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Projektbeskrivning 1 
 

 
 
 
Bakgrund 1.1 
 
Under min utbildning har vi arbetat med tekniska produkter som vispar, fönar 
och trehjulingar. Jag tycker om produktdesign, för att det alltid finns intressanta 
problemformuleringar man måste klura ut.  
 
Höstterminen, tredje året 2014, valde jag att göra mina utlandsstudier i USA, Los 
Angeles på Santa Monica College. 
Där valde jag att läsa kurser som bara hade med inredningsarkitektur att göra, 
eftersom det alltid varit en dröm för mig att välja den inriktningen. 
 
Efter ett underbart halvår med nya lärdomar och dags för examensarbetet, vill jag 
nu kombinera mina kunskaper som jag fått under hela min utbildning med mina 
intressen.  
Det jag framförallt lärde mig var att man kan skapa rum i rum, med andra ord hur 
man till exempel kan dela upp ett avlångt rum och ge det fler funktioner.  
 
Jag har valt att rikta in mig mot designföretaget Muuto. Detta är ett företag som 
befinner sig i Danmark och namnet är finskt. 
Muuto betyder nya perspektiv på finska. Det de försöker visa med sin design är 
behållandet av den klassiska skandinaviska designen, fast utveckla med nya 
perspektiv.   
 
Varför har jag valt just Muuto?  
Jag känner igen mig i deras formspråk samt att jag gillar deras design. Jag kommer 
studera deras kollektion och formspråk. 
 

Projektidé 1.2 
 
Det jag vill är att undersöka området "innerhörn" i hemmamiljön utifrån ett 
inredningsarkitekturiskt perspektiv och försöka aktivera hörnet i rummet. Detta 
vill jag lösa genom att ta fram en produkt som gör just denna aktivering.  
 
Syfte 1.3 
Hörnet är oftast ett område man glömmer bort eller helst vill komma undan och 
försöka täcka för med textiler eller något liknande som döljer det.  
 
 
 
 
 



 4 

 
Exempel på hur de dolt ett hörn i hotellrum med textiler. 

 
Fig 1 Hotellrum  
Här kan man se att man använt hörnet som ett ställe till 
att täcka över med textil och gardiner. Jag tror man 
gjort detta för att påverka akustiken. Detta kan 
förekomma ganska ofta på hotell.  

 
 
 
 
 
 

Jag tycker att hörn är ett spännande område att arbeta med och därför vill jag 
under mitt projekt försöka aktivera just hörnet. 
Med detta examensarbete, vill jag skapa något som kommer visa tydligt vart och 
vad för typ av design jag vill rikta in mig på inför arbetslivet. Jag har alltid varit 
väldigt öppen för att ta tag i alla möjliga slags projekt, men det interiöra är vad 
hjärtat slår för. Med det sagt, vill jag bygga upp något jag känner mig extra stolt 
över att ha i mitt portfolio.  
Därför har jag valt att rikta in mig i ett spännande område som hörnet.  Jag vill få 
fram det alla vill vifta bort vilket är att lyfta fram hörnet istället för att försöka 
dölja det på grund av att man tycker att hörnet är jobbigt att inreda. Nu är det 
dags att aktivera det. 
 
 

Tillvägagångssätt 1.4 
Varför har hörnet ett negativt rykte och har det alltid varit så? 
Detta vill jag undersöka i min research och därifrån börja skissa fram idéer. I min 
research kommer jag titta på Antroposoferna och även funktionalismen som är 
två rörelser med olika inställning till hörn för att försöka få fram svar på om de 
såg hörnet positivt eller negativt.  
Sedan kommer jag undersöka Muuto, för att förstå grunden till deras 
möbelkollektion och deras formlinjer i möblerna.  
När jag gjort det, komma fram till olika koncept som ska hjälpa mig rikta in mig på 
den produkt jag vill skapa och därefter skissa och göra skalmodeller för att få en 
tydlig bild av formspråket innan modellbygget börjar.  
 
    Fig 2 Tillvägagångsätt -skiss.
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Research 2 
 
Hörnet 2.1 
 
Hörnet har oftast uppfattats som en negativt laddad plats. Det första som jag 
tänker på är skamvrån. Här startar min research och jag tänkte börja med att 
fördjupa mig i det mer ordagrant.  
 
Vad är ett hörn?  
 
1. En punkt där två linjer, kanter eller sidor möts 
2. I en korsning där två gator möts1 

 
Efter att sökt och fått fram dessa två resultat kom jag även på att man kan 
referera till olika slags hörn. Det finns innerhörn och ytterhörn vilket ger två olika 
uttryck formmässigt. För att förtydliga kommer jag hålla mig till innerhörn 
eftersom det är i den rumsliga hemmamiljön jag vill arbeta. Jag ville gå in lite 
djupare i skamvrå-frågorna för att verkligen förstå den negativa laddningen. 
 

Skamvrån 2.2 
 
Telefon-intervju  
 
Jag intervjuade Shayan Mohamed som studerat till psykologisk coach om varför 
man använde sig utav just hörnet som skamvrå. Detta för att jag vill få en bättre 
inblick om det finns en negativ energi i hörnet. 2 
 
 
Varför tror du att man använde sig utav hörnet som skamvrå förr i tiden? 

- Det jag främst kan tänka på är att, när man tittar in i hörnet ser man varken 
höger eller vänster, vilket man hade kunnat göra ifall man stod i mitten av 
en vägg.  
 

Varför använde man sig utav en skamvrå? 
- Främst för att ge en känsla utav att man avskiljer barnet från mängden och 

struten var nog en förebygga skamkänsla, även att känna sig förlöjligad och 
utpekad.  

 
Vad tror du är anledningen till att man slutade ha skamvrå? 

- ”Skamvrå” använder man sig fortfarande idag utav, dock på ett modernare 
sätt. Det gör man både hemma och i skolan. Idag kallas det oftast för Time-
out men man använder sig inte längre av hörnet utan till exempel ett rum. 
Poängen är att avskilja en ifrån gruppen. 

 

                                                        
1 http://www.merriam-webster.com/dictionary/corner 02/2015 
2 Telefon-intervju med Shayan Mohamed 20/02/2015 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/corner


 6 

 
  

 
 
 
 
 
 

                                                Fig 3 Skamvrå                                         Fig 4 Skamvrå 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hörnet har ofta använts i negativa sammanhang, som tillexempel i filmen Dirty 
Dancing med Patrick Swayze, där man får en skamvrå-känsla av citatet (Fig 5). Nu 
när jag undersökt detta ville jag titta lite mer historiskt på hörnet och se hur det 
uppstod. 
 
Under 1900-talet har jag identifierat två olika arkitekturstilar som har helt olika 
inställning till hörn som är funktionalismen som var dominanta, och 
antroposoferna som ville uppmana att använda sig utav sin fantasi. Detta för att få 
en djupare inblick och förståelse till hur hörn har skapats och vad som påverkat 

Fig 6 Bilder från filmen Dirty Dancing 

 

Fig 5 Patrick Swayze 

 



 7 

de två olika arkitekturstilarna. Under funktionalismen ska jag titta på Kazimir 
Malevitj, Gerrit Thomas Rietveld, Le Corbusier och Sven Markelius. 
 
 

Funktionalism 2.3 
 
Efter 1920 blev hörnen alltmer påtagliga eftersom den moderna arkitekturen då 
formspråks artefakten byggdes på enkla geometriska former. En av de mest 
ledande arkitekterna var Le Corbusier. Funktionalismen uppmärksammades i 
Sverige först under 1930-talet efter Stockholmsutställningen (se sida 9). I Sverige 
var det bland annat arkitekterna Gunnar Asplund och Sven Merkelius som 
utvecklade funktionalismen. Grundtanken karakteriserades av geometriska ytor. 
Kuber och cylindrar var grundformerna. Formen och konstruktionen skulle visas. 
Planlösningen i husen var öppna och husen var tänkta att passa många (Fig 14).3 
 
Men hur kom modernisterna till Sverige egentligen? Efter första världskriget 
behövde världen byggas om. Inspirationen till den nya arkitekturen kom från 
konstnärer och arkitekter från den ryska konstruktivismen och holländska De 
Stijl rörelsen. Dessa inspirerade och påverkade den tyska konstskolan Bauhaus 
som senare togs vidare till Sverige genom bland annat Markelius. 4 
 

Kazimir Malevitj 
Under utställningen 0.10, 1915 hänger målningen i ett hörn på samma sätt som 
religiösa ikoner brukade placeras i hemmen. 5 
 
 

                   
                
                                                           
Fig 7 Utställning 0.10  
Med tanke på att modernisterna var 
ateister tolkar jag detta som att 
Malevitj ville visa att hans tavla ska 
dyrkas mer än ikoner, och med det 
visa hur stor betydelse han såg sitt 
egna verk till skillnad från religion. 
Här får jag dessutom en positiv 
känsla utav hörnet med tanke på att 
det framhävs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ett av de tydligaste exempel på hur centralt det geometriska formspråket var för 
modernisterna är ryssen Kazimir Malevitj.  

                                                        
3 http://www.urbanutveckling.se/ordlista/def/funktionalism 02/2015 
4 http://www.sv.wikepedia.org/wiki/modernism 02/2015 
5 “Färg Ljus Rum” Karin Fridell Anter 2006 s41 

http://www.urbanutveckling.se/ordlista/def/funktionalism
http://www.sv.wikepedia.org/wiki/modernism
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Gerrit Thomas Rietveld  
Rietveld som levde mellan år 1888-1964, var en tysk möbeldesigner och arkitekt. 
Han var med i den tyska rörelsen De Stijl och är mest känd för sin ”Red and Blue 
Chair och för Reitveld Schröder huset.6  
Reitveld Schröder huset i Utrecht är ett monument sens 1976 och UNESCO.7 

 
                  
Fig 8 Red and Blue Chair 1917 
Skapa nya uttryck med enkla geometriska former men även här ser man 
fortfarande väldigt raka linjer i formspråket. Det är ett tydligt uttryckande att 
Rietveld har gjort denna stol om man tittar på bilden nedan och se hur han har 
jobbat med de olika volymerna. Red and Blue Chair är en möbel som är 
uppbyggd av enkla geometriska former. Den är byggd på standardbrädor som 
gick att köpa på brädgården.  
 
                                                                           

              
 
 
 

  Fig 9 Reitveld Schröder huset 1924 
 
 
 
 
 
 

 

Le Corbusier 
"City for 3 millions " 1923: en profetisk vision av höghus med hög densitet som 
kom som förslag av schweiziska - franska modernistarkitekten Le Corbusier. Dess 
planering, designidéer och principer var mycket inflytelserik på andra 
världskrigets generation av arkitekter som påverkade i deras sociala 
bostadsmönster i hela världen - inklusive Singapore.8   

 
 
Fig 10  City of 3 millions 
Här tänker jag att man ville skapa ett mönster för alla. En 
livstil och formspråk som man skulle med tiden lära sig att 
älska. Som en religion 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
6 “Färg Ljus Rum” Karin Fridell Anter 2006  02/2015 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Rietveld_Schröder_House  02/2015 
8 www.newworldeconomics.com 02/2015 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rietveld_Schröder_House
http://www.newworldeconomics.com/
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Sven Markelius 
År 1927 kom nästa långa studieresa till Tyskland, där han träffade Walter Gropius 
som förevisade Bauhausskolan i Dessau. Gropius idéer skulle påverka Sven 
Markelius framtida syn på arkitekturen i funktionalismens tecken, som gjorde sitt 
intåg i Sverige på Stockholmsutställningen 1930. 
Villa Markelius i Nockeby var arkitekt Sven Markelius eget hem mellan 1930 och 
1938 som låg vid Grönviksvägen 133 i stadsdelen Bromma, i västra Stockholm. 9 

 
 

 
 
Fig 11 Villa Markelius i Nockeby 
Enkla geometriska former 

 
 
 
 
 

 

Stockholmsutställningen 1930 var en nationell utställning över arkitektur, 
formgivning och konsthantverk som arrangerades i Stockholm av Svenska 
Slöjdföreningen (nuvarande Svensk Form) och Stockholms stad.10 

Stockholmsutställningen 1930 varade mellan den 16 maj och den 29 september 
1930 och registrerade nästan fyra miljoner besökande. Stockholmsutställningen 
1930 räknas allmänt som genombrottet för funktionalismen i Sverige. 
Utställningsarkitekt var Gunnar Asplund.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig 12 Utställningsområdet vid Djurgårdsbrunnsviken 

 

 

 

  

                                                        
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Markelius 02/2015 
10 http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmsutställningen_1930  02/2015 
11 http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmsutställningen_1930  02/2015 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dessau
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmsutst%C3%A4llningen_1930
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nockeby
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arkitekt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Markelius
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bromma
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nockeby
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utst%C3%A4llning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arkitektur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Formgivning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsthantverk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Sl%C3%B6jdf%C3%B6reningen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Sl%C3%B6jdf%C3%B6reningen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Funktionalism_(arkitektur)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Asplund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Djurg%C3%A5rdsbrunnsviken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Markelius
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmsutställningen_1930
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmsutställningen_1930
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Detta är några typiska exempel på geometriska interiör- och exteriöra formspråk. 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 
 

 
Alla tyckte inte som de modernistiska arkitekternas förkärlek för enkla 
geometriska former som i längden ger upphov till skarpa hörn. Därför ville jag även 
titta på Antroposoferna och hur de tycker och tänker om de geometriska formerna.   

 

Antroposofer 2.4 
 

Waldorfpedagogik, läkepedagogik, antroposofisk medicin och biodynamisk odling 
har blivit välkända begrepp, inspirerade av antroposofi.12 Samtliga begrepp är 
grundade av Rudolf Steiner och baseras på tron att människan utvecklas och 
utvecklar sig själv.13 

 
Steiner var till en början en välkänd österrikisk forskare som skrev vetenskapliga 
artiklar men som senare även gav sig in i vetenskapsfilosofin för att till slut grunda 
antroposofin. Steiner grundade även Waldorfskolan och idag finns det ca 1000 
stycken runt om i världen.14 
 
Waldorfpedagogik eller Steinerpedagogik är en pedagogik som baseras på en 
antroposofisk bild och syn på människan och tillämpas vid Waldorfskolor, 
Waldorfförskolor, Waldorffritidshem och vid antroposofiskt baserade 

                                                        
12 http://www.antroposofi.info/filosofi/antroposofi/ 02/2015 
13 http://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner 02/2015 
14 http://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner 02/2015 

Fig 13 Funktionalistiska radhus. 
Likadant formspråk på raken 

Fig 14 Funktionalistiskbyggnad.  
Upprepande mönster i form vilket 
skapar geometri. 

 
Fig 15 Miljö.  Exempel på det interiöra. Även här ser jag väldigt enkla 
geometriska former. Så som i rum och möbler.  Man kan se på interiör 
bilderna att man trots allt utnyttjade området. Kanske inte med hörnmöbler 
men på grund av det raka formspråket både från möbler och rum var det 
lätt att placera möblerna på detta sätt           

 

Fig 16 Miljö. Tydliga hörn och avskalad inredning, även 
 här väldigt raka linjer i möblerna. 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pedagogik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Antroposofi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Waldorfskola
http://www.antroposofi.info/filosofi/antroposofi/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
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läkepedagogiska hem för elever med funktionsnedsättning. 15 

Den utgår från Rudolf Steiners idéer om hur man kan forma en pedagogik, som 
lägger lika stor vikt på den tankemässiga, den känslomässiga och den viljemässiga 
utvecklingen hos barn, på ett sätt som motsvarar deras förment grundläggande 
inre situation och utveckling på varje åldersstadium.16 

 
Waldorfskolan försöker med de konstnärliga ämnena ge näring för fantasin och 
utveckla kreativitet, aktivitet och omdömesförmåga.17 Här kan man redan se 
olikhet om man jämför med modernisterna som trodde att människans problem 
kunde lösas med rationellt beteende. 18  
 
Men människan är en komplex varelse med ett själsligt liv bestående av tanke, 
känsla och vilja. Det finns även en guide – jaget – som vägleder en genom livet. 
Dessutom består man av en fysisk kropp, en människotillverkad omgivning och 
världen som helhet. Lika självklart som att vi går upprätt, pratar och tänker, 
påverkar vi miljön. Detta gör vi genom orden och idéerna som vi delar med oss av 
till andra, men vi påverkas också i högsta grad av den omgivande miljön, också 
genom hur vi klär oss och gestaltar våra hem, arbetsplatser och sociala rum. Varje 
person präglar sin omgivning genom val av färg, form, mönster och material. En 
antroposofs roll som arkitekt är att hjälpa enskilda personer, familjer och företag 
upptäcka de materiella element som motsvarar det som de vill skapa för sitt 
boende, yrkesutövande och umgängesliv: väggar, golv, tak, grund, tillbyggnader, 
trädgårdskonstruktioner, med mera. Dessa element ger människan en bekräftelse 
och ett stöd för sin existens. Arkitektur är en allmänmänsklig angelägenhet på det 
sättet att det är en undersökning av möjligheter och ett förverkligande av ett urval 
av dessa möjligheter i tid och rum; däri ligger sammanhanget med antroposofi. Att 
skapa hus, inredning eller trädgård är ett slags kunskapande, en process och en 
livgivande verksamhet.19   

 

Antroposofisk arkitektur 2.5 

Antroposoferna lade stor vikt vid att människan påverkas i högsta grad av sin 
omtyckta miljö. Ett faktum som bevisas av att deras Vidarklinik är inredd på ett 
speciellt sätt för att påskynda tillfrisknad vid sjukdom.20  
Det hittillsvarande arkitektur-formerna statiskt-geometriska struktur, då Rudolf 
Steiner menade modernisterna, måste formerna föras över i ett organiskt-
dynamiskt gestaltningsätt vilket var mer hälsosamt för människan. 21  

Goetheanum, byggt 1924-1928 och namngivet efter Johann Wolfgang von Goethe, 
är en monumental scenbyggnad i Dornach, kantonen Solothurn, Schweiz. Den är 
designad av Rudolf Steiner, som grundade antroposofin.22 

                                                        
15 http://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner 02/2015 
16 http://sv.wikipedia.org/wiki/Waldorfpedagogik 02/2015 
17 http://www.antroposofi.info/kultur/arkitektur/om_arkitektur/ 02/2015 
18 Dennis Dahlqvist handledning 16/03/2015 
19 http://www.antroposofi.info/kultur/arkitektur/om_arkitektur/ 02/2015 
20 http://www.vidarkliniken.se 03/2015 
21 Balder, tidskrift för antroposofi nr 23  10/1982  s16 
22 http://sv.wikipedia.org/wiki/Goetheanum 02/2015 

http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4kepedagogik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
http://sv.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dornach
http://sv.wikipedia.org/wiki/Solothurn_(kanton)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Schweiz
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
http://sv.wikipedia.org/wiki/Antroposofi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
http://sv.wikipedia.org/wiki/Waldorfpedagogik
http://www.antroposofi.info/kultur/arkitektur/om_arkitektur/
http://www.antroposofi.info/kultur/arkitektur/om_arkitektur/
http://www.vidarkliniken.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Goetheanum
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Fig 16 Goetheanum, 
Här ser vi hur Steiner skapat en form där han undviker de geometriska 
enkla formerna. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fig 17 Antroposofiskt Hus 
Former som efterliknar natur, som till exempel träd 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fig 18 Antroposofiska fönster  
Även i fönster kan vi se att det är naturliknande former som påverkar det 
exteriöra så som det interiöra 

 
 
 
 
 

 
När jag tittat på de två stora arkitekturstilarna Funktionalism och Antroposofi och 
fått fram väldigt användbar information, vill jag titta djupare på företaget Muuto 
som jag nämnde under projektbeskrivning. Detta för att se om jag kan se dessa två 
stilar i deras formspråk och vad de har för kärnvärden. 
 

Muuto’s affärsidé och kärnvärden 2.6 
 
Jag letade upp Muuto’s hemsida för att se vilka idéer och tankar de har bakom sitt 
företag, då fann jag att; Muuto strävar efter att utöka den skandinaviska 
designtraditionen med nya och originella perspektiv. I själva verket är deras namn 
Muuto inspirerat av det finska ordet muutos som innebär nytt perspektiv. För dem 
börjar god design med personen. De handplockar de smartaste design talangerna i 
Skandinavien och ger dem frihet att uttrycka sin individuella historia genom 
vardagliga föremål. Vissa vill förändra världen, andra att hitta passionen i färg och 
form eller rita. Hur ser de en stol, vas, lampa eller någon annan vardagsprodukt? 
Du kommer att känna igen vår design eftersom den har Muutos perspektiv. Objekt 
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som görs sublima genom nya perspektiv och som 
representerar det bästa av skandinavisk design idag.23 
 
Fig 19 ISKOS-BERLIN ON THE DESIGN             
Tydligt skandinaviskt förenklat formspråk, så som modernisterna tycker är bäst, 
med lekfulla pastellfärger. Man kan även knyta dessa pastellfärger från naturen 
vilket fick mig tänka på Antroposoferna. 
 
 
 
 
 
 
Fig 20 STACKED -JULIEN DE SMEDT ON THE DESIGN              
En modul-hylla som varje individ kan bygga upp så som det passar varje person, att 
använda fantasin så som Antroposoferna förespråkade. Här tänker jag även på Gerrit 
Reitveld och hur huset Schröder såg ut.  
  

 
 
  
 

 
Fig 21 SOFT BLOCKS - PETTER SKOGSTAD ON THE DESIGN     
När jag tittar på denna soffa ser jag väldigt raka och runda former. Det jag gillar 
är att linjerna I formspråket inte följer varandra utan ger ett annat intryck som 
även här påminner mig lite om Reitveld. 
 
  

 
 
Fig 22 CONNECT - ANDERSSEN & VOLL ON THE DESIGN 
Pastellfärg som ger liv till den grå kalla industriella omgivningen. Trots de enkla 
formerna ger denna soffa en mer inbjudande känsla än vad vi kunde se på de 
tidigare miljöbilderna under funktionalism kapitlet. Detta är även ett modul 
vilket ger en frihet att använda sig av fantasin som Antroposoferna pratade om. 

 

Sammanfattning 2.7 
 
Det jag samlat ihop från min research ska hjälpa mig förstå vad för former som är 
viktiga i ett rum och som kommer hjälpa mig till att få fram de tre koncept jag tror 
ska hjälpa mig hitta rätt sätt att väcka liv i hörnet.  
Det har även varit väldigt intressant att se hur andra har använt sig utav området 
och att det både varit negativt och positivt. Självklart vill jag ta hänsyn till de 
positiva intrycken jag fick och försöka ta med mig det till skissprocessen. 
Muuto som jag valt att inrikta mig mot kräver nya perspektiv i deras kollektion. 
Det ska bli en utmaning att tänka inom nya ramar, fast hålla mig till det område 
jag har valt och det koncept jag kommer välja att arbeta vidare med.  Det var även 
kul att, efter jag läst om de två stora arkitekturstilarna innan jag valde att titta på 
Muuto, kunde jag se hur jag påverkats och hur jag kan känna igen vissa saker.  
Jag kommer definitivt försöka blanda de olika arkitekternas tankar i min produkt.  
 

 
                                                        
23 http://www.muuto.com/about.aspx 02/2015 

http://www.muuto.com/about.aspx


 14 

 
 
Reflektioner 2.8 
 
Nu när jag samlat ihop min research och fått en överblick av all information, 
känner jag att rummet har väldigt länge varit en frågeställning. Hur mår 
människan som bäst? Här kan vi se att teorier som strider emot varandra på 
något sätt och avslutas i funktionalismen eftersom det varit mer dominant.  
Antroposoferna är insatta i vad som är naturligt för människan, vilket verkar vara 
att få använda sin fantasi, främst i sin miljö och omgivning. Det geometriska 
formspråket passar inte alls in i deras teorier. Vad hade hänt om man satte ihop 
en funktionalistisk och en antroposofisk arkitekt ihop för att bygga upp något? 
Det hade kunnat bli något väldigt spännande men samtidigt tror jag att det hade 
varit lite svårt att komma överens om vad som skulle fungera i miljön runt om. Är 
det då att Antroposoferna vågar mer eller är det att de är för trogna i sina teorier 
att de inte vill följa med i strömmen. Vad hade då hänt om vi bad en antroposofisk 
familj bo i ett funktionalistiskt hem, ifall man skulle ta dem ifrån sin miljö och 
sätta dem mitt i funktionalismen? Hade de följt med strömmen till slut eller bara 
mått sämre utav miljön?  
Samtidigt tror jag inte det hade varit lika jobbigt för en funktionalist/modernist 
att anpassa sig till ett antroposofiskt hem, utan hade kanske öppnat upp synen till 
nya möjligheter.  
Jag tycker att funktionalisterna har tänkt väldigt stort och brett men missat en 
liten detalj på vägen som Antroposoferna spinner sina idéer på, och detta är hur 
antroposoferna har tänkt på att fantasi och lek är något som människan behöver 
för att kunna få vara kreativ och kunna utvecklas som individ.  
 
Om vi tittar på Le Corbusier som hade stora planer på att bygga och designa hela 
städer. Med hans funktionalistiska stil satsade han stort och ville göra om Paris, 
Stockholm och Algeriet, men fick han med det lilla extra som Antroposoferna har 
tänkt på?  Man kan nog göra många frågeställningar och jämföra dessa två 
motsatser en hel del, men eftersom vi lever i ett funktionalistiskt samhälle idag så 
kommer jag välja att anpassa min möbel efter det. Däremot ta med mig lite av 
organiska former från Antroposoferna för att bryta de hårda geometriska hörn-
linjerna och försöka få med känslan av kreativitet och lek. Varför? Om 
modernisterna missade detta, tänker jag ta med det för att skapa något kul som 
går emot strömmen och bryta det rationella beteendet som funkisarna ville ha. 
 
Det var även väldigt intressant att studera skamvrån och se vad det handlade om, 
och sedan läsa om att det varit ett heligt område samtidigt då man använde det 
som ett religiöst område där man visade upp sina ikoner och gav hemmet en 
trygghet.  
Jag tyckte att mot slutet av Researchen hade jag hittat mer positiva tankar om 
hörn än negativ. Dock var inte Antroposoferna så mycket för de geometriska 
formerna men jag ska försöka kombinera detta i min produkt. Men först börja 
med att skapa tre olika koncept för att enklare nå fram till en produkt. 
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Konceptutveckling 3 
 
När Researchen var färdig var det dags att samla all information man hittat och ta 
med sig det till skissprocessen. Jag började titta på om intresset att rikta sig mot 
hörn fanns och vilka lösningar de hade. Även att skapa tre olika koncept för att se 
vad jag ville arbeta vidare med. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Koncept 1  3.1 
 
Jag började med Koncept Belysning. Innan jag gav mig in på detta undersökte jag 
ifall det fanns fler som hade tänkt i samma banor som mig. Då hittade jag bilder på 
andra designer som intresserat sig för hörn.  

 
Fig 23,24  Put baby in a corner, Scharp inc Produktdesign                                   
Jag gillade att de hade olika storlekar men även olika färgval 
till denna lampa. Dessutom var namnet solklart. 

 
 

 

 
  
 
                       
 
      
 

 
Fig 26 papel Pop-up, Well Well Designers 
Detta påminner mig om Malevtij sätt att hänga upp sin tavla och låtas dyrka. Även på så 
sätt lysa upp med informationen han ville visa med sitt verk. Ett smart sätt att vinna yta 
och ge en illusion med de olika väggfäst-formerna de skapat som påverkar hörnets 
linjer.  

                                                                 
 
 

 

Fig 25 Established & Sons Corner Light                    
Här verkar man ha velat använda hörnet som ett 
naturligt ljus på ett terapeutiskt sätt som riktas ifrån 
 hörnet och inte mitten av rummet. Får mig att tänka 
lite på att det naturliga ljuset faktiskt brukar under 
dagen inte komma rakt uppifrån, på så sätt kanske 
de tänkt på att skapa ett mer naturligt tagande av 
ljus? 

 
 

http://www.establishedandsons.com/forcehtml/Designer-PeterBristol/
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Eftersom jag tyckte dessa lösningar var tillräckligt utvecklade ville jag ge mig in 
på något annat. Därför valde jag att lämna detta koncept och tankarna på 
belysning i hörnet.  
 

Koncept 2  3.2 
 
Här var jag ute efter en aning avskärmad fåtölj som skulle ha ett modulsystem 
som skulle kunna användas som förvaring och som pall till fåtöljen, 
förvaringspallen ska även fungera i resten utav rummet. Ville även inte att det 
skulle vara solklart att modellen skulle in i hörnet, men det skulle fortfarande 
kännas logiskt när man la den där. Men vad fanns där ute redan?                                  

Fig 27 

Jag fann IKEAs hörnfåtölj användas som avskärmning. De 
erbjuder kuddar ihop med fåtöljen för att ge mer komfort. 
Det var roligt att se att fler under mitt projekt kom att 
lansera hörnmöbler24, vilket var bra för mig eftersom det 
visar att intresset finns. Eftersom jag inte byggt en möbel 
tidigare tittade jag även på vad de använt sig utav för slags 
möbelskum och material för att göra det bekvämt och 
lämpat för läshörna. De hade valt att arbeta med Kallskum 
i fåtöljen. Men det fanns fler produkter skapat för hörn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
24 http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S89023526/ (03/2015) 

 
  
 

Fig 28  
IKEAs hörnskåp 
PS 2014. Denna fick mig 
att tänka på barnrum 
eller tonårsrum då man 
oftast vill ha mitten av 
rummet öppet för 
aktivitet. Det var också 
kul att det var även annat 
och inte bara fåtöljer.  

/ Läshörna 

Fig 29 IKEA hörnskåp 

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S89023526/
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Men när jag sett fåtöljen tog jag mig beslutet för att gå på ett studiebesök till IKEA för 
att testa den. 
 

Jag och mamma åkte på studiebesök 
till IKEA för att se den igenomtänkta 
hörnfåtöljen, men måste tyvärr säga 
att det blev lite av en besvikelse, då 
den hade kunnat vara bekvämare. Jag 
och mamma kunde snabbt 
konstatera att, bara för att den 
passade rakt in i hörnet gjorde den 
inte skönare för det och var allt för 
bred i sittdjup när man skulle sätta 
sig i den.  Vi var tvungna att dra in 
oss till ryggstödet. 
 

Sedan testade vi även 
lite olika fåtöljer för att 
se hur man föredrog 
att sitta och då var det 
att lägga upp benen. 
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Efter att ha tittat klart på detta var det dags att skissa ner mina idéer som jag hade 
kring detta koncept och försöka komma ihåg vad man känt under testerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här försökte jag skissa upp något som skulle anknytas med hörn-linjerna. Detta 
för att skapa ny effekt och även ifall den sittande möbeln skulle stå mitt i rummet 
ha ett högt ryggstöd som skulle avskärma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta var mitt andra förslag på fåtölj, vilket var också inriktat mot avskärmning, 
en fåtölj som hade passat in perfekt i hörnet utifrån formen på ryggstödet. Jag 
lämnade denna idé för jag ville inte ha allt för raka former och vill även att fåtöljen 
jag kommer fram till att det ska passa i mitten av rummet om man föredrar att ha 
den där. Jag kände även att jag valde lämna detta koncept eftersom jag inte ville 

Konceptskiss 

Konceptskiss 
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avskärma utan jag ville ju aktivera hörnet, inte göra det till en separat avdelning. 
Därför började jag tänka, hur man kan göra en lekfull hörnfåtölj. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Koncept 3  3.3 
 
När jag fick fram min den fåtöljen från detta konceptförsta kände jag att 
modulsystem var lekfullt. Detta fick mig även att tänka på Antroposofernas idéer 
som uppmanade till lekfullhet och användning av fantasi. Det jag skissade på här 
nedan var en lekfull modul där man kunde aktivera hela rummet genom hörnet. 
Antingen bygga upp till en stor mysig fåtölj eller dela på den för sittplatser i 
rummet eller hemmet. I detta skede hade jag även bestämt att det skulle bli en 
läs/myshörna. Jag valde dock att lämna det eftersom det var ett aldelles för stort 
projekt för mig, Därför spann jag vidare på idéer och valde att spara idén till ett 
annat tillfälle. 

 
 
 

/ hörnfåtölj 
 

Konceptskiss 
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Aktiverar /Lekfullt   

 
Detta var ett annat lekfullt förslag att ha en fåtölj hängandes från taket och få 
utrymme under till för pallar i samma form som fåtöljen men i olika storlekar. 
Detta tänkte jag på för att ge en lite mer flytande känsla för att det även ska vara 
lätt att göra rent under till. Tyget hade jag tänkt i genomskinligt tyg men ändå lite 
täckande så det ger en känsla av avskärmning. Den runda formen kanske skulle 
vara ovanlig i hörnet men jag tror det hade gett en ny formkänsla i rummet och 
det känns mer inbjudande än trekantigt. Här kunde man även tänka på att det inte 
behövde vara ett rationellt beteende som modernisterna ville utan bryta mönstret 
med form och att den var hängande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter att ha skissat började jag tänka på djupet om hur man egentligen sitter på en 
fåtölj. Man vill gärna variera sig och röra på sig när man sitter någonstans länge. 
Därför valde jag att fortsätta på Koncept Lekfullhet. Jag lämnade den hängande 
fåtöljen här ovan eftersom den skulle ta allt för mycket plats i rummet och inte 
skulle fungera bra i hörn utan mer på en större yta där väggar inte skulle mötas 
med fåtöljen.  
 
Jag samlade ihop bilder där jag hade hittat på de olika sittställningarna som 
verkade vara populära när man läser eller tar det lugnt och märkte direkt att 
detta var något jag ska ta hänsyn till under modellbygget.  

Konceptskiss 
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Sammanfattning 3.4 
Efter att tittat klart på de olika koncepten jag undersökt, var det ganska enkelt för 
mig att välja ”Lekfullt”. Om modernisterna hade missat detta ville jag gå tillbaka 
till rötterna och göra ett, inte bara roligt projekt men även aktivera hörnet på ett 
lekfullt sätt. Min idé härifrån var att få ett diskret men tydligt samspel med resten 
av rummet. Här ovan på bilden med de olika sittställningarna fick jag se att det 
önskas en stor variation att röra sig på medan man läser eller tar det lugnt. Även 
att ha vilja till att sätta upp benen och känna fler möjligheter. Detta är något jag 
kommer tänka på när jag bygger min fåtölj. Efter detta började jag skissa. 
 

 

Skissprocess 4 
 

Skiss 4.1 
Jag började med att skissa lite i 3D-modeller för att se hur mina skisser tog form i 
3D. Jag ville ha en form där jag samtidigt skulle kunna integrera tidningsställ och 
belysning på ett bra sätt. Detta för att få en komplett läshörna. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

Fig 30 Sittställningar 

Skalmodeller 
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Att se hörnet. Detta var en idé om att 
göra en fåtölj som hade ett hål längst 
in på sitsen där man skulle kunna se 
hörnets former och att de skulle bli ett 
med möbeln. Detta fungerade inte så 
bra och därför lämnade jag denna 
idén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Här var en skalmodell som tanken var 
skulle följa samma riktningar som de 
två väggar möbeln skulle möta i 
hörnet. Jag gillade detta men ville 
fortsätta och undersöka. 
 

Detta var en skalmodell som skulle 
efterlikna en aning det jag hade skissat på 
koncept Avskärmning. Jag ville leka med 
lutningen här för att se hur mycket plats 
man möjligtvis skulle kunna få fram för 
förvaring under fåtöljen för att bygga en 
modul. Detta var dock inte så lyckat för 
lutningen passade inte ihop med 
resterande former. 

Detta var en idé att flytta fram möbeln 
och låta ett ”bord” som hörde ihop med 
fåtöljen kunna användas för det som 
behövs för hörnet. Kanske böcker eller 
belysning? Dock var det så att man 
förlorade lika mycket utrymme som man 
vann. Därför ville jag ta ett steg tillbaka 
och undersöka vad är det jag behöver 
egentligen i hörnet och vilken funktion 
vill jag erbjuda. Skulle detta bli en 
läs/myshörna och vad behövde man där? 
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Jag gjorde en moodboard efter det för att försöka trimma ner mina idéer och titta 
på funktioner. 
 
                                            Egentid                     Aktivera         Mysigt                               Belysning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               Natur kulörer                            Simpla tidningsställ             Organiska former 

 
Skiss 4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När jag satte mig ner för att skissa efter moodboarden kom helt nya former upp. 
Då började jag med organiska former som skulle vara utifrån hörnets 90 grader.  
Så jag spann vidare på detta. Här försökte jag även integrera ljus och tidningsställ. 

Fig 31 Moodboard 
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Detta var idén jag kom fram till efter ett tag. Jag ville gärna göra plats för att hänga 
sin bok, glasögon eller tillexempel sin filt om man ville städa undan lite på sin 
fåtölj. Tanken var att ha ett genomskinligt nät-tyg på hela fåtöljen och en dyna 
som skulle göra det lite mer bekvämt på sitsen.  Eftersom jag gillade denna idé 
valde jag att göra en liten skalmodell på den.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Då var det dags att få upp det i större skala för att se hur det hade kunnat se ut 
och se hur man hade kunnat bygga upp den.  

 

Skalmodell 
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För att få en tydligare uppfattning ville jag försöka göra även en fullskalamodell 
för att se exakt hur stor den blev och var formspråket visade i verklighet. 
Här insåg jag att mitt formspråk inte var tydligt nog för att detta skulle i sitt 
ursprung vara en hörnfåtölj. Så jag tog vidare mina organiska former och började 
snabb-skissa för nya idéer. Dessutom kunde jag inte se Muuto i denna fåtöljen och 
det var trots allt mitt uppdrag. Därför fick jag inte glömma att ta hänsyn till 
deras formspråk. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Efter några snabbskisser började jag 
hitta ett formspråk som var simpelt 
men även en aning organisk eftersom 
jag ville ha kvar det mjuka 
formspråket. Jag ville på något sätt 
mjuka upp de hårda strikta linjerna 
man fick av hörnet. 
 

Här skissade jag upp lite om man 
skulle kunna integrera ett 
tidningsställ eller filthängare på den 
triangeln som skulle lämnas fri 
bakom fåtöljen i hörnet. Men kände 
att det inte blev så enkelt formspråk 
som jag ville, eftersom i detta fall 
ville jag förenkla. 

Skalmodell 
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Ifrån allt snabbskissande var dessa mina favoritformer som jag valde att gå vidare 
med. Jag tyckte om att dessa inte gick in ända in i hörnet och även inte hade en 
trekantig form. Den trekantiga formen var något jag ville undvika för att utnyttja 
de geometriska formerna på ett nytt sätt och inte forma mig efter deras 
riktningar. Här hade jag även Malevitj i åtanke och hur han hade hängt upp sitt 
konstverk.  Men även här såg jag inte riktigt Muuto i formspråket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här ville jag testa olika färger och leka med armstöden som skulle ge en mer 
inbjudande känsla och mer välkomnande in till hörnet. Det kändes bra att ställa 
fåtöljen på detta sätt eftersom jag tyckte att den gav en mer inbjudande känsla 
och nu började jag även kunna se ett formspråk för Muuto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detta var också en av snabbskisserna 
då jag tänkte att man skulle kunna ha 
olika materialmöten så som läder och 
plast för att kunna ge mer naturligt 
material i hemmet men även använda 
sig av plast som skulle bryta det. Men 
detta kändes mer som en 
materialforskning så jag gick tillbaka 
till att hitta den form jag sökte.  
 

Utveckling av snabbskiss 

Utveckling av snabbskiss 
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Modellstudier 5 
 

Modellstudier 5.1 
 
Här hade jag äntligen hittat en form jag gillade men var lite osäker på själva 
ryggen så jag klippte ut lite former för att se vilket som tilltalade mest och 
passade för min situation. Jag bestämde även för att skala ner fåtöljen av 
funktioner. Därför valde jag att bort tidningsställ och belysning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sedan började jag försöka få ner min önskade form på en ritning eftersom jag 
märkte att det var väldigt exakta mått man skulle utgå ifrån för att det skulle 
passa in i hörnet och fortfarande ha det sittdjup som behövs. Detta var på grund 
av hörnets 90°.  Efter det var det dags att gå upp till verkstaden och testa fram i 
större skala hur ryggstödet skulle se ut.  
 
 
 
 

Utveckling av snabbskiss 
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Eftersom det var svårt att hitta 
alla problem man kunde stöta på 
var det lättare att gå upp till 
verkstaden och testa sig fram i 
fullskala. Här testade jag fram hur 
ryggstödets slut skulle 
se ut. I början var jag inne på att 
ha väldigt raka former under 
testerna, men tyckte inte att det 
blev den välkomnande och 
inbjudande känslan 
som jag ville komma åt.   
 

Här hade jag även tagit beslutet att 
fåtöljen inte skulle komma ändå in i 
hörnet utan skulle lämna ett fritt 
område till att kunna lägga till 
belysning, växt eller det som skulle 
passa varje individ.  
 När jag räknade på vilka grader. jag 
behövde på ryggformen på fåtöljen, 
kom jag på flera roliga 
kombinationer man skulle kunna 
göra om man skulle ha fler av samma 
fåtölj. Detta för att kunna  
stapla dom och använda det som en 
slags pusselmetod till att skapa nya 
former i ett rum och varför inte nya 
hörn. Detta illustrerar jag på nästa 
sida där jag ritat uppifrån och 
framifrån. Med och utan tänkt 
belysning. Visar uppifrån hur det blir 
med en till fyra fåtöljer. 

 
                                                             
Därför började jag runda av här 
istället och märkte att formspråket 
och den känslan jagville komma åt 
blev allt mer tydligare.  
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Modellstudier pussel 5.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Exempel på hur 
man utnyttjar 
det fria 
utrymmet 

Skiss uppifrån 
för att visa de 
olika grader 
och vinklar  

Skiss på 
slutmodell 
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Två stycken 
fåtöljer ihop 
skissat 
uppifrån 

Tre stycken 
fåtöljer ihop 
skissat 
uppifrån 

Fyra stycken 
fåtöljer ihop 
skissat 
uppifrån 
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Detta var den sista kombinationen då det är flera av min fåtölj ihop och hur man 
skulle kunna forma och skapa rum i rum med dem. Jag valde att se alla vinklar 
man fick fram av fåtöljen som en möjlighet till att skapa nya hörn, och med det 
nya mönster som jag illustrerar här ovan.  
 
När man hade varit i verkstaden och fått fram sin form var det dags att titta på 
detaljer som möbelskum, tyg, färg och konstruktion för tillverkningen. Efter att 
haft handledning och ringt runt till olika butiker och kollat efter vad jag skulle ha 
för material att bygga med, behövde jag kallskum till fåtöljen, ett möbeltyg som är 
tåligt och vad jag ville ha min prototypfåtölj i för färg såklart. Sedan behövdes  
stålrör till benen och lackfärg till det. Här började jag även att fundera på om man 
skulle kunna justera benens höjd och lutning. Med all material i mina händer nu, 
var det nu dags för tillverkning. 
 

Materialval: 
 

 Stålben i pulverlack – detta för att det är mer hållbart och miljövänligt. 
 Plywood i grunden – Plywood är ett material som har bra grepp och böj. 
 Kallskum - har bättre elasticitet och mer stabilitet än latexskum, vilket gör 

det mer hållbart. 
 Tåligt möbeltyg – Det tyg jag valde hade hög slitagetålighet (Martindale 

72,000). Allt från Martindale 20,000 är tåligt sa kvinnan som arbetade i 
tygaffären. 

 Dragkedja på sittdyna – för att kunna tag av och ta på enkelt för att byta 
färg eller tvätta.  

 

 
 



 32 

Slutmodell  5.3 
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De olika färgerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om man byter dyna för ett mer 
lekfullt utryck 
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Reflektioner 5.4 
 
Efter man har avslutat sin resa blickar man tillbaka och tänker direkt på början. 
När jag tittar tillbaka på min början, vilket är researchen, trodde jag att 
funktionalismen skulle vara det jag skulle säga emot och även det jag skulle hålla 
mig mest borta ifrån. Men sättet jag valt att forma ryggformen som passar in i 
hörnet började hos Malevitj, vilket var där jag började tänka att det behöver inte 
vara trekantigt för att kallas för hörnfåtölj. Så som hans tavla är upphängd, fick jag 
idén att man kan lämna utrymme för fler funktioner bakom fåtöljen, som 
tillexempel belysning. Detta passade mig bra för jag ville inte göra en trekantig 
produkt. Jag ville använda hörnet på ett nytt sätt och även ge varje individ 
möjlighet till att ställa den på fler områden och då kunna bygga rum i rum, vilket 
jag nämnde under min projektbeskrivning.  Dessutom när vi testade hörnfåtöljen 
på IKEA var det inte speciellt bekvämt på grund av formen. 
 
Det som hjälpte mig mest var mina 3D-modeller (skalmodeller), då man fick upp 
en volym och kunde testa för att se hur det skulle passa i hörnet. Det var även så 
jag bytte tillbaka riktning för att hitta tillbaka till hörnet när jag blev lite vilsen och 
även hitta Muutos formspråk. Min tanke till att skissa digitalt var inte mycket till 
hjälp under detta projekt utan det var mer lönsamt att bygga dessa skalmodeller. 
Man fick en tydligare uppfattning och kunde testa hur det skulle kunna bli i 
verklighet. Speciellt när man gjorde olika tester i hörn. 
Det man har märkt är hur mycket möjligheter det finns för att utnyttja hörnet och 
aktivera rummet mer. Varje dag känns det som att vi söker efter mer praktiska 
saker för oss själva och för hemmet. Praktiskt ska inte bara betyda tråkigt och 
enkelt utan ska även kunna vara lekfullt vilket jag ville ta med ifrån 
antroposofernas teorier. Jag tror på att en individ måste få vara kreativ och kunna 
utveckla en personlig plats för sig själv för att bryta det här rationella tänkandet 
som funktionalismen ville ha.  
 
Formen jag valde på fåtöljen är även för att det ska gå att ställa fler bredvid 
varandra och skapa mönster, nytt rum i ett rum och nya hörn för att öka aktivitet. 
Sedan ska man kunna ställa belysning som jag visade på en av mina illustrationer 
längre upp på s31. Varför inte en växt eller en hylla där man kan ställa sina 
böcker. Som sagt, ville jag lämna frihet till varje individ.  
Det jag ville utveckla var lekfullheten och därför gjorde jag en avtagbar sittdyna. 
Jag ville ge friheten till att kunna välja färg på dynan för att skapa nya känslor för 
det rum man väljer att ha den/dem i. Dessutom göra den enkelt avtagbar 
eftersom spilla kaffe eller vin är lätt hänt. En lekfull fåtölj ska man inte akta sig för. 
Just därför valde jag ett så slittåligt tyg.  
 
Att ge möjligheten till att göra en möbel mer personlig, är något jag tagit till fasta 
av antroposoferna, och är något som uppskattas. Man hade kunnat trycka på mer 
möjligheter och funktioner men ville hålla det så enkelt som möjligt. Därför valde 
jag även att inte ta med belysning eller tidningsställ för att förenkla, förenkla och 
förenkla. Desto mer jag förenklade, desto mer kunde jag även se Muuto i den. 
Jag är nöjd med resultatet och lärt mig massor under detta projekt. Detta kommer 
bli ett perfekt examensprojekt för att kunna sätta in i mitt portfolio för framtiden. 
Detta är självklart en prototyp vilket innebär att justeringar kan behövas, men 
skulle definitivt kunna se den i Muuto’s kollektion.  
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Hörnet är ett område som är oändligt och alltid kommer ha mitt intresse efter 
detta projekt. Dessutom att se på vägen att intresset har funnits och finns är jätte 
kul. Resultatet tycker jag verkligen blev en kul hörnfåtölj som jag hoppas man 
hade velat aktivera hörnet med. Formspråket tycker jag signalerar tydligt ”använd 
mig” och de hårda kantiga formerna av hörnet har på något sätt löst upp sig. Med 
dess lekfullhet och formspråk tycker jag att den definitivt aktiverar hörnet. Det 
märkte jag även så fort jag ställt fram den, att många lockas till att sätta sig och 
koppla av, vilket gjort mig väldigt glad.  
 
Jag skulle vilja tro att nu när jag tagit vara på antroposoferna och funktionalismen 
som har två helt olika inställningar kring hörn, har jag skapat en möbel som visar 
bokstavligen två olika sidor. Baktill är det raka linjer som följer hörnets 
riktningar, och framtill de lite rundare formerna som ger en mer inbjudande 
känsla. Det tycker jag blev ett fint samspel här och jag är som sagt mer än nöjd.  
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Källförteckning 6 
 

Tryckta källor 6.1 
Balder, tidskrift för antroposofi nr 23 10/1982 s16 
 “Färg Ljus Rum” Karin Fridell Anter 2006  s41 
 

Internetkällor 6.2 
Antroposofi 
http://www.antroposofi.info/filosofi/antroposofi/  
(hämtat 02/2015) 
 
http://www.antroposofi.info/kultur/arkitektur/om_arkitektur/  
(hämtat 02/2015) 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Goetheanum  
(hämtat 02/2015) 
 
Hörnet 
http://www.merriam-webster.com/dictionary/corner  
(hämtat 02/2015) 
 
Muuto 
(http://www.muuto.com/about.aspx)  
(hämtat 02/2015) 
 
Funktionalism 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rietveld_Schröder_House  
(hämtat 02/2015) 
 
www.newworldeconomics.com  
(hämtat 02/2015) 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Markelius  
(hämtat 02/2015) 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner  
(hämtat 02/2015) 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmsutställningen_1930  
(hämtat 02/2015) 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Waldorfpedagogik) 
(hämtat 02/2015) 
 
http://www.urbanutveckling.se/ordlista/def/funktionalism  
(hämtat 02/2015) 
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Bildkällor 6.3 
 
Figur 1 hotellrum 
http://imgec.trivago.com/uploadimages/15/36/15367692_x.jpeg 
(hämtat 02/2015) 

 
Figur 2 Tillvägagångssätt -skiss  
(egen skiss) 
 
Figur 3 skamvrå 
http://www.frihetssmedjan.se/wp-content/uploads/dumstrut2.jpg 
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 4 skamvrå 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Dunce_cap_from
_LOC_3c04163u.png/250px-Dunce_cap_from_LOC_3c04163u.png 
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 5 Patrick Swayze 
http://wearelibertarians.com/government-shutdown-nobody-puts-baby-in-a-
corner/  
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 6 Dirty Dancing 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dirty_Dancing#/media/File:Dirty-dancing-coverx-
large.jpg  
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 7 Malevitj 
http://s-pores.com/wp-content/uploads/2009/07/Weng16.jpg 
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 8 Red and Blue Chair 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld#/media/File:Rietveld_chair_1.JPG 
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 9 Reitveld huset 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rietveld_Schröder_House 
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 10 Le Corbusier 
https://www.pinterest.com/pin/221520875394288035/ 
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 11 Markelius Hus 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Villa_Markelius,_Nockeby#/media/File:Villa_Marke
lius_2008c.jpg 
(hämtat 02/2015) 
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https://www.pinterest.com/pin/221520875394288035/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Villa_Markelius,_Nockeby#/media/File:Villa_Markelius_2008c.jpg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Villa_Markelius,_Nockeby#/media/File:Villa_Markelius_2008c.jpg
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Figur 12 Stockholmsutställningen 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmsutställningen_1930#/media/File:Stockh
olmsutstallningen_1930_flygbild.jpg  
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 13 Radhus 
http://www.titania.se/Global/Bildbank/428x204/Fastighetens-ålder/1930-
1940/Typiska-radhus-byggda-i-funktionalistisk-arkitektstil.jpg 
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 14 Höghus 
http://folk.uio.no/arnet/sommarkurs-06/Bilder/Oslo/Funktionalism.jpg 
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 15 Interiör 1 
http://www.byggfabriken.com/bloggen/wp-
content/uploads/2011/08/boetinteriör.jpg 
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 16 Interiör2 
http://www.varsamt.org/library/content/2012/10/02/10248_inne_jlm_hlg1806
5_15.jpg 
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 17 Goetheanum, 
http://www.nuveforum.net/attachments/1915d1210720972-antroposofi.jpg 
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 18 Antroposofiskt hus 
http://blogg.ljungquist.org/wp-content/uploads/Antroposofhus.jpg 
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 19 Antroposofisk interiör 
http://www.antroposofi.info/typo3temp/pics/1b7f03bed7.jpg 
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 19-22 Muuto produkter 
http://ipaper.ipapercms.dk/Muuto/MuutoCatalogue/ 
(hämtat 02/2015) 
 
 
Figur 23-24 Liten triangel lamoa 
http://www.frankie.com.au/blogs/interiors/put-baby-in-a-corner 
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 25  Stor triangel lampa 
http://www.apartmenttherapy.com/900-designer-lamp-diyed-with-affordable-
hardware-parts-175292 
(hämtat 02/2015) 
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Figur 26 Lamparas de papel 
http://www.decoratrix.com/lamparas-de-papel/  
(hämtat 02/2015) 
 
Figur 27-28 IKEA hörnfåtölj 
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S89023526/ 
(hämtat 03/2015) 
 
Figur 29 IKEA hörnskåp 
http://livethemma.ikea.se/safari-i-september/  
(hämtat 03/2015) 
 
Figur 30 Moodboard- Sittställning 
https://www.pinterest.com/pin/465911523928167395/  
https://www.pinterest.com/pin/465911523928167372/ 
https://www.pinterest.com/pin/465911523928167361/ 
https://www.pinterest.com/pin/465911523928167344/ 
https://www.pinterest.com/pin/195836283770390311/ 
(hämtat 04/2015) 
 
Figur 31 Moodboard 
https://www.pinterest.com/pin/465911523927215643/ 
https://www.pinterest.com/pin/465911523927217124/ 
https://www.pinterest.com/pin/465911523926829272/ 
https://www.pinterest.com/pin/465911523927215578/ 
https://www.pinterest.com/pin/465911523927213281/ 
https://www.pinterest.com/pin/465911523927213226/ 
https://www.pinterest.com/pin/465911523927213178/ 
https://www.pinterest.com/pin/465911523927213189/ 
https://www.pinterest.com/pin/465911523926829290/ 
https://www.pinterest.com/pin/465911523926829449/ 
https://www.pinterest.com/pin/465911523927213258/ 
(hämtat 04/2015) 
 
Resterande bilder har jag fotograferat själv 
 
 

Övriga källor 6.4  
 
Telefon-intervju med Shayan Mohamed 20/02/2015 
Dennis Dahlqvist handledning 16/04/2015 
 
 
 
 
 

http://www.decoratrix.com/lamparas-de-papel/
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S89023526/
http://livethemma.ikea.se/safari-i-september/
https://www.pinterest.com/pin/465911523928167395/
https://www.pinterest.com/pin/465911523928167372/
https://www.pinterest.com/pin/465911523928167361/
https://www.pinterest.com/pin/465911523928167344/
https://www.pinterest.com/pin/195836283770390311/
https://www.pinterest.com/pin/465911523927215643/
https://www.pinterest.com/pin/465911523927217124/
https://www.pinterest.com/pin/465911523926829272/
https://www.pinterest.com/pin/465911523927215578/
https://www.pinterest.com/pin/465911523927213281/
https://www.pinterest.com/pin/465911523927213226/
https://www.pinterest.com/pin/465911523927213178/
https://www.pinterest.com/pin/465911523927213189/
https://www.pinterest.com/pin/465911523926829290/
https://www.pinterest.com/pin/465911523926829449/
https://www.pinterest.com/pin/465911523927213258/

