
1

Kallhygge - Skåpets källa 
Morgan Ekstrand

Kandidatexmensrapport
Designprogrammet inriktning 

hållbar utveckling

 Instutitionen för design 
Linnéuniversitetet 2012

Handledare: 
Matti klenell

Miguel salinas
Magnus Silfverhielm
Stephanie Carleklev
Mikael blomqvist
Kalle Nuszkowski 

Opponent: 
Johan Ahlbäck

Examinatorer: 
Magnus Silfverhielm, 

Mikael blomqvist



2

INNEHÅLL

1. INLEDNING
1.1 Bakgrund ..............................................................................................................................................2
1.2 Mål och syfte ........................................................................................................................................2
1.3 Problemområde och problemformulering ............................................................................................2

2. TEORI
2.0.1 Kvalitet ...........................................................................................................................................2
2.0.2 Slutavverkning ...............................................................................................................................3
2.0.3 Skåpens historia  ............................................................................................................................4
2.0.4 Konsumtion och kalhygge..............................................................................................................3
2.0.5 Skåpet som tema ............................................................................................................................4
2.0.6 Definitioner

2.1 METOD
2.1.1 Kritisk design och konsumtionskritik ............................................................................................6
2.1.2 Kvalitet ...........................................................................................................................................7
2.1.3 Varför ett Skåp? ..............................................................................................................................8
2.1.4 Målgrupp ..........................................................................................................................................

3. RESULTAT
3.1 Historia Bakom skåpet .........................................................................................................................1
3.2 Konsumera mera ...................................................................................................................................2
3.3 Maskerad ..............................................................................................................................................3
3.4 Konsumtion – En kritisk kommentar ...................................................................................................4

3.4.1 Skisser ............................................................................................................................................5
3.4.2 Förvara  ..........................................................................................................................................6
3.4.3 Stubbar modellarbete .....................................................................................................................7
3.4.4 Skåpets storlek och Mönster 
3.4.4 Mönstret .........................................................................................................................................8
3.4.5 Svarvning .......................................................................................................................................9
3.4.6 Skåpluckor och skåpstomme ........................................................................................................10
3.4.7 Stubbarnas form och årsringar .....................................................................................................11
3.4.8 Ben och beslag .............................................................................................................................12
3.4.9 Ytbehandling ................................................................................................................................13
3.4.10 Sammanfattning .........................................................................................................................14

4. DISKUSSION

5. KÄLLFÖRTECKNING
6 BILDFÖRTECKNING



3

1. Inledning
Som barn trodde jag på myten om utveckling, den att utveckling var synonymt med 
positiv utveckling. Men med åldern har jag förstått, att det inte alltid är fallet. När det 
gäller produkters (de som traditionellt inte har varit förbrukningsvaror) och möblers 
utveckling, säger min egen erfarenhet att de äldre generellt har en högre kvalitet än dem 
som produceras idag. 

Det som saknas i merparten av de nya produkterna och möblerna är strävan efter det 
bättre. Med bättre menar jag alla de egenskaper eller kvaliteter som förbättrar upp
levelsen för brukaren.

Det finns ett stort intresse för inredning och design just nu. Men jag skulle säga att 
intresset är ytligt och mer fungerar som en del i ett identitetbyggande. Att ett genuint 
 intresse av föremålen och dess andra kvaliteter förutom ytan saknas. Annars skulle 
kraven på möbler och produkter se annorlunda ut. Männsikor skulle vara mindre trend
känsliga i sina val. Därför att dem visste vad dem ville och stod för sina egna val.

 Nu ligger allt för stor fokus på det kortsiktiga, det låga priset och produkten/möbelns 
utbytbarhet. Man planerar inte att leva med sin artefakt. Men om vi vill uppnå en mer 
hållbar utveckling krävs ett förändrat synsätt på konsumtionen. 

I projektet har jag valt att använda kritisk design för att kritiskt kommentera hur vi 
männsikor utnyttjar planetens resurser. Detta genom att visa källan från vilken den 
tillverkade artefakten härstammar.Termen kritisk design användes för första gången  av 
Anthony Dunne i boken Hertzian Tales (1999).

 Anthony Dunne och Fiona Raby definierar ”kritisk design” på sin hemsida;

”Critical Design uses speculative design proposals to challenge narrow assump-
tions, preconceptions and givens about the role products play in everyday life. It 
is more of an attitude than anything else, a position rather than a method. There 
are many people doing this who have never heard of the term critical design and 
who have their own way of describing what they do. Naming it Critical Design is 
simply a useful way of making this activity more visible and subject to discussion 
and debate.”

Om man samanfattar Anthony Dunne och Fiona Raby´s definition skulle man kunna 
säga att kritisk design ska ifrågasätta förväntningar av design och designens roll i varda
gen. Under metod redogör jag för mitt förhållande till begreppet. 
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1.1 Bakgrund

I boken Design för hållbar utveckling – Ekologi_Ekonomi_Kultur redogör författaren 
Ann Thorpe för hur vi människor stör miljöns naturliga cykler. Detta sker på grund av 
den hastighet och med den omfattning vi utnyttjar naturens resurser.1

Konsumtionen2 i sig självt är varken negativ eller positiv. Konsumtion inbegriper 
mer än den personliga konsumtion, det vill säga den offentliga konsumtionen. Exempel 
på dessa typer av konsumtion är tillexempel offentlig konsumtion av utbildning och 
personlig konsumtion av platttv.  Konsumtionen kan vara mer eller mindre nödvändig. 

1.2 Mål och Syfte

Målet är att uppmärksamma den västerländska människans ohållbara förhållande till 
konsumtion med en kommenterande artefakt. Genom att synliggöra kopplingen mellan 
artefakten och källan från vilken materialen hämtas. Syftet är att betraktaren ska reflek
tera över sin egen konsumtion.

1.3 Problemområde och problemformulering

Mitt problemområdet är de negativa aspekterna av konsumtionen, avgränsat till natur
resurserna. Problemområdet begränsas ytterligare till att gälla kritik av det samma. 

Hur kritiseras konsumtionen genom en artefakt? Kan kritisk design användas som 
metod och hur påverkar det i sådana fall artefaktens utförande? 

2.Teori

2.0.1. Kvalitet 

I boken kvalitet är gratis beskrivs kvalitet ur ett kvalitetsstyrnings perspektiv, kvalitet 
definieras som ”att uppfylla kraven”3. En annan definition är den från filosofin som i 
regel definierar kvalitet som egenskap4 

1 Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur, Raster, Stockholm, 2008 s 3637 

2  konsumtion. http://www.ne.se/lang/konsumtion/229387, Nationalencyklopedin, hämtad 20120423.

3   Crosby, Philip B.,  Kvalitet är gratis: hur man säkerställer kvalitet, Studentlitteratur, Lund, 1988

4   kvalitet. http://www.ne.se/lang/kvalitet/234210, Nationalencyklopedin, hämtad 20120423.
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2.0.2 Slutavverkning

Jag avser att visa på materialets ursprung i formgivningen av en möbel. Ursprunget är i 
detta fall kallhygget då materialet är trä. Avverkningen är en kritisk punkt när det gäller 
hurvida materialet trä är bra eller skadlig för klimatet och den biologiska mångfalden. 

Nedan följer skogsstyrelsens definition av slutavverkning;

”Vid föryngringsavverkning (slutavverkning) avverkas huvuddelen av träden i 
beståndet för att skapa en ny generation skog. Rätt utförd görs avverkningen med 
god hänsyn och bra ekonomi på ett sätt som ger den nya generationen skog en bra 
start”5

I en EU förordning kallad ”Kampen mot olaglig avverkning av skog” betonas trädens 
betydelse för klimatet och den biologiska mångfalden samt den illegala avverkningens 
påverkan i negativ riktning. 6

Ovan nämda källor visar att träd även om det är en förnyelsebar källa, kräver efter
tanke vid tillverkning, åtminstonde bör designen tänka efter varifrån råvaran kommer. 

Bild 1. Kalhygge (Slutavverkning)

5 http://www.skogsstyrelsen.se/Agaochbruka/Skogsbruk/Skotaskog/Avverkning/Foryngringsavverkning/, hämtad 20120511

6 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/ev0018_sv.htm, hämtad 20120511
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2.0.3 Skåpets historia 

Lena larson redogör för skåpets historia i sin bok Varje människa är ett skåp. Hon 
beskriver hur skåpet utvecklas ur kistan då man kom på att man kunde öppna dem 
framifrån,med dörrar och att skåpet innebar ägande och säkerhet. Samt att det under 
1930 talet fanns en vilja att befria människor ifrån de stora och klumpiga skåpen i 
vardags och sovrum.7 Under 1900 talet och 2000 talets början har det skapats förhållan
devis få skåp om man ser till dess tidigare betydelse. 
De gammla skåpen var mer komplicerade i sin inredning med lådor och hyllor i kombi
nation. Dagens skåp är enklare och det är oftast bara luckorna på skåpet som skiljer dem 
från hur bokhyllorna. Jag menar att det finns ett behov för förvaring av saker som man 
vill hålla privat och dölja. Skälen kan vara många, det kan exempelvis vara av estetiska 
skäl eller att man inte vill skylta med alla delar ur ens liv.

2.0.4 Konsumtion och Kalhygge

Konsumtion och kallhygge som kan anses vara positiva, negativa eller någonstans där 
emellan. Konsumtion är i någon mening nödvändig för all mänsklig aktivitet, då det till 
exempel är nödvändigt att konsumera mat, önskvärt att konsumera kunskap. Den kritik 
som jag vill framföra genom mitt projekt berör den del av konsumtionen som handlar 
om produkter och specifikt möbler. Artefakter som förr gick från generation till genera
tion eller i varje fall användes tills det var utslitet. Tillverkas idag och kasseras inom 
inom loppet av några år. om ens det. 

Det är provocerande att se att vi använder våra naturresurser i en så pass hög hastighet 
och omfattning samtidigt som artefakterna har blivit mycket sämre. Naturen får betala 
ett högre pris samtidigt som vi får sämre artefakter. 

Vi saknar respekten för naturresurserna, vi förstår att våra artefakter kommer ifrån 
någon resurs, men vi tänker inte på det. Artefakterna kommer ju ur en fabrik? Det är 
här kalhygget kommer in. Till skillnad ifrån de andra naturresurserna väcker kallhygget 
starka känslor hos människor. Träden är levande och de flesta har någon sorts relation 
till skogen. Även om det finns negativa aspekter av kalhyggen(illegal avverkning) och 
att det man just nu ifrågasätter kalhygget som metod för avverkning i en artikelserie i 
DN. 

Mitt syfte med skåpet är främst visa sambandet mellan möbeln och platsen från vilken 
träden är avverkade. väcka disskution om användningen av träd i förhållande till källan 

7   Larsson, Lena, Varje människa är ett skåp, Bra böcker, Höganäs, 1991 s1819
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det vill säga skogen, ska man slösa på en sådan resurs? bara för att källan är förnyelse
bar.

2.0.5 Skåpet som tema
Det finns ett antal intressanta skåp som jag avser att använda som bakgrund till mitt 
projekt. Ett av dessa skåp är Nationalmuseum av Josef Frank designat år 1938. Skåpet 
består av 19 stycken asymetriskt placerade lådor. Det jag gillar med skåpet är dess 
konstnärliga utryck trots att den fyller en fuktion, att förvara.

Ett skåp som jag tycker är specielt intressant i förhållande till mitt projekt är Of Wars 
& Wits & Power. Skåpet skildrar den oavbrutna vapen kaprusning som sker mellan 
världens olika länder, små förgyllda soldater bär upp och försvarar sina krigsplaner8 
Jag avser att likt detta skåp utgå ifrån en kritik, men jag vill inte diktera innehållet på 
samma sätt som designern valt att göra(böcker som är en del i skåpet). Då det begränsar 
möjligheten för användning, och skåpet blir ett utställningsobjekt.

2.0.6 Definitioner

Kryssfaner: ”fanerplywood, skivmaterial där flera skikt av träfaner limmats ihop. 
De olika fanerskikten är lagda med fiberriktningen vinkelrätt mot varandra”9

Lamellträ: ”skivmaterial med kärna av trästavar (lameller) som klätts på båda 
sidor med tunnare  ytskikt  av faner. Uppbyggnaden ger en stark och formstabil 
skiva. Lamellträskivor är en speciell typ av plywood och används främst i möbler 
och inredning.”10

2.1 Metod
2.1.1 Kritisk design och konsumtionskritik

Det jag vill kritisera är hur vi människor använder naturresurser utan att reflektera över 
konsekvenserna. Vårt sätt att konsumera, skapar en marknad av saker som är av sämre 
kvalitet än dem tidigare produktgenerationer. Det resulterar i att vi gör av med mer 

8   Johnson, Alex, Bokhyllor, Lind & Co, Stockholm, 2012 s23

9   kryssfaner. http://www.ne.se/lang/kryssfaner, Nationalencyklopedin, hämtad 20120419.

10   lamellträ. http://www.ne.se/lang/lamellträ, Nationalencyklopedin, hämtad 20120419.

Bild 2. Historia Bakom skåpet
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resurser, men får mindre, i form av sämre artefakter. 

Kritiken bör appliceras på en fungerande artefakt. Det är ju faktiskt inom designkon
texten problematiken är aktuell och inte inom konsten. Ibland blir konst avfärdat därför 
att det är konst.

Dialysis Sheep11 är ett projekt som går ut på att ett får kopplas till en människa likt en 
dialysmaskin(blodet renas). Projektet är en del i ett större projekt kallat life support. Där 
upphovskvinnan väcker frågan om man kan omvandla djur till medicintekniska maski
ner.Projketet är intressant, men jag har svårt att se kopplingen till design. Jag ser det 
snarare som ett konstprojekt som väcker en etisk fråga kring människors användning av 
djur för egna syften. 

Ett projekt som jag däremot tycker är intressant som kritisk design är Ebru Kurbak’s 
Newsknitting12, en stickningsmaskin som stickar de politiska nyheterna som publiceras 
under en dag, på en tröja. Tack vare tröjan fungerar iden utmärk inom designkontexten.
man kan bära tröjan samtidigt som nyheterna på tröjan kan bli en del i en disskution. 

I mitt eget projekt har jag därför lagt vikt på att det ska framföras en kritik sammtidigt 
som artefakten fungerar som en fungerande möbel i designkontexten.
Kritiken består av ett kallhyget på framsidan( läs mer om kalhygget under kalhygge 
och konsumtion). Under utställning kommer insidan fyllas med trasiga artefakter för att 
anknyta till skåpets utsida, Slöseriet med resurser.

11 http://ct4ct.com/Critical_Design hämtad 20120519.

12 http://ct4ct.com/Critical_Design hämtad 20120519.

Bild 2. Dialysis Sheep  Bild 3. Newsknitting
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När utställningen slutligen avslutas tömms skåpet och man kan använda hyllorna till 
böcker, pärmar och tidskriftssamlare.

2.1.3 Kvalitet

För att gå mot en mer hållbar utveckling krävs det att konsumenter har högre krav när 
det gäller kvalitet. I detta fall menar jag att konsumenterna måste vara mer medvetna 
om vad dom vill ha, om det dem köper verkligen uppfyller deras kvaliteter/egenskaper. 

Med kvaliteter/egenskaper menar jag allt som är viktigt för konsumenten, det kan vara 
så konkreta saker som funktionen men också mer personliga saker som estetik, relation 
till föremål eller att man helt enkelt finner nöje i dem. 

3. Process
Designprocessen handlade till stor del om att hitta ett lämpligt sätt att uttrycka kritiken 
på, dels för att den ska uppmana till reflektion, dels för att artefakten ska fungera i ett 
vardagssammanhang. Nedan redogör jag för de olika koncepten och vägen till det slut
liga konceptet  Konsumtion – en kritisk kommentar.

Bild 2. Historien bakom skåpet
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3.1 Historia Bakom skåpet

I detta koncept ville jag visa historien bakom möblerna. Figurer som symboliserar de 
fattiga arbetarna som bär upp skåpet på ryggen. Handtaget är format som ett djävuls 
ansikte vilket symboliserar våra handlingar och vår konsumtion. Anledningen att jag 
lämnade detta koncept var att det var för dramatiskt och tillät liten eller ingen egen 
reflektion  hos betraktaren. För fler skisser se bilaga 1.

3.2 Konsumera mera 

I detta koncept så valde jag att kommentera det faktum att människor måste konsumera 
för att driva den ekonomiska tillväxten framåt, konsumtion för tillväxtens skull.

 Artefakten skulle fungera som ett stöd till det ekonomiska systemet. Om man inte 
hittar något man behöver eller vill äga, kan man välja att köpa ett stödpaket, eller i detta 
fall en stödpåse i tyg. 

Inuti påsen det finnas en färdigsorterad artefakt, så att man lätt kan återvinna innehål
let och på så sätt skona miljön. På påsens utsida sammanförs texten konsumera mera 
med den kända symbolen för återvinning. 
Detta koncept låg för långt ifrån den typ av design  som jag vill jobba med. Därför 

Bild 2. Konsumera mera
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lämnades således detta koncept.

3.2 Maskerad 

Med denna artefakt vill jag kommentera en problematik kopplad till identitet.  
Människor vill gärna passa in i gemenskapen, och Med hjälp av ”möbelrullar” kläs 
möblerna likt människor på en maskeradbal. Då identiteter är förändliga krävs det inte 
att man spenderar särskilt mycket pengar på dyra lösningar, man bara byter möblel 
fasader..Ser att konceptet hade utvecklingspotential men blev mer intresserad av nästa 
koncept. För fler skissar se (bilaga 2)

3.3 Kallhygget  Skåpets källa 

Ett skåp med ett kalhygge på framsidan väcker känslor, men mitt syfte är att poängtera 
kopplingen mellan artefakten och källan, i detta fall skogen.  För att skåpet ska finnas 
krävs det att man avverkar träd. 

Om man köper skåpet står man för att träd har fällts, för att möjliggöra konsumtion 
av skåpet. Vinsten är då att köparen reflekterat över sin konsumtion och utifrån det kan 
Bild 5-6 Testbitar svarvning
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motivera köpet av skåpet, det blir en medveten konsument.

          Bild 4 skisser kalhygge skåpet 

3.5 Skisser 

Iden om ett kalhygge uppkom ur tanken på att visualisera statistik genom ett upprepande 
mönster. Om varje kub(eller annan geometrisk figur) är en människa eller träd. Så skulle 
skåpet statistiskt visa hur många människor som dör per år på grund av dåliga arbetsför
hållanden eller hur många träd världen förlorar varje dag. Det är svårt att få tillgång till 
sådan statistik och om idén ska fungera måste det finnas pålitlig statistik. 
Därför lämnades dessa statistiska idéer till förmån för kalhygget, en symbol för vår 
resursförbrukning. 

3.6 Förvara 

I skåpet vill jag att brukaren ska förvara personliga saker som man inte vill visa publikt i 
sitt hem. Exempel på sådant som jag hade placerat i skåpet hade varit, pärmar och map
par med dokument. Böcker med mindre snygga pärmar hade placerats i skåpet.
Skåpets mått är anpassade för tidigare nämd förvaring.
Under utställningen avser jag att låta innehållet förstärka den kritik som framförs på 
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Bild 7-8 Testsvarvningar

skåpets framsida. hyllorna i skåpet är fyllt med trasiga artefakter.

3.7 Stubbar modellarbete

Efter det att jag hade skissat fram ungefär hur jag ville att kalhygget skulle se ut, fort
satte jag med att göra olika modeller för att få en bättre uppfattning om hur stockarna 
skulle se ut tredimensionellt . Stubbarna skulle ju inte bara vara som en bild på skåpet, 
stubbarna ska sticka ut från skåpet.  
Jag testade placeringen av stubbarna, genom att placera ut grenar som stubbar i skala 
1:10 på en skiss. Men den lilla skalan gjorde det svårt att få en bra uppfattning om stub
barnas verkliga storlek.

3.9 Svarvning 

För att kunna tillverka skåpet var jag tvungen att lära mig att svarva vilket också var 
en del i modellarbetet. Några dagar användes till att testa hur man svarvar och därefter 
började jag svarva dessa stubbar.  Jag valde att arbeta med furu därför att träslaget har 
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väldigt tydliga årsringar 
När jag skulle testa att svarvar stubbar med konstruerade årsringar fick jag limma ihop 
flera brädor vilket innebar att man var tvungen att komponera ihop så bra årsringar som 
möjligt. Av stubbarna blev vissa ok medan andra blev helt misslyckade.(se bild 7 nedan)
När jag inte blev nöjd med resultatet av de konstruerade årsringarna jobbade jag vidare 
med brädor och stammar med kärnan kvar. Detta för att kunna svarva fram stubbar med 
kärnan och årsringarna som dem är naturligt, med sprickbildning inräknat.  I ett riktigt 
kalhygge har alla stubbarna ett unikt utseende men här förenklar jag så pass mycket att 
det finns 4 unika storlekar (med olika bredd och höjd) som upprepas. När jag placerade 
ut de svarvade stubbarna såg jag att mönstret hade blivit för tät i sin placering. Då ren
sade jag bort några för att lätta upp intrycket. Stubbarna behöver inte stå ihoptryckta för 
att det ska uppfattas som ett kalhygge.

3.10 Skåpluckor och skåpstomme

Valet att använda lamellträskivor kommer främst av två olika anledningar, dels så ville 
jag använda ett lättare material än den relativt tunga mdfskivan för att få ner vikten 
på skåpet. Men jag vill ändå använda en formstabil skiva som behåller sin form under 
möbelns livstid. På grund av lamellskivans konstruktion låser de olika lagren varandra 

Bild 7-8 Olika årsringar
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och minimerar rörelser i skivan.
Jag väljer en lamellskiva i furu för att det ska vara samma träslag som på stubbarna. Till 
Bakstycket används en kryssfanerskiva(plywood) i furu.
Därför skars en kartongskiva ut i samma storlek som det tänkta skåpets dörrar, det vill 
säga skala 1:1. På kartongskivan tejpade jag fast papperscirklar med olika dimensioner. 
Genom den undersökningen kunde jag förutom att testa olika mönster i verklig skala,  
avgöra vilka storlekar som var lämpliga i enlighet med mina kriterier. Mina kriterier för 
stubbarnas storlekar var att de skulle vara stora nog att uppfattas som stubbar men så 
pass små att de i mängd uppfattas som ett kalhygge.  På samma kartongskiva testades 
också att placera stubbar i frigolit för att få en uppfattning om  hur mycket stubbarna 
skulle sticka ut från själva skåpdörrarn

3.11 Stubbarnas form och årsringar

I de första skisserna var stubbarna raka som om de var kapade i båda ändarna. Men jag 
ville att man skulle uppfatta det som om träden en gång växt på skåpet och blivit avså
gade, därför att det anknyter bättre till tanken om att det är ett kalhygge . Genom att fota 
olika stammar och stubbar kunde jag sedan skissa fram en abstraktion som jag var nöjd 
med. 
Jag gjorde ett flertal olika tester för att bestämma mig om hur årsringarna skulle illustre
ras, en idé var att måla dit årsringarna genom att använda schabloner. En annan metod 
som jag testade var att låta limma ihop flera träbitar för att på så sätt bygga ihop nya års
ringar som sedan svarvas till sin stubb-liknanade form. Jag frågade ett flertal människor 
och alla svarade att mönstret försvårade  förståelsen av att stubbarna, skulle vara just 
stubbar. Därefter jobbade jag istället vidare med att använda torkade brädor där trädets 
kärna är kvar, på så sätt får stubbarna naturliga årsringar. Men på grund av torkningen 
har träet spruckit utifrån och in mot kärnan. Jag tycker inte att sprickorna stör, det tillför 
istället en ytterligare dimension i träets natur. 

3.12 Ben och beslag

I mina tidiga skisser var benen på skåpet fyrkantiga och liknade andra skåpsben för 
mycket. För att bättre anknyta till resten av skåpet hämtade jag formelement ifrån stub
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barna, benen skulle se ut som stubbar.  Först växte benen likt stubbarna ur skåpet. När 
jag testade dessa ben i en skallmodell insåg jag att man inte kunde uppfatta hur stubbar
na växer ur skåpet. Detta beror på att övergången från ben till skåp inte är synlig ifrån 
de vinklar som en människa vanligen ser.  Därefter skissade jag på ben som bestod av 
flera stubbar stapplade på varandra, men för att kopplingen skulle vara tydligare valde 
jag att använda en stubbe per ben, men till skillnad ifrån den tidigare stubben växer den 
upp från marken.

3.13 Ytbehandling

Hela utsidan förutom årsringarna är lackerade i en barrgrön färg. Färgen kommer från 
tall barren, barren från trädetslaget som används till skåpet. 
På Insidan av skåpet är furufaneret synligt därför att insidan av skåpet ska spegla tvär
snittet av en stubbe.

3.14 Sammanfattning av Skåpet

Skåpet  är 1100 mm brett och 1800 mm högt med ett djup på 350 mm. Både 
skåpdörrar och skåpstommen är tillverkade av lamellträ. Baksidan är tillverkad i 
kryssfaner(plywood). Dessa stubbar är svarvade ur massiv furu. Benen följer samma 
formspråk som stubbarna på skåpdörrarna. 

Bild 9 Internmodell
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4 Diskussion
I detta arbete har jag lärt mig mitt eget förhållningssätt till kritisk design. Jag tycker att 
kritisk design är mer intressant om den appliceras på något som är en fungerande arte
fakt

Jag anser mig ha uppnåt målen som jag bestämt tidigare i projektet. Jag har gjort en 
artefakt som fungerar i en designkontext samtidigt som den framför en kritik. svårighe
ten har hela tiden varit att förklara min tankegång i rapporten. 

Efter min examinationspresentation i april insåg jag att titeln på projketet var fel. Det 
är inte kallhyget i sig självt jag kritiserar. det är konsumtionen. Därför ändrade jag min 
titel till kallhyge -skåpets källa för att betona kopplingen till resurskällan och artefakten 
som finns i handen eller i rummet.
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