Insta-
gram konton och hela miljön präglas av en öppen kreativ process som en estetik 
i sig. Butikerna ser alla olika ut världen över och behandlas efter den befintliga 
lokalens och byggnadens karaktär. Innerväggar av enkla vita skivor skruvas upp. 

Just A-ytan i deras butiker bygger de oftast upp av A-3 ark i vitmålat skrivmate-
rial med distanser i mellan som skapar skuggspel och olika nivåer. De fungerar 
ungefär som podium men tillför lite mer liv, än ett stort block material. Det stäm-
mer också med känslan av ateljén och det känns provisoriskt och flexibelt. De 
använder sig även av vikväggar och bygger rum och avskärmningar med hjälp 
av dem på A-ytan. De presenterar kläder på skyltdockor, ståendes på skivorna, 
väskor och skor placeras ut tillsammans med rekvisita material så som bilder och 
växter. Deras A-ytor skyltas om var 14.e dag och är synkad med skylfönstrens 

skyltning och det som läggs upp på hemsidan och nyhetsutskick. 

Övriga ytor i butik präglas av krav på större mängder produkter och att allt ändå 
ska synas. Möblerna ska framhäva varor och lagra mängder. Vad gäller klädpre-
sentation är det stora mängder plagg ofta då så stort antal plagg ska rymmas i 

flera storlekar och modeller. 
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MATERIALVAL

När jag skulle välja träslag till träkonstruktionen valde jag att använda björk. Jag 
tycker att det är ett jämt och fint träslag i sin ton. Jag ville inte ha ett för ”flam-
migt” eller ett träslag med för mycket liv då det är en enkel konstruktion som han-
dlar mycket om de enkla linjer och raka riktningar. Inget ska störa det uttrycket 
och intrycket. Det är en genomarbetad men enkel stomme som ska föra tankarna 
till någon typ av byggställning och därmed ska det inte vara ett för exklusivt ma-

terial. 

För vårutställningen som är det slutgiltiga sammanhang möbeln ska presenteras 
valde jag att ställa ut två varianter på ställningen. En med ett insatssystem som 
bygger på vajrar och hängande hyllplan och en med ett hyllplan vilande i ställn-

ingens konstruktion.

Det hyllplanet skulle bestå av en transparant, tjock plexiglas skiva på den klack 
som bildas av det som påminner om ett ben i möbeln med dubbel materialtjocklek. 
Jag ville ha ett hyllplan i glas eller plexiglas för att belysa och rama in den lilla 
ytan av ändträ. Det är den delen som är specifik för min möbel och just den delen 
som utmärker den. Glas hade varit finast men jag valde plexiglas då jag ville ha 
den riktigt tjock, 20 mm. Lättare att hantera plexiglas i en sådan dimension och 
den andra stommen även skulle ha ett hängande hyllplan i plexiglas. Det kändes 
fel att hänga en gungande glasskiva i en trästomme då det känns som den kan gå 
sönder. Dessutom skulle en glasskiva med den tjockleken få en alldeles för grön 

ton som inte skulle bli fin mot björken. 

Jag ville använda mig av rejäla både lösningar och material och därmed var valet 
av vajer som hängkonstruktion självklart. En material palett av björk, plexiglas, 

stålvajer och rostfria beslag. 
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Onsdag 13.e Maj

1 Kapa, länd typ 2400mm

2 Rikta, 90 gradigt hörn

3 Plana, ner på tjocklek till typ 30 med marginal

4 Klyva 150 plankan i två för att få ut två st 60mm breda delar.

4,5 Limma på ben på gavel pinne , hyvla den på bredden sen för att få 
diskret skarv. Hjälp av  Calle.

5. Hyvlar 2 pinnar från varje planka till 60 mms bredd

Alla bitar i 30 x 60 dimension

Torsdag 14.e Maj

6 Kapa, Hjälp Martin/Calle 

1. Gavellångben 8st x2300, 
2  Ben 8st x400, 
3. Gavalsteg 8 st x800, 
4. Tvärslå 4st x1100 (plus 2x1100 till hängvarianten) 
5. Diagonal typ 1871 mm med sned kapning, 
6. Ryggstag 4 st x 1080. 

Alla delar klara för bearbetning

Del 2.

7. Fräs 7,5 mmdjup i 

1.gavellångben på två ställen uppe och nere för gavelstag
2. Gavelstag fräs i mitten för tvärslån( bara 4 av 8 ska ha fräsning), 
4.Tvärslå två av exen fräst på två ställen båda 30mm in från ytterkant.
(De andra kan fräsas 15 mm bort på då jag vill kunna flytta runt dom och 
anpassa vajrar) ,alltså 6 st alternativ fräsning. )

Ingen fräsning i diagonal eller ryggstag   

8. Stämmer av bitar å delar ihop

Fredag 15.e Maj

9. Hålen långhåksborr

10. Putsa alla delar

11. Fasa kanter

12. Montering limma

Fredag Klart!

STORLEK & DIMENSIONER

Då jag utgick från en träkonstruktion jag gjort tidigare men i mindre skala och i 
olika storlekar och dimensioner hade jag som en typ av förstudie i modeller att 
jämföra med varandra vad gäller olika proportioner och dimensioner. Jag byggde 
tidigt i projektet en spikmodell för att testa och känna på storlek och dimensioner 
i förhållande till varandra. Spikmodellen var 2400 mm hög, 1100 mm bred, 800 
mm djup. Dimensionerna på alla delar 60 mm 30 mm. I Solid Works har jag testat 

mig fram med olika storlekar och proportioner.

Jag gjorde en som var lite lägre med en höjd på 2100 mm för att kunna fungera 
både hemma och i butik som jag blev mycket nöjd med i alla proportioner och 
mått i förhållande till varandra och den hade jag då tänkt att bygga prototypen 
utifrån. Då jag valde att skapa min möbel till en A-yta i butik och just & Other 
Stories krävdes lite större skala då det är stora rum med hög takhöjd. De ansåg att 
för att fungera med skalan i butik behöver den komma upp i en höjd på 2300 mm. 
Jag tycker att mått och proportionerna på spikmodellen som till och med var än 
högre än deras angivna mått stämde och passade ganska bra. Samtidigt som den 
variant jag gjort i Solid Works hade fina förhållanden. Det blev en fråga om hur 
riktig bilden i Solid Works är. När jag ändrade höjden i Solid Works blev möbeln 

för hög och smal som jag upplevde renderingarna. 

Jag ville att den skulle kännas mer robust och en stark känsla av att den står sta-
digt med fötterna på jorden. Därmed blev det ytterligare arbete med dimensioner 
och frågan att bredda den mer var inte lockande då den redan kändes lite väl stor. 
Alla förändringar och beslut kräver sin tid att land och det var viktigt att också 
ha en full skalemodell att jämföra med då renderingar kan upplevas på ett annat 
sätt. Jag hade en otrolig nytta av den spikmodell jag byggde där jag kunde prova 
mig fram till olika lösningar. Det var användbart att kunna testa olika lösningar 
i den och i jämförelse med mina Solid Works bilder titta på proportioner och di-

mensioner.
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Tack vare de små modellerna i trä kunde jag lätt hitta proportioner och dimen-
sioner för delarna som kändes bra och jag testade i min spikmodell och solid och 
kom fram till att 30 gånger 60 var perfekt. Det är mått som kommer igen i hela 
konstruktionen. Då benen nedtill har dubbla dimensioner blir dt lätt att hantera 

måtten och flera av delarna är till hälften infällda.

KONSTRUKTION & SAMMANSÄTTNINGAR

Konstruktionen var det mest konsekventa och som varit konstant genom nästan 
hela projektet, det har varit som min hållfastpunkt.  Att det fanns en modell att 
utgå ifrån som ställnig och sedan arbeta med innehållet var för mig ett bra sätt att 
hålla samman projektet. I de mindre modellerna hade jag bildat den lilla klacken 
/benet till möbeln genom att fräsa bort material på resten av den delen, därav den 
dubbla tjockleken ledåt. I större skala skulle det inte fungera att ta bort så pass 
mycket material och ytan skulle inte kunna bli putsad på ett fint sätt. Istället fick  

klacken/benet utgöras av en pålimmad del. 

Mötet mellan alla delar och fästpunkter. I samband med ett möte med min handle-
dare Martin Altwegg kom vi fram till att alla delarna skulle fällas in till hälften 
i båda delar och därmed skulle material fräsas bort i båda delar, det samman-
sättningsätt som skulle göra den mest stabila. Jag hade tillverkat mina modeller 
och då genom att bara fräsa bort material i ena biten som fälldes in till hälften i 
den andra, att fräsa bort material i båda delar och låta de mötas i en infällning till 
hälften i båda delar skulle göra den mer stabil. Centrumtappar sätts i mellan alla 
delar och inga skruv används i sammansättningen av gavlarna. Tvärslå delarna 
som sätter samman gavlarna kan alternativt skruvas i för att underlätta för mon-

tering och möjliggör även olika bredder för stommen.

Delarna som utgör “ryggen” ligger som vilande bak och hanteras som konstruk-
tion på ett eget sätt enbart som ett enkelt sätt att stärka upp konstruktionen, alltså 

inte infällda på samma avancerade sätt. 
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ANALYS

Så som i Dameranas paradis beskrivs de vilda scenografiska miljöer smittade 
värden av sig på produkter, på samma sätt smittar & Other Stories kreativa pro-
cess av sig på de produkter de säljer. Konst och kreativitet blir till starka värden i 
konceptet och tillför något som jag upplever som individualitet. Där annars i den 
kommersiella världen ofta uppmanar till en lik riktighet så tillför den konstnär-

liga processen ett mer individuellt och fritt förhållningsätt till modet. 

De har möjlighet att styra islag och associationer med sitt helhetskoncept. Även 
om möblerna och materialen ska ligga som en display yta och inte ta över för 
mycket då de ska förhöja en annan produkt, den som ska säljas, så ska möblerna 
ändå tala sitt språk och ha en karaktär. Jag ser deras förhållningsätt till möbelde-
sign som om att det handlar mycket om att inspireras av standardmöbler och att 
förenkla och förfina. Som om att de sökt alla standard möblers arketyper. Ett an-
nat inslag i konceptet kring möblerna är enkelhet och att möblerna ska kännas 
temporära, därmed får inte kännas för ”byggda” alltså inte vara för mycket ”fin-
snickeri” över det hela. Jag skulle ändå vilja tillföra en träkonstruktion där sam-
mansättningar är omsorgsfullt omhändertagna på ett sätt som tillsammans med trä 

ger en stark känsla av kvalité och varaktighet. 

Att undvika att använda sig av podium på A-ytan och istället skapa en lösning 
som blir specifik för just & Other Stories A-yta. En lösning som skiljer sig i sin 
utformning från de andra varumärkena inom koncernen kanske kan bidra till att 

öka butikernas och varumärkets ytterligare särprägel. 

& Other Stories arbetar med både björk och ask i sina möbler och ek i mindre 
detaljer. Ask hade varit ett val som stämt än bättre med deras övriga butiksinred-
ning då det finns ett hyllsystem i ask som påminner lite om trästommen. Björk 
var för mig det självklara valet för den här typen av möbel och konstruktion. Då 
de använder sig av björk i vissa sammanhang rör det sig ändå inom deras material 

pallet. 

Valet av plexiglas istället för riktigt glas handlade mest för mig om att det är 
mer lätthanterligt. Där hyllplan vilar lågt i ställningen som en botten, där fötter 
på skyltdockor i metall flyttas runt skulle jag i framtiden välja glas då plexiglas 
skulle slitas för mycket. Då det skyltas om så pass ofta skulle den behöva bytas 
ut då och då och därmed inte vara ett bra val ur hållbarhet och miljö synpunkt. & 
Other Stories använder sig av transparant plexiglas när de visar bildmaterial och 

därmed kan mina hyllplan bli en del va den material familjen. 

Jag ville också ta vara på tillfället att bygga en mer arkitektonisk präglad möbel 
tack vare den öppna och stora miljön butiken ofta är till skillnad från hemmiljön 

i en mindre skala. Det var ju dessa grepp jag ville få chans att arbeta med:

Transparens, öppenhet & flersidig het
Bygger rum i rummet & skapar rörelsemönster

Rejäla stora grepp, starka material
Presentera/förhöja/displaya kläder & produkter
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 RESULTAT

Möbeln är i allra högsta grand inspirerad av och anpassad till butiksmiljön och 
möbeln blev till en rumslighet att bygga miljöer i butik med en flexibilitet som 
möjliggör presentation av olika typer av produkter. Projektet resulterade i en mö-
bel som blir till med de saker som presenteras där, där du kan laborera och göra 
olika kompositioner som en liten utställning.  Möbeln har en stark egen arkitek-
tonisk identitet utan att dess material eller formspråk överglänser de produkter 
som ska presenteras där. En rumslighet att vistas i där flera olika estetiska skikt 

kan rymmas och samspela i lager på lager. 

Jag ser det som att ställningen är en byggställning som någon nogsamt har byggt 
med omsorg för detaljer och dimensioner. Någon annan har i sin tur hittat den som 
den är i sitt enkla skick och sedan plockat in den i en helt annan miljö av öppna 
stora rum och gjort en utställning i den av saker som man verkligen tycker om. 
Hängt in enkla skivor av material man tycker lika mycket om som fungerar som 
hyllplan och utställningsyta. Därför hanteras stommens innehåll på ett annat sett 
än stommen i sig, de har olika skapare, historia och plats i tid och rum. Ingent-
ing byggs därför fast i ställningen eller pressar den åt något håll utan den förblir 

orörd och innehållet fritt. 

Jag vill ställa ut en helhet och skapa en miljö, presentera mer av en installation 
då det här projektet för mig handlar mycket om helhet, komposition och sam-
manhang. Denna möbel blir till ihop med sitt innehåll, lager på lager och skikt av 
estetik. Jag vill visa två varianter då detta är mer utav ett flexibelt koncept än en 
fast möbel. Då projektet övergick till att bli ett riktat projekt med en möbel för 
A-ytan till just & Other Stories butiker fick jag tillgång till deras produkter. Jag 
har valt ut några klädesplagg och produkter som jag sätter samman i möbeln till 

en helhet och installation som ska spegla detta projekt och dess kärna. 
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Mitt mål med projektet var att arbeta mycket i kommunikation med andra vilket 
kräver en öppen och tydlig designprocess som i ord och bild kan bli tydlig för 
andra. Jag tycker att jag genom projektet har haft stor hjälp och glädje av de 
samarbeten projektet har inneburit, både med min handledare, andra lärare och 
studenter från Carl Malmsten Furniture Studies och med mina handledare från & 
Other Stories. Jag upplever att de fick en inblick i projektet och förstod vad jag 

ville med det och de kunde tillföra mycket till projektet.

Jag hade kunnat vara tydligare och mer bestämd i början av projektet med min 
inriktning. En tydlig ingång i detta projekt hade kunnat vara att inspireras av bu-
tiksinredningen och skapa en öppen rumslig klädställning för hemmet. När det 
sedan blev ett riktat projekt till & Other Stories ville jag göra det fullt ut och i de-
ras skala. Alternativt att jag tidigare i projektet eller rent av i början av projektet 
hade valt att rikta mig till & Other Stories butiksmiljö. Hade jag gjort det senare 
valet så hade jag valt att fokusera på en ingång där jag hade sökt nya material till 
deras material palett för att tillföra dem och deras butikskoncept något nytt. Om 
man ser till sammarbetet hade det kunnat vara en mer spännande ingång som väs-

sat projektet ytterligare. 

Jag valde att fritt utforma möbeln i en utforskande process som möjliggjorde en 
bredd i  projektet där flera områden behandlades samtidigt med en kärna kring det 

kommersiella rummet och olika estetiska uttryck.  
 

Då HM koncernen ritar nästan all sin egen inredning själva men ändå arbetar med 
A-ytan på ett liknande sätt inom de olika varumärkenas butiker tror jag att jag 
med denna ställning kan bidra till en ytterligare särprägel för just & Other Stories 
butiker och deras varumärke. Jag tror också att med en mer genomarbetad träkon-
struktion som en möbel för just deras A-yta kan ladda deras butik och produkter 

med ett ytterligare kvalitètsvärde. 
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