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Sammanfattning 

Denna uppsats beskriver tankearbetet bakom formgivningen av en möbel 

ägnad till pappersförvaring. Den går igenom historiskt, standarder och 

estetiska uttryck vilket ger grund till möbeln. 

Jag beskriven varifrån jag hämtat inspiration och avslutar med att utvärdera 

det faktiska resultatet av examensprojektet. 

Nyckelord 

Möbelsnickeri, skåp, dokumentskåp, arkiveringsskåp, förvaringsskåp, design 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Genom livet samlar man på sig en stor mängd papper via diverse studier, jobb 

eller fritidssysselsättningar. När det kommer till att förvara dessa papper är 

det oftast inget bekymmer så länge pappersformatet inte sträcker sig längre än 

ett A4 men det är inte ovanligt att större papper krävs och då blir det oftast ett 

problem när dessa papper ska arkiveras. Visst kan man vika eller rulla dom 

men då får dem fula veck och förblir rundande. Om man söker på dagens 

marknad kan man hitta några få möbler som är anpassade efter det behovet 

men dessa möbler är väldigt ofta sterila och passar i mitt tycke bara i kontors-

landskap. Om man blickar tillbaka 100år och tittar på den tidens dokument-

skåp var det utformade efter sitt speciella syfte och tillverkade med finess. Jag 

skulle vilja utforma ett skåp efter de behov jag har med inspiration av diverse 

förvaringsskåp från 1800-talets slut.   

1.2 Problemformulering 

Förvaringsmöbler är något som finns i alla hem men finns det tillräckligt med 

kunskap att få? Finns det riktlinjer och kan jag tillämpa dem på min möbel? 

Genom att hitta information inom dokumentförvaring borde jag kunna göra 

ett skåp som är specialanpassat för sitt syfte något som andra kan dra nytta 

från. 

Mina frågeställningar under arbetsgång har varit:   

 

Hur gick tankearbetet vid formgivningen av möbeln? 

 

Kommer möbeln leva upp till de förvaringskrav som ställs? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att samla kunskap som sedan ska gå att tillämpa på en 

verklig möbel. Samt få mer inblick hur en designprocess kan se ut.  
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1.4 Avgränsningar 

Rapporten kommer inte behandla den praktiska tillverkningen utan endas de 

delar som ger tyngd åt syftet. 

1.5 Metod 

Litteraturstudier och designmetodik används för att ge grunden till möbeln. 

Därefter ska ritningen ritas i Auto cad för att sedan byggas och testas om det 

lever upp till förvaringskraven.   

1.6 Befintlig kunskap 

I Erik Berglunds bok Skåp redovisas praktiska krav på bostadens möbler vilket 

har varit till hjälp i designprocessen.   
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2 Undersökning/Genomförande 
 

2.1 Historik  

För att få mer inblick och inspiration är det bra att kolla tillbaka. Det var i 

slutet av 1800-talet som arkiveringsskåp i trä började produceras och säljas. De 

utformades under denna tid efter ett behov som kunde vara för brev, 

dokument eller en kombination av de båda. På Early Office Museum (2018) 

hemsida har de gjort efterforskning och hittat olika sorter arkiverinsskåp som 

var vanliga mellan slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.    

   

Arkiveringsskåp för brev   

Dessa skåp hade fillådor där pappret lagras horisontellt, det vill säga liggandes 

flata. Varje låda hade en inbyggd metalklämma för att hålla pappret på plats. 

Se bild 1. 

 

 
Bild 1. Foto: Early Office Museum (https://www.officemuseum.com/filing_equipment_cabinets.htm), hämtad 2018. 

 

Arkiveringsskåp för dokument    

Skåpen hade relativ smala vertikala lådor då dokumenten under denna tid 

oftast veks två gånger innan de lagrades på kanten med den plana delen mot 

lådans front. Se bild 2. 

 

 
Bild 2. Foto: Early Office Museum (https://www.officemuseum.com/filing_equipment_cabinets.htm), hämtad 2018. 

https://www.officemuseum.com/filing_equipment_cabinets.htm
https://www.officemuseum.com/filing_equipment_cabinets.htm
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Kombinerat arkiveringsskåp   

Moduler som monterades ihop av tillverkaren efter beställning. Se bild 3. 

 

Bild 3. Foto: Early Office Museum (https://www.officemuseum.com/filing_equipment_cabinets.htm), hämtad 2018. 

Vertikalt arkiveringssåp   

Papperna förvarades i foldrar som stod vertikalt på sin kant i en låda och hölls 

upprätt av en kompressor. Se bild 4. 

 

 
Bild 4. Foto: Early Office Museum (https://www.officemuseum.com/filing_equipment_cabinets.htm), hämtad 2018. 

 

  

https://www.officemuseum.com/filing_equipment_cabinets.htm
https://www.officemuseum.com/filing_equipment_cabinets.htm
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Sektions, elastiskt eller expanderande arkiveringsskåp   

Skåp som såldes som moduler där kunden kunde montera ihop dem samt 

omorganisera och utvidga om dess behov ändrats. Se bild 5.    

 

 

Bild 5. Foto: Early Office Museum (https://www.officemuseum.com/filing_equipment_cabinets.htm), hämtad 2018. 

Det var på tidigt 1900-tal började arkiveringsskåpen i metall bli allt mer 

populära då de lovade ut absolut skydd mot eld. Med tiden ökade andelen 

arkivskåp i metall medan de i trä minskade. Och kollar man över det utbud av 

arkivskåp på dagens marknad är det fortfarande metall som har det största 

marknaden.      

2.2 Föremålens mått och utrymmesbehov 

Via Erik Berglund bok Skåp (1960) kan man utläsa resultaten av en 

undersökning rörande förvaringsmöbler för bostadensbehov. I kapitlet 

”Papper, handlingar och skrivdon” skriver han om kontorsmöbler som han 

tycker inte har så stor roll i hemmet. ”I de flesta fall räcker det med att ett 

förvaringsutrymme överhuvudtaget finns ...” (Berglund 1996, 55). Det är 

beroende på familjesituationen och yrken som gör att förvaringen kan se ut på 

många olika sätt och variera i volym. I de hem där yrkesmässigt skrivarbete 

förekommer måste höga krav ställas på effektivförvaring.  

Många av de föremål som tillhör skrivarbetet har standardiserade mått. Några 

svenska standardmått som är viktiga för mig att veta är: 

 Pappersformat A2 420x594 mm, A3 297x420 mm, A4 210 x297 mm, A5 

148x210 mm  

Mapp för A4 225x315 mm  

Ringpärm för A4 255x315 mm, för A4/kvarto 275x315 mm  

Hålslag, häftapparat, klisterflaskor har ofta en höjd på ca 8–10 cm  

 

Under lång tid har pappersformatet A4 setts som ett viktigt mått då det 

formatet kan förvaras i mapp, kuvert, hängmapp eller pärm. De optimala 

måtten som Berglund i och med standardmåtten kom fram till var:  

Låda för papper: 24x33 cm, 24x66 cm, 24x66 cm, 33x48cm, 33x72 cm. Höjden 

beror på om pappret läggs horisontalt, snett eller vertikalt.  

Hylla för pärmar: Djup 26, höjd 33cm   

https://www.officemuseum.com/filing_equipment_cabinets.htm
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2.3 Designmetodik 

Designmetodik är en upprepande process som man använder för att anpassa 

produkter till användare och omgivning. Designmetodiken kan vara mer eller 

mindre invecklat men kan förenklas i tre steg. Första steget är problemanalys 

och faktainsamling där man identifierar behov, specificera krav och kollar på 

standarder och historia m.m. Det andra steget är designverkstaden där man 

gör idéskisser, visualiseringar och test. Tredje är konstruktion, presentation 

och utvärdering (Vesterlund, 2017). 

 

Något som Berglund och många förvaringsmöbler gör är att snöa in sig på 

förvaringen av A4 formatet något som gör att de större formaten förbises.  

Det finns ritningsskåp som kan förvara A0 eller A1 men dessa skåp är 

gigantiska och svåra att möblera in i ett hem. 

Beslutet för grundformen blev efter strävan efter ett skåp som kunde ta stora 

format men samtidigt inte bli ett mastigt och tungt skåp. Jag tyckte därför A2 

formatet skulle uppfylla dessa krav. 

Mycket inspiration kom från de äldre arkiveringsskåpen men speciellt från de 

kombinerade arkiveringsskåpen då de har som namnet säger olika 

kombinationer av förvaringsmöjligheter. Dessa äldre arkiveringsskåp har i 

princip bara lådor för förvaring vilket även var min ursprungsidé.  

Jag bestämde tidigt att det skulle vara tre långa lådor i det nedre skåpet där 

man skulle kunna förvara A2 papper alternativt dubbla A3 papper. Vid val av 

lådvariant kom jag fram till att papperna skulle ligga flata i sin fulla storlek. 

Skåpet skulle bli för smalt och papperna är för stora för att förvaras på sin kant 

som det under historien oftast gjordes.  

Att det blev just tre stycken lådor är därför att ett ojämnt antal ger ett mer 

harmoniskt intryck.  

För att göra möbeln till något mer än bara en fyrkantig låda lades överskåpen 

till något som skapade dynamik. Jag laborerade och testade många olika 

lådvarianter att ha på överskåpet med hjälp av skisser. Det blev tydligast när 

jag gjorde en 1:1 tejpritning på badrumsväggen, jag kunde då lät flytta på 

linjerna och testa mig fram (bild 6). 

Det visade sig att det jag tyckte var mest estetiskt tilltalande även var det mest 

praktiska då det gjorde plats åt A4 och A5.  
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Bild 6. Test på möjiga lådvarianter. Foto: Myra Persson, 2018. 

 

 
Bild 7. Den lådvariant jag kom fram till. Skiss: Myra 

Persson, 2018. 

 
 

 

 

 

Bild 8. 1:10 prototyp på skåpet. Foto: Myra Persson, 

2018.

I och med att möbeln skulle bli klar under begränsad tid kom jag med hjälp av 

en lärare framtill att det kunde bli tajt med tid att hinna göra alla 8 lådor, då 

lådor tar tid att tilverka. Detta gjorde att jag fick rita om möbeln och istället för 

lådor blev det två skåpsdörrar och tre flyttbara hyllplan som kunde ha samma 

lägen som lådorna tidigare hade. I och med att det blev skåpdörrar kunde även 

pärmar få plats i skåpet.  
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Benställningen lades till för att få mer luft och lätthet i möbeln. När jag kom 

fram till skåpets höjd utgick jag från min egen längd och Berglunds bok där 

han behandlar förvaringsmöblernas mått och hur de påverkas av människan 

till exempel ögonhöjden. Lådor och backar bör inte placeras högre än den 

kvinnliga medellängden som är 155cm då man måste kunna se vad som finns i 

lådan. Överkant bör räknas högst 150cm vilket även är min ögonhöjd. Det 

nedre skåpet önskade jag inte skulle vara så långt ner. Man ska inte måsta böja 

sig för att nå. Men ville ändå ha den så långt ner som möjligt för att få så 

mycket överskåp som möjligt. Den hamnade då på höftnivå för lätt 

tillkomlighet. Benställningen fick då sitt mått på 700mm.

. 

 
Bild 9. Enkel ritning på det slutliga skåpet. Ritning: Myra Persson, 2018.  



12 

 

 

2.4 Konstruktion 

 

I och med att lådan är bredare än djup är mittstyrning att föredra (Kindström, 

2017). Lådan styrs då av en glidlist centrerad i mitten av lådfacket. Lådbottnen 

har en motsvarad glidlist med notspår. Styrningen blir på detta sätt inte 

beroende av lådsidorna som annars lätt nyper när lådan är bredare än djup 

vilket inte är den optimala lådformen. 

 

Skåpsstommen gjordes av lamellskivor för att få ett lättare skåp samt få mindre 

rörelse i träet. Skivorna kantlistades med massiv valnöt och ytfanerades med 

valnöt. Baksidan, lådbottnen och de flyttbara hyllplanen gjordes i plywood 

som ytfanerades med valnöt. Benställningen och låddelarna är tillverkade i 

massiv valnöt.  
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3 Resultat 
Resultatet blev ett funktionellt skåp som visar på sin funktion. Vid test visar 

det att skåpet uppfyller sitt huvudsyfte vilket är att kunna förvara papper i 

storlekarna A2 och neråt. När överskåpet testas visade det sig att inte alla 

pärmar får plats och med efterforskning visade det sig att pärmar kan ha olika 

bredd beroende på vilken ringdiameter klämmorna har. Det är endast ett mått 

som ges i Berglunds bok och detta visar sig vara ett ålderdomligt mått som inte 

matchar de modernare pärmarna. 

Skåp har lite av minstalaget med marginal då men får ner papper men det kan 

vara lite klurigt att få upp dem igen. Detta kan lösas med att borra ett hål i 

lådbottnen så man enkelt kan peta upp pappret från undersidan.   

De flyttbara hyllplanen gjorde att skåpet fick fler och mer anpassningsbara 

förvaringsmöjligheter något som lyfte möbel från sin originalidé att bara ha 

lådor.  

Överskåpet limmades tvärtom mot vad som ritningen beskrev något som 

berodde på bristande fokus.  

När skåpsstommen och benställningen fördes samman såg 

skåpet oproportionerligt ut på grund av att benställningens höjd inte var bästa 

möjliga. För att få mer balans kortades benställningen ner en bit i taget, 

totalt kortades den ner 100mm.  

 

Litteraturen som används i denna rapport har inte varit optimal då den varit 

för övergripande och skulle behövt varit lite mer omfattande med mer 

lösningar och exempelbilder.  
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Bild 10: Det färdiga skåpet. Foto: Peter Lundmark, 2018. 

 

 
Bild 11: Detaljbild som visar A3 papper brevid varandra i en av lådorna. Foto: Peter Lundmark, 2018. 
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Bild 12: Detaljbild som visar förvaringsalternativ i överskåpet. Foto: Peter Lundmark, 2018. 

 

 
Bild 13: Skåpet i helhet med öppna dörrar. Foto: Peter Lundmark, 2018. 
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4 Diskussion och reflektion 
I uppsatsen går det att läsa om hur jag har resonerat i ritande av min möbel. 

Jag har försökt att visa på vilka grunder jag har fattat mina beslut och varifrån 

jag har hämtat inspiration. 

 

Att designa sin egen möbel är inte lätt något jag har fått inse under arbetets 

gång. Det är svårt att tänka och göra de bästa lösningarna. Det hade nog blivit 

bättre om jag hunnit göra tester och fullskalig prototyp.  

Hur mycket marginal som behövs i lådor och skåp hade jag önskat att 

litteraturen och jag hade lagt mer fokus på. Men till nästa projekt har jag fått 

lära mig att man snarare vill ta till några centimeter istället för millimeter. 

Skåpet har trotts detta fått en bra design och jag anser att den kommer 

uppfylla alla mina behov.  

 

När det kommer till dokumentskåp eller en liknande möbel anser jag har en 

viktig del i hemmen men håller med Berglund att det kan variera mycket från 

hem till hem hur stor roll de behöver. Digitaliseringen gör dock att papper 

eller speciellt A4 papper får en mindre betydelse i hemmet. Det formatet blir 

inte längre lika viktigt som det en gång varit. Men trots det tror jag fortfarande 

att förvaringsmöjligheterna måste finnas kvar och gärna ge mer utrymme till 

de större papperna. Hushåll där det görs skisser och ritningar finns det många 

av och dessa är i stort behov av bra förvaring.  
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