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Abstract
I det här projektet analyseras huset Röken, uppe på det 
Småländska höglandet, en plats med mycket historia. Från 
1600-talet då en bräcklig fred gör att huset byggs till då huset 
moderniseras under mitten av 1900-talet och blir inrett med 
många möbler från Ab Svenska möbelfabrikerna, som bara 
låg några kilometer från platsen. Detta leder fram till en 
undersökning av familjen som äger huset och till Jan Strand, 
min far, idag den enda permanent boende där. Projektet har 
mynnat ut i möbeln “Beach” avsedd att användas då Jan i 
ensamhet njuter av jazzmusik uppe i sin sons rum.  

In this project the house Röken, up on the Småland high-
lands is analyzed, a place with a lot of history. From the 17th 
century when a fragile peace is the reson the house is built to 
when the house is modernized in the middle of the 20th cen-
tur and gets decorated with many furniture from AB Svenska 
möbelfabrikerna, that had its factory just a few miles away.
This leads into a research about the family that owns the 
house today and to Jan Strand, my father, who is the only one 
living in the house. The project has produced the furniture 
“Beach”, which is meant for use by Jan when he is flipping 
through his Jazz collection.
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Inledning
I projektet Röken söker jag mig till mina rötter i Småland. 
Designregion Småland kanske är ett sönderanvänt begrepp, 
men det finns mycket sanning bakom orden. Nässjö kommun 
är en fantastisk plats på det Småländska höglandet och den 
har en central roll i möbelindustrins historia. AB Svenska 
möbelfabrikerna som låg i Bodafors stod för många av de 
svenska klassikerna av t.ex. Axel Larsson och Bertil Frid-
hagen. Min familjs stuga, Röken, ligger bara några kilometer 
ifrån den gamla Möbelfabriken i Bodafors. Trots att alla 
dessa industrier har funnits mig väldigt nära hela livet har 
jag sällan reflekterat över dem under mina besök i stugan. 
Det har mer varit det gamla bondesamhället och naturen som 
har fascinerat mig. Jag tror också att det är det samhället 
som gjorde det möjligt för några av stilikonerna inom svensk 
form att uppstå på platsen, det böljande landskapet, de många 
sjöarna, de vackra klassiska trähusen och folket i dem. Min 
studie i det här projektet handlar om själen i mitt Småland, 
självklart stugan Röken, men också det som gjorde Nässjö 
kommun till en sådan fantastisk plats för funktionalismens 
formgivare. 

Målet i projektet är att hitta hem igen genom att ta fram en 
möbel som grundar sig i de klassiska formerna delvis från 
AB Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors men som också ska 
inspireras av Röken och människorna som har bott och bor på 
platsen. Hur kan man med utgångspunkt i det förflutna skapa 
en artefakt som representerar framtiden?

Syfte och problemformulering 
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Avgränsningar

En historisk resa in i småländska höglandet runt platsen där 
Röken står idag. Kunskapandet tar avstamp i 1600-talets 
Sverige och fortsätter med att titta på 1900-talets 
modernisering av bygden. En viktig del i moderniseringen 
var Möbelfabriken i Bodafors, därför har jag använt mig av 
Bertil Fridhagens möbler för att påbörja en formundersökn-
ing. Trots att möbeln tillverkas med hjälp av olika företag så 
är beställaren inte ett etablerat möbelföretag, utan artefakten 
bör ses som en första prototyp avsedd att starta min egen 
produktlinje. Med det sagt har jag inte för avsikt att gå in 
närmare på hur denna produktlinje skulle distribueras eller 
marknadsföras.

Möbeln har utformats för huset Röken och till Jan Strand som 
bor i huset. Jan har använts som målperson för möbeln, även 
om jag har tagit formbeslut grundade på Jan så har de använts 
för att få fram en bild av en generell sen medelålders man. 
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Teori och metod

Det finns nog inget föremål som kommer att vara brukbart i 
tusen år. Men det finns från ett hållbart perspektiv stort värde 
i att se långsiktigt. För att kunna göra detta måste man ta in 
både samtid, det förflutna och framtiden. Ann Thorpe utfor-
skar samma teori i sin bok, Design för hållbar utveckling, 
där menar hon att det är en ytterst viktigt att som formgivare 
återknyta till förlorad kunskap och att man utnyttjar sin egen 
personliga syn på sitt förflutna för att skapa för framtiden. 
Hon menar att det framförallt är viktigt utifrån en kulturell 
synpunkt men jag menar att det också finns många kunskaper 
som användes för länge sedan som också skulle vara 
effektiva att utnyttja idag. Kunskap som har gått förlorad 
då industrialismen och “jag, omedelbart” förhållningssättet 
gjorde sitt intåg i våra liv.

Projektets metod grundar sig på ett hermeneutiskt 
förhållningssätt, som Bengt Molander behandlar i sin bok, 
Kunskap i handling. Inom hermeneutiken fokuserar man på 
att lära sig eller tolka delmoment så att man ser helheten i ett 
nytt ljus. Tolkningen av delmoment är det centrala i forsknin-
gen. 

“När Bernhard Greenhouse spelar en viss fras så spelar han en del av 
Bachs d-mollsvit. Hans förståelse av frasen bestäms av att den ingår i den 
helheten.” 

Grovt kan hermeneutik ses som en evigt stigande spiral där 
ett resultat ses som ett steg på vägen. Man kan enligt fors-
kningsmetoden alltså inte komma fram till en absolut san-
ning utan kan alltid vidareutveckla och utforska sina teorier. 
Jag har använt mig av det genom att titta på några av Bertil 
Fridhagens möbler och genom att tolka former och känslor 
hitta delmoment som kan komma att ingå i en ny form, en ny 
helhet och kan därmed tolkas som en fortsättning på spiralen.

1

1 Thorpe Ann, Design för håll-
bar utveckling, Raster Förlag, 
Stockholm, 2008, s. 195
2 Molander Bengt, Kunskap i 
handling, Daidalos AB, 
Göteborg, 1996, s. 113

2
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Kunskapsinsamlingen har skett genom böcker, internet, 
samtal och fältstudier på plats i Norra Sandsjö, Nässjö samt 
på Röken. Samtal med min mor Kajsa Thunström, chefssjuk-
sköterska och med min far Jan Strand, psykolog, har hjälpt 
mig att närmare förstå innebörden av Röken för mig och min 
familj. För att få fram önskvärt resultat så har flertalet materi-
alstudier företagits i verkstäderna på skolan. 



Designprocessen 

Förstudie

Hur förklarar man i ord kärleken eller lusten för en plats och 
för människorna på den? En plats där jag allt sedan min föd-
sel har spenderat större delen av mina somrar och vintrar. Här 
har min familj nu i fjärde släktledet bott och brukat jord och 
vatten. Förvisso så har vi i min generation även huserat i 
huvudstaden, som är mig väldigt kär. Men när jag söker i 
minnet efter en plats där jag har haft ro och lycka så ser jag 
som i ett drömskt töcken soldattorpet Röken för min syn. 
Erik Sandstedt som under 1800-talets slut ägde Sjöviks gård, 
där Röken ingick, skriver så här om området i sina memo-
arer:

”Vad skulle jag säga om dig min älskade hembygd, som jag icke allredan 
sagt? Vad framträder för min syn antingen jag i minnet lustvandrar i dina 
bygder eller framkallar minnet av människor från framfarna dar? Varför 
skulle jag kanske mer än andra så intensivt vara fästad vid dig? Gav du 
mig något särskilt, som andra icke mottagit – Ja, förvisso har du givit mig 
det. Du gav mig icke rikedom, ty när jag började kunna tänka då var jag 
en fattig gosse, hade jag varit rik hade kanske reflexionerna över livet 
uteblivit. Det är gott att pröva motsatser, ty då lär man sig att sätta värde 
på det som ter sig för en.”
 
Det var en bra dag då jag fann textstycket på Nässjö 
stadsbibliotek, det gav mig en känsla om hopp i mina egna 
reflektioner, eftersom att en mindre känsla av desperation 
hade infunnit efter en lång tids vilsenhet.

3  Sandstedt Erik, Minnen,  
Eifels boktryckeri, Eksjö, 
1957, s. 5

3
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Varför heter huset Röken?

1679 slöts äntligen freden mellan Sverige och Danmark i 
Lunds domkyrka efter fem år av krig. Karl XI som då satt 
på tronen i Sverige vågade inte hoppas på att freden skulle 
bestå. Men han kommer ihåg att dansken aldrig lyckades ta 
sig särskilt långt in i Småland, han bestämmer därför att på 
ett sätt befästa Småland ytterligare, detta genom att organis-
era rusthåll och rotar.  Detta innebär att ett område eller en by 
och dess bönder ger husrum och föder en soldat, detta med 
utrustning och allt vad det innebär. Bönderna som gör detta 
blir befriade från skatt, vilket under fredstid kan vara 
fördelaktigt, men medan krig härjar så är det en dyr affär. 
Röken ska alltså en gång i tiden ha varit ett av torpen där en 
soldat bodde och enligt folkmun ska en av dessa soldaters 
namn ha varit Rök.  Således kallade man det att torpet var 
”Rökens” och nu åtminstone två hundra år senare så har 
man tagit bort ett s och får därför bara Röken. Under mina 
undersökningar har jag dock endast funnit en referens till en 
Petter Johansson Rök och han ska enligt dokumenten bott 
vid torpstället Hultabäck i Rödja ungefär tre kilometer söder 
om platsen där Röken står. Det finns också spekulationer 
från äldre boende med en god kunskap om bygden att Röken 
skulle ha varit ett rökeri tidigare och att namnet skulle ha 
uppstått därför. Läget för huset nära Uppsjön och Sandsjön 
gör att tolkningen inte känns orimlig, dock finns det inga 
bevis för att ett rökeri (som senare ska ha brunnit ner) skulle 
ha funnits på platsen. De enda delar till en grund som finns på 
tomten idag är ifrån ett garage som tidigare stod i närheten av 
huset. Om det är soldaten Rök eller ett rökeri man refererar 
till i folkmun kan jag endast spekulera om, men namnet på 
det tidigare torpet är ändå en realitet idag. 

4

4 http://g3.spraakdata.gu.se/
saob/, sök rusthåll, besökt 
den 11/3 2010
5 Fors Georg, Sandsjö – 
Socken och Samhälle, VTT 
Grafiska, Vimmerby, 2002, 
s. 78
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Min familj på Röken

Under andra världskrigets bodde min gammelmorfar med 
familj i Köpingsvik på Öland. Jag har fått berättat att när 
Tyskland råkade släppa en bomb över ön blev han rädd 
för att en invasion var förestående och de lätt skulle överta 
Öland, därför sökte han sig till det Småländska höglandet och 
gården Sjövik då han trodde att tysken skulle få problem i de 
småländska skogarna precis som dansken tidigare i historien. 
En invasion uteblev från svenska marker den gången, men 
familjen bodde kvar en kort tid. Min mormor, Margit, var 
tillräckligt gammal för att flytta hemifrån, och fick därför tor-
pet Röken. Sjöviks gård såldes senare och delades upp bland 
syskonen. Dock så behöll min mormor Röken.

Då hon flyttade in med sin nyblivna make Björn Thunström 
var det fortfarande ett torp. Det var först när de hade skiljt sig 
och Alexander Deri blev hennes andra man som utbyggnaden 
och moderniseringen av huset skedde. Deri har jag alltid sett 
som min morfar (trots att vi inte delar blod). Min mor växte 
upp mest med honom som fadersgestalt och har alltid talat 
varmt om honom. Hans konst behänger också de flesta 
väggarna jag har kallat hem i mitt liv. Min mor, Kajsa, växte 
upp i huset och bodde också under några år i huset men 
flyttade så småningom till Stockholm tillsammans med min 
far, Jan. Vi har under min uppväxt använt huset som en plats 
att åka till under semestrar och helger, men mina föräldrar har 
ofta pratat om att flytta tillbaka. För några år sedan så beslöt 
sig min mor och far att göra just detta. Mamma hade dock 
just fått en ny tjänst i Stockholm som hon älskade så Pappa 
åkte ner ensam. Nu bor han där ensam och trots frekventa 
besök av samtliga familjemedlemmar så blir det ibland lite 
ensamt, i synnerhet på vintern. Han är därför den perfekta 
målpersonen för möbeln jag framställt.

10



Mannen i stugan

Som nämnt ovan bor Jan för närvarande ensam i stugan. 
Han fördriver ensamheten genom njuta. Han har stort musik 
intresse, framförallt inriktat mot jazz och blues, det är knappt 
att sängen får plats i min brors gamla rum där han har install-
erat sig med dator, skivor och högtalare som han tillsammans 
med sin bror själv har byggt. Han har i över trettio år skrivit 
och recenserat skivor i världens äldsta tidning med inriktning 
mot Jazz, Orkester Journalen, och en stor del av hans fritid 
upptas av musiken. Då han inte lyssnar på musik, hugger ved 
eller sysslar med något annat som berör driften utav huset så 
tar han sig gärna en cigarr. Han är duktig på matlagning och 
trivs väl framför spisen. Då sommarhalvåret infinner sig åker 
han helst och spelar golf i Eksjö, där han också jobbar på 
sjukhuset. Han är psykolog till yrket och bedriver forskning 
om Asperger. 

11



Rummet

Just nu är “Jazz-rummet” intryck på övervåningen i huset, 
ett rum som egentligen skall vara sovrum åt min bror. Men 
tanken är att det ska byggas ett annex till Röken. Detta an-
nexs övervåning skall husera som kontor och det nya “Jazz-
rummet”. Det finns något magiskt med att sitta tillbakalutad 
i en härlig fåtölj, men samtidigt måste jag ju kunna komma 
åt datorn så att jag kan skriva, säger Jan under ett av våra 
samtal. När byggnaden byggs så har vi diskuterat om att göra 
en speciell hörna för honom och hans musik. På den platsen 
ska möbeln placeras. Det finns dock en möjlighet att huset 
inte kommer att byggas på några år och då måste möbeln 
samtidigt ha plats där han har “Jazz-rummet” idag.

Bertil Fridhagen

Alexander Deri har varit viktig för husets interiör då han med 
sitt sociala sätt och goda humor blev vän med hela socknen, 
men kanske framförallt med Bertil Fridhagen. Många av 
Fridhagens möbler från AB Svenska möbelfarbrikerna finns 
fortfarande kvar i huset och har till stor del bidragit till mitt 
intresse för formgivning. Fridhagen var en av de få form-
givarna på AB Svenska möbelfabrikerna som var från och 
bodde i Bodafors. Han formgav några av företagets riktiga 
storsäljare, “Variett” som på 60-talet såldes i över 70.000 
exemplar samt serien “Bonett” som var en av favorit delarna 
bland inredare under perioden.  

Skissprocess och argument 
för designlösning

6 Emåns ekomuseum, Natur 
och kultur möts i Bodafors, 
Frommens förlag, Fagerhult, 
2003, s. 93
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Som synes ovan så finns det inte så mycket utrymme att spela 
på idag. Det finns dock möjlighet för viss förändring i 
rummet för att öppna upp mer plats. Soffan som idag är plats 
för musikanläggningen tas bort och istället strukturerar man 
upp anläggningen i en hylla, hyllan flyttas i sin tur över till 
ena kortväggen. Datorn och dess bord flyttas till den andra 
kortväggen där det idag finns hyllor för skivor. All förvaring 
utav skivor flyttas till väggarna där dator och soffan tidigare 
stod. På detta sätt har man öppnat upp en yta i mitten utav 
rummet där man får plats med stolen, man har också skapat 
ett rum i rummet bara för musiken.

13



Skissprocess

Jag fotade av några av möblerna i huset för att ha en 
referenspunkt då jag påbörjade skissarbetet. Som nämnt ovan 
så ville jag att det jag gjorde skulle vara inspirerat av något 
som redan fanns i huset. Den grundskiss som jag senare valde 
att jobba vidare på var faktiskt inte den jag trodde jag skulle 
göra först. Den kändes som om den skulle falla sönder gan-
ska lätt, med det långa sidoröret och, i mitt 
huvud, få mötena. Istället började jag inrikta mig på en av 
mina andra skisser och var ganska länge inne på spåret att 
göra en trä möbel. Skisserna var baserade på två av möblerna 
i huset, pinnstolen och karmstolen. Även om jag gillar re-
sultatet från skisserna kändes de litet fel då Jan sällan 
använder någon utav möblerna. 
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Under handledning visade jag Matti Klenell mina skisser och 
förklarade att jag hade valt bort en form, som jag egentligen 
gillade då jag var tveksam till om den gick att utföra. Han 
tyckte att jag kunde testa innan jag slängde bort den. 
Istället för att fortsätta på papper så började jag modellera 
i tre dimensioner, för att se om formen var möjlig. Formen 
som är baserad på detaljer från två olika möbler i huset, 
”Öronfotöljen”, där linjen i trä som löper längs ryggen är 
början till formen av min stol, samt från kramstolen där jag 
tog idén om att sitsen skulle vara spänd i läder, båda är också 
formgivna av Bertil Fridhagen.    

Eftersom att båda sidobenen är så pass långa insåg jag att det 
var tvunget att vara ett starkt och spänstigt material. Trots 
att trä kan ha dessa egenskaper krävs oftast att man behand-
lar det med lim, faner/plywood alternativt att man använder 
sig av böjträ teknik, alltså att man använder fukt och värme 
och sedan böjer träet till önskad form. Den senare av de två 
tekniker skulle då ha varit det bättre valet, det finns dock yt-
terst få i Sverige som fortfarande använder tekniken, Gemla 
Möbler AB i Diö är dock ett sådant företag, men det kändes 
inte som ett bra alternativ. Tekniken är något föråldrad och 
jag tolkar den inte som om den representerar framtiden. Att 
jobba i stål blev det uppenbara alternativet eftersom vi hade 
tillgång till att jobba med metall i verkstäderna på skolan. 
Men eftersom att stål är mig relativt nytt så behövde jag göra 
en undersökning i dess kapaciteter.

7  Då möbeln är nytapetse-
rad och jag inte har hittat en 
liknande under mina undersö-
kningar så har den fått behålla 
namnet ”Öronfotöljen”. 

7
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Tidiga renderingar
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Sittytan på stolen är spänt läder. Jag hade en aning om vad 
för egenskaper lädret borde ha, då jag har suttit i Fridhagens 
kramstol. Det behövde vara tjockt nog att klara en persons 
vikt, men följsamt nog att göra det bekvämt för den som 
satt i stolen. Först tog jag kontakt med Elmo-leather, som är 
bransch ledande vad gäller läder för möbler. Jag fick snabbt 
hjälp och varuprover skickade. Det fanns dock två problem 
med lädret. Delvis så använder sig Elmo av en teknik då de 
garvar huden som innehåller krom, men de hade inte hel-
ler rätt tjocklek på lädret. Min kontakt på Elmo tipsade mig 
dock att ringa och prata med Tärnsjö ånggarveri AB. Tärnsjö 
hade precis det Elmo saknade. De hade tjocka hudar och de 
avänder sig inte av krom eller andra miljöovänliga substanser 
i sin garvning av hudar. Hudarna har Tüv Rheinland groups 
certifiering, vilket innebär att tester har gjorts på lädret för att 
säkerställa att det inte är skadligt att beröra samt att det håller 
en hög miljöklass.  Lädret har också de egenskaper jag sökte 
för stolen.

Material Undersökning: 
Läder

8 http://www.tuvdotcom.com/
pi/web/whatCertifiedProduct.
xml?LanguageChanged=en-
us&sLand=&sLang=, besökt 
den 9/4 2010
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Först prövade jag tråd. Tråden hade samma dimensioner som 
plaströret på den första fullskaliga mock-up modellen, 16mm.  
När man jobbar nere i verkstaden kommer ibland experter 
förbi, experterna säger ibland att det man gör inte kommer att 
gå. Man ställs då inför ett beslut, antingen litar man på vad 
experterna säger eller så väljer man att pröva ändå, för annars 
lär man sig inget. Att forma tråd som är massiv kan göras på 
två sätt för hand, med hjälp av hydraulisk pump eller med 
hävstångs metod, jag använde mig av båda. Jag blev impone-
rad över hur enkelt den första tråden (som användes för att få 
fram båda benen) var att böja. Radierna var förvisso relativt 
stora. När ryggen böjdes med en något starkare tråd och med 
mindre radier blev det lite jobbigare, men det gick. Delarna 
svetsades ihop och blev en hel ram. Tyvärr så skrevade tråden 
en aning för mycket då jag lade min vikt på den. Man skulle 
kunna avhjälpa detta med hjälp av att öka dimensionen på 
tråden, men med det så ökar också vikten, något jag ville 
undvika. Det andra alternativet var att ge benen någon form 
utav stöd, till exempel med medar som gick längs med mark-
en, men även detta ökade vikten. Det tredje alternativet var 
att dra in benen mer, vilket jag också gjorde i mina skisser. 

Formen var till belåtenhet men inte hur den uppförde sig 
därför blev det ytterligare ett prov. Denna gång på rör. Rör 
har egenskapen att man kan gå upp i dimension utan att öka 
vikten, dessutom så märkte jag att spänsten eller hållbarheten 
i ett 20mm rör var större än en massiv bit 16mm tråd. Jag 
hade hittat rätt material för ramen. Problemet med rör är att 
man måste använda sig av ett verktyg som greppar runt halva 
materialet för att det inte skall kollapsa, man vill dessutom 
ha rätt radier annars är det väldigt svårt att få till en korrekt 
rundning. Tyvärr så är verkstaden på universitetet endast 
utrustad med en radie för dimensionen 20mm, vilket inte 
skulle vara tillräckligt. Därför var jag tvungen att skicka iväg 
ritningar till någon som var expert på ämnet.

Material Undersökning: 
Metall

9 http://dictionary.reference.
com/browse/mock-up, besökt 
den 9/4 2010
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Resultat

Lädret som är nitat på ramen har blivit beskuren på ett sådant 
sätt att radien på en inskärning motsvarar radien på en golf-
boll, något som kan ses som en rolig anekdot, men som ändå 
har varit ett utav ledorden i projektet. Knycken uppe ryggen 
är där för att man inte ska slå huvudet i stål ramen då man 
lutar sig bakåt, den ger också möjlighet för kudde om extra 
komfort skulle önskas. Den bruna färgen på lädret är inspire-
rad från cigarren och kommer med tiden ge en vacker patina. 
De nästan spindelaktiga benen i 20 mm tjocka rör för mina 
tankar till den gamla engelska bilmodellen Morgan, passande 
då att de är svartglödgade. Svartglödning uppstår då man 
smörjer in stål med linolja och sedan tillför hög värme. Detta 
gör också att svetsfogar inte rostar.  

Formen

Hållbart

Jag ville undvika att använda krom av någon form i stolen. 
Det finns miljöklassad krom idag, dock så avser miljök-
lassningen till tillverknings förutsättningarna och inte till 
krom som ett material, det vore ju underligt om man kunde 
miljöklassa ett grundämne. Linoljan som jag har använt som 
ytbeläggning är en förnyelsebar resurs. Som nämnt ovan så 
är lädret jag använder helt vegetabiliskt garvat. Man skulle 
kunna gå in på de moraliska aspekterna att använda djur, men 
om man väger det mot att läder, om man håller efter det, har 
en extremt lång livslängd så känns det för mig acceptabelt. 
Om man dessutom jämför det med olika textila material, så 
är kemikalierna som används för att bleka och färga de flesta 
tyg nog för att få en att rynka på ögonbrynen. 
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Sittmått

Trots att stolen gärna ser väldigt lång ut så är sittmåtten 
avvägda på ett korrekt sätt. Man upplever stolen som lång då 
man ser till benen framtill, men sittytan börjar egentligen in-
nanför benen. Den är låg, endast 34 cm över marken, men det 
är inte ovanligt till exempel har stolen Barcelona en 
sitthöjd på 33 cm.   Sittytan som är 50 cm djup, kan 
tyckas vara extrem, men då höjden är låg kan man sitta utan 
att förlora blodet i benen. Dock är endast 7 cm kvar upp till 
ryggen i kortaste laget, något som kan komma att ändras vid 
ett senare tillfälle. Vad gäller hur man sitter i stolen, så är den 
tänkt att man använder sig av ett vilsittande, avsedd för att 
sitta i länge.11

10 Elam Kimberly, Geom-
etry of design: studies in 
proportion and composition, 
Princeton architectural press, 
2001, s. 56 
11 Berglund Erik, Sittmöblers 
mått, Nacka offset, 1988, 
s. 13 
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Slutsats

Stolen har nu böjts och bänts till belåtenhet, för den här 
gången. Jag uppfattar det som att det fortfarande finns bitar 
som jag skulle kunna finslipa på, men det kan man väl all-
tid. Det har inte varit en helt rak sträcka fram till resultatet, 
men i slutändan känns det som om jag har fått med de vär-
deringar som jag ville uppnå. Jag anser ha lyckats väva in 
samtida tankar om hållbarhet tillsammans med former tagna 
ur en svunnen tid. Möbeln har tagit intryck från historien om 
Röken och bygden runt men ändå lyckats bli originell på sitt 
eget vis, precis som jag uppfattar Småland. Den står inte högt 
över golvet men förhoppningsvis kommer den att bli välan-
vänd där uppe i den lilla gula stugan högt upp på höglandet. 
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Diskussion

Det var en tung tid innan jag tillslut påbörjade det här 
projektet. Jag hade länge varit säker på vad jag skulle göra, 
men i sista sekunden drog sig företaget jag jobbade med ur. 
Efter att ytterligare vägg sattes upp i form av ett material pat-
ent så fanns det inte så mycket kvar än att vända mig inåt och 
man kan tydligt se det subjektiva i det här projektet. Även 
om jag gärna ser det som en styrka så är det ju också där man 
måste påpeka att det kan falla. Det blir lätt känsloladdat i sub-
jektiva projekt och det är möjligt att resultatet skulle kunna 
bli starkare med en mer objektiv syn. Det skulle ju kunna 
vara svårt för en person som inte har varit på platsen eller 
träffat personerna som projektet kretsar runt att se länken till 
möbeln. Min förhoppning är dock att man känner hemmiljön 
och historien som jag har försökt illustrera med ord. Det har 
funnits en frihet för mig då jag inte har blivit begränsad av 
en uppgift given från en annan part. Vilket också kan göra 
det svårt att motivera möbeln i stort, något som fått mig att 
ofta tveka och som till viss del har gjort mig öppen för andras 
influens och tycken, på både gott och ont. Jag har försökt ha 
ett sorts poetiskt förhållningssätt till formgivningen och ange 
en avsikt för framtiden. Om man upplever det eller inte kan 
jag inte svara på. 

Det finns många delar att utveckla i möbeln. Man skulle 
kunna jobba mer på benen och testa olika dimensioner på 
stålet och finslipa de svetsfogar som finns. Istället för att an-
vända muttrar för ryggen skulle man kunna svetsa den. Dock 
är ju projektet tidbegränsat och vissa lösningar som finns i 
möbeln nu, har mycket med tid och okunskap att göra. Man 
skulle kunna utforska sittkomforten ytterligare, ändra vinklar 
och djup för att få en mer komfortabel sits för fler personer. 
Måtten på möbeln idag är baserade på Jan, som är lång, men 
vad händer om någon som är betydligt kortare sätter sig i 
den? Formstudien vad gäller komfort är baserad på kortare 
tester och på litteratur, för att nå hela vägen krävs både fokus-
grupper och mer material prover. Att utveckla en möbel tar 
oftast flera år, man kan dock se prototypen som ett steg i rätt 
riktning.  

Det finns också en möjlighet att man i Norrbotten absolut inte 
förstår grejen med en sorts hyllningsmöbel till Småland och 
höglandet, alltså att undersökningen i projektet har varit allt 
för fokuserad. Dock är det klart bevisat att om man försöker 
göra något till alla så funkar det inte för någon.
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