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Sammanfattning 

I mitt examensarbete undersöker jag vilken roll och betydelse jag som sakkunnig 
möbelsnickare har i en designprocess för att en möbel eller produkt ska bli så 
korrekt konstruerad och ritad som möjligt. Denna kompetens saknas ofta på 
designkontor, då de som arbetar där har en annan kompetens och 
designutbildning där det största fokuset under utbildningen har varit 
idégenerering, skissarbete och formgivning - inte konstruktion och 
materialkunskap.  

Jag har i samarbete med Svenskt Tenn och deras sortimentansvariga valt ut en 
skiss, ur arkivet, som Josef Frank en gång i tiden har ritat, men som aldrig kom 
längre än till just ritbordet. Till skillnad från exempelvis Carl Malmsten var Josef 
Frank en skicklig arkitekt, inte möbelsnickare, och hade således inte samma 
kunskap om sammansättningar och konstruktion, vilket tydligt syns på de skisser 
han har gjort. Skisserna lämnar många frågor som måste lösas innan 
tillverkningen kan starta och det är denna process jag har fördjupat mig i och 
skriver om i mitt examensarbete. Nu är det upp till mig som hantverkare och 
Svenskt Tenns produktråd att, genom min kunskap som möbelsnickare 
tillsammans med deras kunskap om Frank och hans design, tillverka en möbel 
som är så nära Franks skiss och idé som möjligt. 

Resultatet av mitt examensarbete är ett bord i prototyp, utvecklat genom analys av 
en enkel skiss, identifiering och lösning av ett antal problem så som materialval, 
form och konstruktion. Jag har genom denna uppgift kommit till insikt om hur 
viktig en hantverkares roll är i en designprocess, för att hjälpa och guida en 
designer/uppdragsgivare/producent framåt mot en hållbarare och mer utvecklad 
produkt och föra kunskapen om ett gott hantverk vidare. Den kunskapen en 
utbildad möbelsnickare besitter är en viktig komponent för hur dagens nya möbler 
och produkter formges och konstrueras. Hantverket är någonting som måste 
finnas kvar och leva vidare. Genom denna kunskap kan möbler utvecklas och 
därigenom hjälpa en produkt till ökad kvalité, försäljning och framgång. 
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Abstract 

In my thesis I write about what I as a cabinet maker can contribute with in a design 
process and construction process of a piece of furniture. From past experience 
there is often a lack of expertise among the architects and designers in areas like 
construction and material knowledge at design studios.  

I have in cooperation with Svenskt Tenn and their range manager chosen a sketch 
by Josef Frank from the archives, a sketch that never left the drawing table. Josef 
Frank, trained as an architect, was not a cabinet maker and therefore he didn’t have 
the same knowledge about construction as, for example, the famous cabinet maker 
Carl Malmsten. This you can clearly see in Franks sketches. The sketches that he 
drew leave you with a lot of questions that you need to find the answers to before 
the manufacturing can begin and this is my thesis is about. It’s up to me as the 
cabinet maker together with the knowledge of Svenskt Tenns range managers 
about Josef Frank and his design to create a piece of furniture that is as close as 
possible to Frank’s sketch and ideas. 

The result of my work is a prototype of a table that has been developed after 
analysis of a simple sketch. I have identified and solved a number of problems such 
as; materials, the appearances and construction of the table. I have from my studies 
realized the importance of the cabinet maker’s knowledge in a design process. 
With this knowledge I can help and guide the designer/outsourcer/producer 
forward to a more sustainable and better developed product. 
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Förord 
Grunden till detta arbete lades redan för några år sedan då den före detta Carl 
Malmsten-studenten Charlie Styrbjörn Nilsson vann ett stort designpris under 
Stockholm Furniture and Light Fair 2015 av Svensk Form. Han vann detta priset 
med motiveringen att av alla som sökte var Charlie Styrbjörn Nilsson den enda 
som både hade ett design- och hantverkskunnande. I priset ingick bland annat ett 
arbetsstipendium med lön och bostad hos IKEA under en sexmånadersperiod. 
Detta fick mig att förstå att genom min utbildning till möbelsnickare på Carl 
Malmsten Furniture Studies blir jag inte bara en kunnig möbelsnickare utan blir 
även eftertraktad för design- och arkitektkontor genom mina fördjupade 
kunskaper om bland annat konstruktioner, sammansättningar och material.  

Denna kunskap ville jag testa under min praktikperiod på Carl Malmsten 
Furniture Studies och valde därför att spendera samtliga mina praktikveckor på två 
olika designkontor. Fyra av dessa veckor tillbringade jag på Inredningsateljén på 
Svensk Tenn, där jag bland annat fick en inblick i hur jag som möbelsnickare 
kunde arbeta på ett kontor och vad jag kunde bidra med. Att få se in i företaget, 
dess historia och designfilosofi samt se vilken otrolig inrednings- och mönsterskatt 
som duon Josef Frank & Estrid Ericson skapade under sina år tillsammans, var 
otroligt häftigt.  

I kursen Möbelhistoriska Arketyper som startade under vårterminen det sista året 
på skolan, var temat Josef Frank. Där arbetade vi med att analysera och tillverka 
korrekta möbelritningar över skisser från Svenskt Tenns arkiv på möbler som 
Frank har designat men som aldrig tidigare tillverkats. Ritningarna/skisserna vi 
fick lämnade många frågor och redan här kom våra kunskaper inom 
möbelsnickaryrket väl till pass. Skisserna berättade enbart hur Frank ville att 
möbeln skulle se ut, inte hur den skulle konstrueras efter vilka vinklar. Oftast finns 
bara en vag anvisning om material och dimensioner.  

Detta resulterade inte bara i en djupdykning under kursen utan även i mitt 
examensarbete om hur Frank formgav och samarbetade med sina hantverkare.  
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Möjligheten jag har fått att arbeta och produktutveckla för ett av Sveriges starkaste 
och mest välkända varumärken, Svenskt Tenn, är jag väldigt tacksam över. Jag vilja 
rikta ett särskilt tack till några personer som utan vars hjälp detta arbete inte hade 
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Svenskt Tenn 
Thommy Bindefeld, Marknadschef & Kreativt Ansvarig på Svenskt Tenn 
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Kap 1. Inledning  

1.1 Problemidentifiering och frågeställning  

Utifrån det befintliga skissmaterialet som i detta fallet Josef Frank lämnat efter sig 
går det inte att utan analys, bearbetning och en yrkeskunnighet att tillverka denna 
produkt. Samtliga deltagare i Arketypkursen och möbelsnickaren Åke Larsson i 
Vrena var helt överens om att Frank i många fall inte var kapabel att få fram 
användbara tillverkningsritningar. ”Han ritade som en kråka”- som Åke uttryckte 
det under mitt besök hos honom på snickeriet Ericsson och Söner i Vrena. Frank 
var till skillnad från tidens andra två giganter Carl Malmsten och Bruno Mathsson 
inte snickarkunnig. Han kan alltså inte beskrivas som den designer-craftsman som 
Arts and Crafts-rörelsen lyfte till skyarna som ett ideal. En stor mängd information 
angående möbelns storlek, dimensioner, materialval, konstruktion och form 
saknas och lämnar många frågetecken efter sig. 

Vad krävs av mig som möbelsnickare för att omvandla en formgivares skisser till 
produktionsvänliga underlag så att en produkt går att sätta i produktion och 
tillverka? 

1.2 Syfte  
Visa på snickarens kompetens och betydelse i designprocess samt på ett 
designkontor och därmed bredda möbelsnickarens möjliga arbetsfält och sprida 
kunskapen om ett gott och korrekt hantverk.  

1.3 Mål 
Nå insikt i hur ett konsultuppdrag kan se ut när det kan handla om att omvandla 
en skiss till något som behöver utvecklas för att sättas i produktion.  

Mitt konkreta mål med detta arbete är att göra ett ”skarpt” uppdrag till en verklig 
arbetsgivare som behöver utveckla en produkt så att denna kan sättas i produktion 
och ingå i deras sortiment. I detta uppdrag kommer jag som formgivare/
hantverkare eller ”designer craftsman” att tillsammans med Svenskt Tenns  
representanter och produktråd, följa och lyssna på det underlag som finns, så att 
den slutgiltiga produkten blir så lik orginalskissen som möjligt och därmed också 
som Josef Frank önskade.  
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1.4 Struktur  

Rapporten är uppbyggd av två huvuddelar. Den första delen är en historisk del 
med texter om Josef Frank och hur hans designfilosofi såg ut. Den andra delen av 
rapporten är om design- och utvecklingsprocessen av mitt arbete och hur vägen till 
den slutgiltiga produkten, som jag tillverkat utifrån en av Josef Franks skisser, har 
sett ut.  

1.5 Metod och källor  

Metoden för att på enklaste och mest korrekta sätt undersöka hur ett 
konsultuppdrag som möbelsnickare kan se ut, är att göra ett ”skarpt” uppdrag med 
en verklig uppdragsgivare. Genom detta kommer jag gå igenom hela den process 
som behövs och kommer kunna skriva om samtliga delar under vägens gång.  

För att ytterligare kunna beskriva hur ett sådant här uppdrag kan och har sett ut, 
har jag åkt ut till det snickeri som tillverkat de flesta av Svenskt Tenns möbler 
under de senaste 60 åren, nämligen Ericsson & Söner i Vrena utanför Nyköping 
och träffat dess ägare Åke Larsson. Åke har under sina 63 verksamma år som 
möbelsnickare på snickeriet träffat både Josef Frank och Estrid Ericson och vet hur 
det var att jobba och utveckla produkter med dessa personer. Han besitter även 
kunskapen om hur dagens produktutveckling hos företaget ser ut.   

Jag har i min undersökning även använt mig utav mina egna erfarenheter och 
kunskaper från tidigare jobb och från när jag tillsammans med den dåvarande 
designstudenten från Carl Malmsten Furniture Studies, AnnaKlara Gleisner, 
designade och tog fram mitt gesällprov ”Parquet Noir” under våren 2016.  

Under designprocessen har jag till största del arbetat själv men har vid bestämda 
datum stämt av och diskuterat projektets utveckling med Svenskt Tenns 
marknadschef och kreativt ansvariga, Thommy Bindefeldt, som fungerat som min 
externa handledare och Svenskt Tenns röst i detta projekt. Vi har tillsammans 
arbetat med att få fram möbelns korrekta former, dimensioner och uttryck så att 
möbeln  fortfarande känns ”Frank och Svenskt Tenn”. 
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1.6 Avgränsningar 
Jag bestämde mig tidigt för att jag skulle avgränsa arbete och svårighetsgrad på den 
möbel som skulle väljas på ett sätt som är rimligt i förhållande till examensarbetets 
avsatta tid. Innan kursens slut ska jag ha tillverkat en första prototyp av bordet där 
alla dimensioner och former stämmer överens med det nya ritningsunderlaget 
som jag tar fram. 

I mitt arbete har jag valt att inte fokusera och lyfta frågor angående användandet av 
exotiska träslag och de etiska och miljömässiga aspekter som medföljer detta. 

Med respekt för Svenskt Tenn väljer jag att inte visa några helhetsbilder över 
bordet i detta arbete eftersom att det kommer ingå i Svenskt Tenns nya produkter 
2017/18. 
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Kap 2. Formgivaren och hantverkaren - En historisk 
tillbakablick 

2.1 Vem var Frank? 
Josef Frank föddes 1885 i Wien och kom från 
en judisk familj där båda föräldrar var 
verksamma inom textilindustrin . Den 1

kreativa och konstnärliga ådran sägs komma 
från Josefs mamma, Jenny Frank, som bland 
annat arbetade som textilkonstnär och 
komponerade mönster till gardiner och 
dukar. Vid arton års ålder började Frank att 
studera arkitektur vid Tekniska Högskolan i 
Wien. Här lades grunden för det historiska 
intresse Frank hade i sitt skapande och lärde 
sig även hur de rent mänskliga aspekterna 

också bör ingå i en stadsplanering och formgivning. Med tanke på Franks 
berömmelse som textilformgivare och möbelarkitekt, är det lätt att glömma hans 
insatser som husarkitekt med intresse för hela miljön. Att omfatta allt som 
behövdes för att skapa ett hem kändes självklart för Frank så parallellt med sin 
utbildning ritade Frank en stor mängd möbler och inredningar. Hans första 
inredningsuppdrag gjorde han åt sin syster och svåger, Hedwig och Karl Tedesco, 
1910 där han blandar stilar fritt med möbler inspirerade från biedermeier, engelskt 
1700-tal, allmoge och det orientaliska.  

Flera av Franks tidiga arbeten utförde han tillsammans med sina kamrater från 
arkitekthögskolan, Oskar Wlach och Oskar Strnad. Strnads paroll var att ”vidga 
väggarna, inte bygga burar utan öppna världar”, vilket Frank blev väldigt inspirerad 
av och tog efter. Vad trion tillsammans med sina kollegor Walter Sobotka, Hugo 
Gorge och Ernst Lichtblau skapade i Wien under mitten av 1910-talet, kom att gå 
under benämningen Wiener Moderne, Wiener Möbel eller Wiener Wohnkultur. 
Dessa verk knyter an till biedermeiertiden 1815-1848 då finsnickeriet hade en 
glansperiod i Wien. 

 Följande redogörelse för Josef Franks liv, verksamhet och betydelse bygger på  1

Wängberg-Eriksson, Kristina & Eriksson, Jan Christers bok Josef Frank Möbelformgivaren (2014)
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Trots att hans meritering inte hunnit bli särskilt omfattande utnämns Frank 1919 
till professor i byggnadskonstruktion vid Kunstgewerbeschule i Wien, där han är 
aktiv under sex år. 1925 startar Frank tillsammans med Oskar Wlach och Walter 
Sobotka inredningsfirman ”Haus und Garten” i centrala Wien. Inredningsfirman 
blir, trots de svåra tiderna, en stor framgång och deras rollfördelning på företaget 
blir lik den som Frank och Estrid Ericsson senare skulle ha vid Svenskt Tenn, 
nämligen med Frank som designer och Wlach med hand om de löpande affärerna.  

Med Hitlers maktövertagande och nazisternas inträde i det tyska parlamentet 1932 
förvärras situationen i Österrike allt mer. Med den gryende nazismen i Österrike 
hotades de judiska medborgerliga rättigheterna återigen och tack vare Franks 
politiska intresse och engagemang inser han att situationen var ohållbar och att 
han måste fly landet medan han fortfarande kunde. Frank och hans svenska fru 
Anna emigrerade till Sverige 1933.  

Flytten till Sverige blev naturlig för paret, då många somrar hade tillbringats i 
Falsterbo tillsammans med Annas släkt och familj. Den andra anledningen till att 
de valde Sverige, var en inbjudan om samarbete vid Firman Svenskt Tenn, från 
dess grundare och ägare Estrid Ericsson. Estrid hade genom det arbete Frank 
utfört vid Haus und Garten (som fått stor internationell uppmärksamhet) fått upp 
ögonen för honom och hans fantastiska inredningar och möbler. Kombinationen 
mellan Frank och Estrid visade sig snabbt vara ett vinnande koncept med Estrids 
otroligt skarpa öga för konstnärlighet och företagande och Franks mänskliga 
modernism och formgivning. Tillsammans med Estrid skapade han möbler, 
textilier och inredning som skilde sig väsentligt mot det rådande modet för hur 
hus och hem inreddes för tiden. Genom Svenskt Tenns medverkan på 
världsutställningarna i Paris 1937 och New York 1939, fick de stor internationell 
uppmärksamhet tack vare deras utställningsrum som präglades av deras alldeles 
unika och säregna stil. Den svenska/österrikiska duons stil kom något paradoxalt 
att personifiera det internationella begreppet ”Swedish Modern”. 

Under sin tid på Svenskt Tenn levererade Frank över 2 000 möbelskisser och 160 
textila mönster som idag finns bevarade i Svenskt Tenns arkiv . Frank kom att bli 2

en av de formgivare som gjort djupast avtryck både i den svenska och österrikiska 

 http://www.svenskttenn.se/sv/sedan-1924/. Hämtat 12/9 20162
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möbelhistorien. Även fast Frank levde och verkade i Sverige stora delar av sitt liv 
belönades han 1960 i Wien, för sina konstnärliga gärningar och mottog även år 
1965 det Stora Österrikiska Stadspriset i arkitektur. 

2.2 Franks konstnärliga grundsyn 
Redan i början av sin karriär som arkitekt och formgivare vände sig Frank mot det 
enhetliga och stilmässigt sammanhållna möbelgarnityret, som för tiden var det 
mest dominanta och förekommande sättet att inreda på i början av 1900-talet . 3

Han ifrågasatte även en av tidens stora giganter, nämligen den franska arkitekten 
Le Corbuisers idéer om bostaden som ”en maskin att bo i”. Detta var Frank emot 
då han fruktade att standardiserade inredningar skulle göra människorna alltför 
likriktade. Han ansåg att dessa rum blev frihetsbegränsande och att inredningen 
blev för statisk till sin karaktär. Det är onaturligt att saker och ting har sin 
bestämda plats i ett rum där det varken finns möjlighet eller utrymme till 
förändring. Frank strävade efter innehållsrika, emotionellt engagerade och levande 
rum där människan stod i fokus, där hon kunde leva och andas fritt även om 
rummen var små och slutna. Ett rum ska gestaltas som om det uppstått av en 
tillfällighet och under lång tid. Att blanda mönster och färger, och ta stilar med 
möbler från allehanda kulturer och tider, var nyckeln i Franks sätt att inreda på. 
Genom sina enkla möbleringar, med möblernas förening av konstruktion och 
material, skapade han rofyllda och sköna stämningar. Personliga tillhörigheter så 
som prydnadsföremål och minnessaker från resor eller tidigare generationer, ger 
en spänning och bidrar med en historia till inredningen och rummet, ansåg Frank. 
Själva kallade han stilen eller sättet att inreda på för ”Accidentism” eller ”De 
lyckliga tillfälligheternas filosofi.” Inredningen skulle kännas personlig och unik 
men får inte förväxlas med en slarv och okunnighet.      

”Det spelar ingen roll om man blandar gammalt och nytt, blandar möbelstilar, färger 
och mönster. Saker som man tycker om kommer ändå av sig själva smälta samman 
till en lugn enhet. Hemmet behöver inte vara i detaljplanerat, inte utstuderat, bara 
sammanfogat av delar som dess innevånare trivs med och älskar. ” menade Frank. 4

Frank ville att rummet skulle kännas som en levande organism som kunde med 
ändras med tiden. Detta försökte han även att väva in i sin formgivning genom  

 Följande redogörelse för Franks konstnärliga grundsyn bygger på  3

Wängberg-Eriksson, Kristina & Eriksson, Jan Christers bok Josef Frank Möbelformgivaren (2014)

 https://www.svenskttenn.se/sv/sedan-1924/ (Hämtat 26/9-2016)4
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användningen av bland annat organiska former och linjer framför de enkla 
geometriska grundformerna. Bekvämlighet, hemtrevnad och färgrikedom stod i 
centrum för hans formgivning och inredning. Stålrörsmöbler såg han som ett hot 
mot mänskligheten, då stålet som möbelmaterial var något vi människor tillverkat 
med full kontroll och inte ett material från naturen som vi behövde anpassa oss 
efter och ta tillvara på dess egenskaper på samma sätt. Grunden för att ett rum ska 
kännas behagligt, är att rummets begränsningslinjer är synliga så att rummet 
bildar en helhet för blicken. Han föredrog möbler som man kunde se igenom. En 
stol skulle ha genombruten rygg och ett skåp skulle stå på ben som var så pass 
höga att man kunde urskilja gränslinjen mellan golv och vägg. 

Genom sina studier vid Tekniska Högskolan i Wien och sitt intresse för historia 
hämtade han inspiration och förebilder till sina möbler och tygmönster över alla 
gränser, i tid och rum. Allt från faraonernas Egypten, kejsarens Kina, till Europa 
och Nordamerika. Frank kallar sina möbler för traditionella och förklarar dem 
som “den logiska följden av engelska 1700-talsmöbler” (Chippendale, Queen 
Anne) samt American Colonial, som bygger på engelska förbilder. Hans främsta 
inspirationskällor är hämtat ur det engelska 1700-talet och Beidermeiern 
(1815-1848). Han uppskattade biedermeierns funktionsäkthet, materialäkthet, 
tidsäkthet och därutöver dess fantastiska hantverk. ”All formgivning skall vara 
traditionella och bygga på traditionen”. Frank ville ta vara på arvet från gångna 
tider och anpassa det till nutida behov och synsätt . Han hämtade även mycket 5

inspiration från den engelska tidskriften The Studio, som rapporterade om vad som 
hände i England och omvärlden inom arkitektur, konst, konsthantverk, inredning 
och trägårdskonst. 

Franks syn och vilja att skapa möbler och inredning till hela hemmet gjorde att 
han var otroligt kreativ och produktiv. Möbler, tyger, mattor, lampor och keramik 
var några av de produkter Frank ritade. 

Att få en formgivare som Josef Frank, med så stor erfarenhet och lugn knuten till 
Svenskt Tenn blev en stor tillgång för Estrid. Hon gav Frank full konstnärlig frihet 
och godtog allt som han ritade och det som hon bad honom att rita . Konsten att  6

 Wängberg-Eriksson, Kristina & Eriksson, Jan Christer, Josef Frank Möbelformgivaren (2014) sid 635

 Wängberg-Eriksson, Kristina & Eriksson, Jan Christer, Josef Frank Möbelformgivaren (2014) sid 45; Sandin Bülow, Kersti, 6

Josef Franks rum - arkitekten som rumsgestaltare, i Carl Malmsten Furniture Studies - Josef Frank, 2016, sid 37
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foga samman och bilda en attraktiv helhet av de enskilda objekten Frank 
levererade, var Estrid en mästare på. Enligt Estrid, var Svenskt Tenns framgång ett 
resultat av förverkligandet av konstnärliga ambitioner och tankar. Hennes sätt att 
exponera deras produkter och driva företaget på inspirerade många. 

Tillsammans förvandlade de två den nakna och nyktert sakliga funkisen till något 
mjukt och hemtrevligt. Deras variant var internationell och sofistikerad och 
inkluderade både mönster, färger och ting, utan att för den sakens skull förlora sin 
enkelhet. De lyckades att skapa det som många eftersträvar men dessvärre få 
verkligen lyckas med, nämligen den tidlösa och ständigt aktuella inredningen. 
Deras möbler och textilier inspirerar och säljs fortfarande i stora upplagor till 
konsumenter i alla samhälls- och åldersgrupper. 

2.3 Arts and Crafts-ideologin 
Arts and Crafts-rörelsen var en rörelse i slutet av 1800-talet som tog tydliga 
ställningstaganden för att lyfta hantverket och ta vara på hela produktionskedjan i 
en hantverksprocess . De lyfte frågor som solidaritet och miljöengagemang, 7

livskvalité och människovärde. Medan jugend, eller ”Art Nouveau” som det mer  

 Följande redogörelse för Arts and Crafts-ideologin bygger på Knutsson, Johans bok Hantverkare i »hemtrefnadens« tid, 7

Kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 (2016)
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Figur 2: Några möbler ur Josef Franks stora katalog: Pall  647, tygmönster Manhattan, Karmstol 
966, Soffa Liljevalch, Byrå 2170 (Tyresöbyrån)
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internationellt var känt som, var ett begrepp som beskrev formen och den färdiga 
produkten var Arts and Crafts-rörelsen, en rörelse med utpräglat moraliska, 
sociala och politiska förtecken. De tog tydligt avstånd från imitationsmaterial och 
industrialismens ersättningsmaterial som välkomnades av så många och 
förespråkade istället att bevara och förvalta det ”äkta”. Där fanns en tro på konsten 
och hantverkets kraft att rädda mänskligheten undan industrialismens och 
kapitalismens härjningar. Omsorgen för hela processen och alla de människor som 
varit inblandade var självklar, liksom viljan att rädda det hotade hantverket. Att 
lyssna på och respektera hantverkarens synpunkter i fråga om material och teknik 
blev snart en huvudprincip för alla som under sent 1800-tal deltog i smak- och 
formdebatten. Hantverkarnas sakkunnighet och kunskaper värderades högt. De 
hantverkare som kunde ta tillvara på sin kunskap om materialet, teknikens och 
konstruktionens förutsättningar och bidra med dessa i en formgivning, hyllades av 
Arts and Crafts-rörelsen. Detta gällde så väl byggnader som möbler, smide, 
träskärning eller sten. Handens arbete stod alltid i fokus.  

Arts and Crafts-rörelsens idéer levde vidare i bland annat det danska 
”snedkerlauget” som under 1950- och 60-talen förenade hantverk och design i en 
”läroprocess för både hantverkare och möbelskapare”, som designhistorikern 
Kerstin Wickman beskriver det. Hantverkaren, förtydligar hon, ”tvingades ta 
ställning till möbelformgivarens ofta nyskapande idéer” medan möbelformgivaren 
”lärde sig att träslag har olika egenskaper och vilken konstruktioner som var 
möjliga och vilka som var omöjliga” .  8

Frank var på samma sätt påverkad av Arts and Crafts-rörelsens idéer. Hans sätt att 
formge bygger på en process där formgivarens ritningar och skisser tilläts växa 
fram i växelverkan med det praktiska arbetet och kontakten med hantverkaren. I 
en sådan process är det naturligt att de medverkande hantverkarna får ett större 
ansvar och större möjligheter att påverka formen. Åke Larssson på Eriksson och 
Söner i Vrena kan intyga att det ofta var han, som hantverkare som fällde 
avgörandet i problemlösningar. Någon växelverkan i flera omgångar var det dock 
inte frågan om. Frank verkar ha haft fullt förtroende för hantverkarna. Beslut togs 
omgående och hela processen var snabbt avslutad. Den diskussionen som mest 
uppstod var den ekonomiska hållbarheten för produkterna, samt den diskussion 

 Wickman, Kerstin, Hantverk och formgivning i skön förening, i Kerstin Olby (red.), Hans Johansson. En doldis som tiden 8

hunnit ikapp, 2012, sid 7
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med hemortsrätt i Arts and Crafts-rörelsen och rörelsens strävan efter en god 
formgivning till överkomligt pris för gemene man. 

2.4 Hantverk och kvalité 
Den ständigt inspirerande Arts and Crafts-rörelsen och deras hyllning för det 
genuina och traditionella hantverket blev tidigt en självklarhet för Frank. 
Snickerierna som han anlitade i Österrike var välkända och hade gott rykte om sig 
för sin goda kvalité och hantverksmässiga kunskap. Frank hade själv ett stort 
intresse för trä och besökte gärna verkstäderna som tillverkade hans produkter.  

Även Estrid Eriksons kärlek till Arts and 
Crafts-rörelsen och användningen av den 
lokal designen och hantverket har redan 
sedan starten 1924 varit ett av Svenskt 
T e n n s t y d l i g a s t e m å l o c h 
ställningstaganden. Att främja och stötta 
det svenskt kvalitetshantverk och att aldrig 
tumma på kvalitén är fortfarande lika 
aktuellt för företaget. Större delen av 
tillverkningen av Svenskt Tenns produkter 
och möbler, sker i Sverige av lokala 
hantverkare och producenter. Om 
undantag görs handlar det antingen om 
produkter från kvalitativa leverantörer som 
i nte e x i s te r ar i Sve r i ge e l l e r at t 

tillverkningskapaciteten inte finns lokalt. ”Made in Sweden” har alltid varit och 
kommer alltid att vara ett honnörsbegrepp på Svenskt Tenn . 9

Idag tillverkas fortfarande flera av Svenskt Tenns produkter på samma verkstäder 
som direkt varit i kontakt med Josef Frank och Estrid Ericsson sedan 1940- och 
50-talet. Därigenom kan kunskapen om hantverket och kvalitén som ställs på 
deras produkter gå i generationer och föras vidare. Några av dessa verkstäder är 
bland annat snickeriet Ericsson och Söner i Vrena och glasbruket i Rejmyre där 
”samarbetet mellan hantverkare och formgivaren” ständigt står i fokus . 10

 https://www.svenskttenn.se/sv/sedan-1924/ (Hämtad 29/9-2016)9

 Utställningskatalog Närodlad Design- Svenskt Tenn 201610
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Figur 3: Åke Larsson, en av Svenskt Tenns 
trogna hantverkare.  
Foto: Svenskt Tenn

https://www.svenskttenn.se/sv/sedan-1924/
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2.5 Material 
För Frank var det viktigt att låta träets naturliga ådring och färgskiftningar 
framträda i hans möbler och använde därför sällan sig av betsade eller målade ytor. 
Han ansåg att detta fördärvade mer än vad det tillförde och han ville visa vad 
naturen, snarare än vad människan, kunde erbjuda. Denna tanke höll han fast vid 
till största delen av sin verksamma karriär. 

Några av de träslag Frank använde sig utav i sin formgivning var: mahogny, valnöt, 
körsbär, päron, rosenträ, palisander, padouk, amboina, alm, ask, bok, björk samt 
bambu och rotting. Träslag så som ek, furu och teak valde han sällan. Detta kan 
bero på att han förknippade dem med möbelkonstens förflackning under 1800-
talets slut .    11

Svenskt Tenn blev även för sin tid unika med sitt användande av tryck och textiler 
på några av sina skåp och byråer. Florabyrån är idag en eftersökt raritet eftersom 
de endast tillverkades i ett tiotal exemplar och blev för sin tid ett signum för 
Svenskt Tenn. 1985 när Frank skulle fyllt 100 år, tillverkades ett fåtal jubileums-
byråer med samma originalplanscher från Nordens Flora av Carl A.M. Lindman 
precis som de första exemplaren av byrån också hade. Till 300-årsminnet av Linnés 
födelse 2007, lät Svenskt Tenn tillverka en ny variant av Florabyrån, kallad 
Florabyrå Linné. Denna tillverkades endast i femtio stycken numrerade exemplar, 
och trots en prislapp på cirka 120 000 kr/st, såldes samtliga exemplar på direkten. 

10 Wängberh-Eriksson, Kristina & Eriksson, Jan Christer, Josef Frank Möbelformgivaren (2014) sid 61 
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Figur 4: Florabyrån, Foto: Svenskt Tenn
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Kap 3. Utvecklingen av en produkt i dagens sortiment  

3.1 Den första kontakten 
När jag inledde mitt examensarbete kontaktade jag intendent Per Ahldén på 
Svenskt Tenn som jag lärt känna under min praktiktid där. Jag berättade om mina 
tankar och ambitioner med mitt kommande examensarbete och att jag fått idén till 
arbetet från de uppgifter vi hade i kursen Möbelhistoriska Arketyper tidigare i 
våras. I kursen studerade vi inte bara de skisser från arkivet som Frank någon gång 
har ritat utan även en rad olika möbler som Frank kan ha inspirerats av. Flera av de 
möblerna som vi fördjupade oss i hade aldrig tidigare tillverkats och underlaget för 
dessa var minst sagt tunt. Någon ytterligare information om möblerna på 
skisserna, i form av dimensioner, konstruktion och sammansättningar fanns inte  
eller var sparsmakad och vad jag har kunnat läsa mig till löste Frank alltid detta i 
samverkan med hantverkare.  

Jag såg framför mig ett liknande projekt som i kursen Möbelhistoriska Arketyper 
där jag tillsammans med Svenskt Tenn väljer ut en av Franks skisser ur arkivet. 
Målet med detta är att hitta en möbel och ett projekt som är tillräckligt utmanande 
för mig men som även är intressant för Svenskt Tenn och deras sortiment. Jag 
beskrev att min roll som möbelsnickare med fördjupade kunskaper om 
materialval, konstruktioner och sammansättningar är väldigt värdefull och 
användbart vid just en vidareutveckling av produkter. I examensarbetet vill jag i 
dialog med Svenskt Tenn inte bara utveckla och tillverka en prototyp utan även 
förse Svenskt Tenn med en komplett tillverkningsritning och det underlag som 
möbeln behöver.   

3.2 Möten med uppdragsgivaren   
Per uppfattade mitt förslag mycket intressant men hänvisade till Svenskt Tenns  
marknadschef, Thommy Bindefeld. Snart fick jag även ett svar från honom där han 
uttryckte sin positiva inställning till projektet. Därefter bokade vi in ett möte 
senare under samma vecka för att ytterligare prata igenom projektet.  

Några dagar senare satt jag i konferensrummet på Svenskt Tenns huvudkontor på 
Garnisonen i Stockholm tillsammans med intendent Per Ahldén och Thommy 
Bindefeld. Här presenterade jag med mina egna ord mina tankar och visioner för 
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arbetet. Både Per och Thommy tyckte det lät väldigt intressant. Inledningsvis 
redogjorde jag för kursen Examensarbete och vilken tid som är avsatt för den och 
att möbelns storlek och komplexitet måste begränsas något. Därefter diskuterade vi 
igenom vilka olika typer av möbler som hade varit möjliga för projektet och kom 
fram till att möbler såsom stolar, soffbord, sidobord eller mindre skåp hade passat 
utmärkt. Vi avslutade mötet med att bestämma ett nytt datum för att gå igenom 
olika möbelskisser ur arkivet som Svenskt Tenn valt ut. Skisser som de inte bara är 
intresserade av att ta upp i deras sortiment utan även skisser som de tror hade 
passat för mitt examensarbete.   

3.3 Val av produkt  
Den kommande tisdagen träffade jag återigen Thommy för att titta på olika skisser 
som Thommy och hans kollegor på Svenskt Tenn tagit fram ur arkivet. Alla möbler 
som presenterades för mig vill de någon gång under 2017/18 ta in i sitt sortiment 
och har således skisser som behöver tolkas och utvecklas. Framför mig på bordet 
hade jag två soffbord, ett sidobord, en byrå och en spegel. Samtliga möbler var av 
olika utseende och svårighetsgrad. 

  

 

Några av skisserna kunde jag direkt sortera bort då möblernas svårighetsgrad och 
komplexitet var för stor och då tillverkningen och vidareutvecklingen av dessa 
hade tagit för lång tid. Kvar hade vi de två olika soffborden och spegeln. Spegeln 
var fin och hade varit trevlig att tillverka men även denna valde jag bort då den 
redan var väldig utvecklad och hade inte givit mig den utmaning som de andra 
möblerna hade kunnat göra. De två soffborden framför oss var av helt olika 

�20
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karaktär och båda hade varit väldigt lämpade för mitt examensarbete. Det som 
fällde avgörandet till bord L34 (bordet i mitten) var att det behövdes utvecklas en 
hel del men även att jag ansåg det var tillverkningsmässigt rimligt att snickra inom 
de tidsramar som finns. Det ansåg jag inte om det andra soffbordet.  

3.4 Analys av den valda skissen: Identifiering av de specifika 
problemen  

När jag satte mig ner och startade mitt arbete med att tolka skissen på bord L34, 
kunde jag genast identifiera fyra områden på skissen som var stora frågetecken. 
För att detta bord överhuvudtaget ska kunnas tillverkas behöver samtliga av dessa 
områden utvecklas och lösas.  

På skissen saknades information om bordets material, form, materialdimensioner 
och konstruktioner/sammansättningar. Eftersom att L34 förhoppningsvis ska 
sättas i produktion bör så få delar som möjligt vara specialbeställda och detta är 
nödvändigt för att kunna reducera produktionskostnaderna.  

 

Problem 2: Benens form 
Det andra och kanske det största frågetecknet på Franks skiss, var benens form. Av 
egen erfarenhet kan skillnaden mellan en ”för tjock” och en ”perfekt” form vara 
enbart någon millimeter. De små detaljändringarna kan göra en otrolig skillnad, så 
att rita en form på benen i datorn där underlaget inte visar vilken form som 
eftersträvas är väldigt svårt. Det som är svårt att läsa från skissen är; hur ”klotet” 
på foten ska vara, hur smalt benet är på det tunnaste stället, vilken kurva benen ska 
ha och hur rundningen/radien upptill på benen är. 
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Problem 1: Skivans glas och tjocklek 
Det första av de områdena jag undersökte var 
den glasskiva av råglas som Frank har på 
skissen angett med tjockleken 25 mm. En 
glasskiva som är 25 mm tjock och 800 mm i 
diameter skulle bli otroligt tung men även 
väldigt kostsam. Men eftersom att detta står 
med på skissen måste jag se om en sådan 
skiva finns och om den således också kan 
beställas.  

Råglas 25 mm

Figur 6: Glasspecifikation på skissen 
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Problem 3: Materialval 
Det enda materialet till detta bord som jag direkt kan spika utifrån skissen är den 
glasskiva av ”råglas” som Frank har specificerat. I övrigt står det ”trä”, ”träskiva” 
och ”glas” på ritningen som material. Det framgår inte vilket träslag bordets 
benställning ska vara i, vilket skivmaterial till den underliggande ”träskivan” är av 
och vilket faner denna skiva ska faneras med. 
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Råglas

Träskiva
Glas

Råglas

Trä

Figur 7: Vilken form är det Frank vill ha?

Figur 8: Materialangivelser på skissen
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Problem 4: Konstruktion och sammansättning  
Den sista punkten på min lista att lösa, är hur bordets konstruktion och 
sammansättningar på benställningen ska vara, men även hur kantlisten på den 
underliggande träskivan ska göras. Om bordet hade tillverkats utifrån Franks skiss 
tror jag att det hade blivit instabilt och skört på grund av stagens placering och 
dimensioner. Borde glasskivan limmas fast i falsen den ligger infälld i eller ska ett 
stag under glasskivan adderas för att ge bordet ytterligare stabilitet?  

Den underliggande träskivans kärna är av ett skivmaterial som kommer behöver 
kantlistas. Ska kantlisten vara en massiv-kantlist som överfaneras av det tänkta 
ytfaneret, eller ska kantlisten limmas på efter att skivan fanerats och vara 
utanpåliggande så att den även blir synlig ovanifrån? Kan ett alternativ vara att 
fanera skivans kant med samma faner som ytfaneret eller medför detta olika 
problem? 
  

3.5 Skissetapp 1:  Lösning av de specifika problemen  
Efter att ha studerat skissen på bord L34 noga och identifierat de fyra ovannämnda 
problemområdena kring möbeln, startade jag med att söka svaren och den 
information jag behövde för att hitta lösningarna på de identifierade problemen.   

Problem 1: Skivans glas och tjocklek 
Jag började med att undersöka denna del av bordet, eftersom att glasskivan är den 
enda delen som behöver köpas in från en annan leverantör. Dessvärre, kommer 
glas allt som oftast i olika standarddimensioner och tjocklekar och önskas något 
som inte är standard kan detta således bli väldigt dyrt och kostsamt. Av tidigare 
erfarenhet är det lätt att bygga in sig i ett hörn i början av ett projekt genom att rita 
det som jag tror finns och kommer fungera utan att ha undersökt saken först. I 
värsta fall går den tänkta delen/profilen inte att få tag på, och kan därigenom 
påverka de tänkta utseendet på möbeln eller resultera i en ökad arbetsinsats.  

Jag ville se till att jag inte ritade något som inte var standard och som dessutom var 
i princip omöjligt att få tag på. Trots att skissen ska följas i största möjliga mån 
fann jag att en 25 mm glasskiva är orimligt tjock och klumpig till detta bordet och 
ändrade därför glasskivans tjocklek till 10 mm på den ritningen jag börjat med i 
3D-programmet SolidWorks. På denna ritningen återgav jag den karakteristiska 
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vågiga ytan för råglas för att ge mina renderingar ett så illusoriskt yttryck som 
möjligt. 

 

Grundregeln för glas, är att oskyddade glasytor ska utformas så att risken för 
personskador begränsas så mycket som möjligt. Dessa produkter görs oftast i   
härdat- eller laminerat glas då de är starkare och tåligare än enkel-glas. När det 
härdade glaset går sönder så spricker hela glaskroppen i småbitar, vilket minskar 
personskaderisken, jämfört med de långa, vassa skärvor som uppstår när ohärdat 
glas går sönder. När laminerat glas går sönder, binder den osynliga 
lamineringsfilmen mellan glasskivorna samman det krossade glaset och sprider ut 
skadan på en större yta. Bilglas är nästan alltid laminerade . 12

Jag kontaktade olika glasmästerier för att se om en 25 mm råglasskiva var möjlig 
att få tag på. Redan innan jag ringde var jag en aning skeptisk att en sådan 
glasskiva skulle finnas men självklart var jag tvungen att undersöka saken. Som jag 
anade fanns inte en så tjock råglasskiva och utifrån vad samtliga glasmästare sa, 
var det i princip också omöjligt att få tag på. Hade jag på något sätt hittat ett ställe 
som kunnat leverera en sådan skiva hade denna kostat cirka 20 000 SEK, berättade  

 http://gfabglasteam.se/produkter/#toggle-id-11 (Hämtad 11/10-2016)12
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Figur 9: Skillnaden mellan en 25 mm och en 10 mm glasskiva 

Figur 10: Brottmönster över; enkelglas, härdat glas och laminerat glas

http://gfabglasteam.se/produkter/#toggle-id-11


Arvet efter Josef Frank
Om en kulturhistorisk produktutveckling och hantverkarens roll i en designprocess

 
flera utav glasmästarna. Standardtjockleken 
för råglasskivor är 4-6 mm och vill man ha 
tjockare måste dessa lamineras ihop med en 
annan glasskiva, men då kommer en rand på 
kanten av skivan vara synlig. Vid laminering 
av en råglasskiva använder man sig av en 
”gjutlamell” då även glasets ”släta” sida även 
kan vara en aning ojämn i strukturen.  

Problem 2: Benens form  
Eftersom att benens form är det svåraste momentet för mig i detta uppdrag 
startade jag min skissprocess med att rita upp olika varianter på ben och formen 
på benets fot i datorn. Som jag beskrev tidigare kan små ändringar göra otroligt 
stor skillnad för uttrycket på möbeln, så trots de små justeringarna jag gjorde på de 
olika benen, resulterade detta i flera unika uttryck och stildrag. Därefter valde jag 
det benet jag ansåg var närmst originalet, som såg bäst ut och byggde min första 
SolidWorks-variant på L34 utifrån detta. 
  

 

Figur 12: Renderingar över olika varianter på benets form 

Problem 3: Materialval 
Även materialvalet för bordets benställning funderade jag en hel del över i detta 
skede av processen. Eftersom att det enbart står ”trä”, ”träskiva” och ”glas” på 
skissen valde jag att titta tillbaka historiskt på det material som Frank använt sig 
flitigast utav. Några av de träslagen som återkom oftast på hans möbler var: 
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Figur 11: Råglas
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mahogny, valnöt, körsbär, päron, alm och amboina. Av dessa olika alternativ valde 
jag att föreslå mahogny som träslag för bordets massiva delar.  

För bordets underliggande skiva som Frank angett med materialet ”trä” på sin skiss 
valde jag ett ytfaner av almrot. Rotfaner har Frank använt sig tidigare utav på både 
bordsskivor och inte minst på de fantastiska skåpen som han formgav. 

För att få reda på vilket skivmaterial som är mest lämpat för rotfaner kontaktade 
jag Åke Larsson på Eriksson och Söner i Vrena som har lång erfarenhet av arbete 
med detta material. Åke sa att en möbeltorr spånskiva var det absolut bästa 
skivmaterialet att använda som kärna till rotfaneret, både på grund av sin vikt och 
enkelhet att fanera på. MDF-skivor är dels väldigt tunga men har även mycket 
tvålmedel i sig som gör det svårt för rotfaneret att fästa på. En lamelluppbyggd   
skiva hade fungerat, men i takt med att lamellstavarna torkar kan dessa i släpljus 
framträda och ytan upplevs som randig.    

Just i detta skedet av processen spelar det en mindre roll vad jag väljer för material 
på de olika delarna av bordet, men för de renderingar jag ska presentera för 
Thommy tycker jag det är trevligt att presentera så verklighetstrogna renderingar 
som möjligt. 

Figur 13: Materialmöte av mahogny och almrot 

Probelm 4: Konstruktion och sammansättning 
För att ge bordet en god stabilitet föreslog jag att öka dimensionerna en aning på 
de stag som är ritade på skissen samt att flytta ut de diagonala stagen närmre 
benen. En liknande typ av konstruktion på benställningen kan hittas på bord 965 
som Frank formgav år 1938. Detta bordet har till skillnad från L34 en skiva av 
granit eller travertin där stagens placering mellan benen är direkt under bordets 
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Den underliggande skivan på bordet kommer att behövas kantlistas för att dölja 
den kärna som skivan är uppbyggd av. Att fanera en skiva med rotfaner är i sig 
väldigt svårt och att använda detta faner som en tunn kantlist runt skivan, tror jag 
är omöjligt. Därför konstruerar jag denna skiva med en 3 mm tjock kantlist i 
massiv mahogny som kommer limmas på spånskivan innan rotfaneret läggs på. 
Detta betyder att skivan blir tåligare mot stötar och att den synliga skarven av 
kantlisten kan döljas mot ett av benen, eftersom att skivans diameter är densamma 
som avståndet mellan benen. Denna tanke att använda stommens material även 
som kantlist, bygger på mina studier av Franks bord där han på bland annat 
”Soffbord 1057” använt sig av kantlisten på ett liknande sätt.       
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Figur 14: Bilden visar den nya placeringen av 
diagonalstagen och hur tjockleken av stagen har 

ökats

Figur 15: Bord 1057 med överfanerad kantlist i samma material som bordets stomme.  

Foto: Svenskt Tenn

toppskiva och inte placerade på 
mitten av bordet, som L34. I övrigt 
är de båda borden väldigt lika, i 
f o r m a v b e n s t ä l l n i n g o c h 
dimensioner. På bord 965 är dessa 
stag 50x28 mm och det är det jag 
ändrar stagen på L34 till. Huruvida 
ett ytterligare stag direkt under 
bordets glasskiva behövs eller inte 
avvaktar jag med för tillfället. De 
ändringar jag redan gjort på 
skissen tror jag är tillräckliga för 
att öka stabiliteten på bordet.   
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Möte och vidareutveckling efter skissetapp 1  
Under tiden jag ritade bordet i datorn uppkom nya frågor att diskutera med 
Thommy beträffande bordets utseende och dimensioner.  

Nästa gång jag träffade Thommy presenterade jag den information som flera av de 
glasmästare jag varit i kontakt med berättat. Han tyckte precis som jag att en 25 
mm glasskiva var alldeles för tjock och att en 10 mm skiva hade varit mycket 
bättre. Denna ändringen gör inte bara att bordet kommer bli flera kilo lättare utan 
bidrar även till ett nättare och lättare intryck. Jag visade mina ritningar på benen 
och berättade om svårigheterna att hitta den perfekta formen till dem eftersom att 
linjerna från skissen är så olika. Vi diskuterade formerna på benen jag hade ritat 
och av de benen jag visade var det tre förslag som Thommy tyckte vi skulle gå 
vidare med. Han sa även att det hade varit intressant, om det gick, att lägga in 
Franks skiss i datorn för att ta linjerna från skissen och göra ben av dessa. På så vis 
skulle vi komma så nära som möjligt den form som Frank sökte.  

Vi bestämde oss för att bordet ska tillverkas i massiv mahogny och att träskivan till 
bordet ska göras i almrotsfaner. Dessa material är karakteristiska för Frank och 
kombinationen av de båda materialen känns helt rätt för L34. 

3.6 Skissetapp 2: Tillbaka till ritbordet för vidareutveckling för 
beslutsunderlag 

Efter vårt möte utvecklade jag en ny variant av Franks bord med lite smalare ben 
än det som stod på skissen. Dessa ben hade en diameter på 50 istället för 60 mm 
som skissen preciserade. Jag tyckte att det gav bordet bättre avvägda proportioner, 
samtidigt som det innebär att helhetsintrycket av bordet ändras och detta måste 
självklart diskuteras med Thommy.  

Därefter arbetade jag vidare med orginalskissen och idén om att föra in skissen i 
datorn och ta linjerna till benen därifrån. Både jag och Thommy var överens 
(utifrån skissen) om att det vänstra benet hade den finaste formen och profilen. 
Tittar man på skissen ser man att varje ben har två olika profiler som kommer 
bilda två helt unika ben om de speglas mot varandra. Istället för att begränsa mig 
till det vänstra benet som vi gillade mest, valde jag att ta fram alla tre benens 
”båda” profiler och göra ett korrekt ben av varje. Genom att dela benen på hälften, 
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och sedan spegla profilerna mot varandra, fick jag från de tre benen på skissen sex 
helt olika och unika ben. Jag skickade över benen till Thommy och vi tyckte båda 
att ben V1 och benet som kom från den högra halvan av mittenbenet (MH) kunde 
passa fint på bordet.  

 

Prototyper för form och dimension 
När jag tog fram profilerna till respektive ben i datorn såg jag att samtliga ben på 
skissen är ritade mellan 50 och 53 mm i diameter, och inte 60 mm som Frank har 
skrivit. Jag valde därför att svarva ben V1 i tre olika dimensioner (50, 53 och 60 
mm) och en variant av ben MH (53 mm), för att visa Thommy hur stor skillnad 
några millimeter kan göra för helhetsintrycket av en möbel/möbeldel. När dessa 
var klara skar jag ut ett exemplar av de samtliga sex benen i verklig storlek ur en 6-
millimeters MDF-skiva i lasermaskinen. De svarvade benen ger en tydligare bild 
av benens storlek och volym medan de lasrade benen beskriver och visar i enkelhet 
benens form och profil.  

Även som erfaren möbelsnickare är det svårt att få en helhetsuppfattning av en 
möbel om du enbart ser den i datorn och inte har möjlighet att få ett fysiskt prov 
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av delen framför dig. Dessa ”provämnen” hjälper både dig och din kund/
uppdragsgivare att finna den eftersträvade formen och storlek.  

Figur 17: Provämnen över de svarvade och utlasrade benen 

Möte och vidareutveckling efter skissetapp 2  
Tack vare de olika benen jag skurit ut i lasermaskinen, samt de fyra utsvarvade 
provbenen, kunde jag visa Thommy den stora skillnaden mellan den vänstra och 
högra profilen på samtliga ben, och hur stor skillnaden är mellan det Frank har 
menat att benen ska vara och hur han i verkligheten har ritat dem. Skillnaden 
mellan 53 och 60 mm är endast sju millimeter, vilket inte låter så mycket men när 
du ser och håller i två fysiska ben där det ena är 53 och det andra är 60, är 
skillnaden enorm. Som snickare har man alltid att ta hänsyn till standardmått på 
befintligt virke. Men i detta fall lät vi den estetiska bedömningen vara avgörande 
för dimensionen.  

Utan detta förarbete för att finna den korrekta formen och proportioner hade 
Svenskt Tenn bett snickaren att göra benen 60 mm, eftersom att det står på skissen, 
berättade Thommy. Provbenet med diametern 60mm, kunde vi snabbt konstatera 
att det upplevdes otroligt klumpigt och tjockt. Även Svenskt Tenns intendent Per 
Ahldén samt deras inköpschef Ebba von Blixen Öberg kom och diskuterade de 
olika benen med oss, och om vilket som kändes mest Frank. Vi alla gillade ben V1 
och MH väldigt mycket, men när vi analyserade samtliga ben bredvid varandra 
kunde vi se att fem av de sex benen hade ett ”inåtlutade” avslut och resonerade oss 
fram till att detta antagligen varit Franks uppsåt med bordet. Eftersom att det enda 
benet som inte har detta avslut på foten var V1 kunde även denna sorteras bort, 
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och ben MH valdes ut. Även mitt förslag om att följa det mått som Frank ritat 
benen på skissen i, det vill säga 53 mm bestämdes också. I nuläget vet vi inte om 
glaset och träskivans tjocklek ska vara densamma eller om den underliggande 
träskivan ska vara något tjockare. Detta ska vi i ett sista möte diskutera innan jag 
kan börja att snickra en prototyp av bordet. 

3.7 Sista materialundersökningarna och klartecken för tillverkning  

Inför detta mötet med Thommy förberedde jag skivmaterialprover till bordet, för 
ett beslut angående tjockleken hos både glas- och träskiva. På skissen har Frank 
angett glasskivans tjocklek till 25 mm, men har missat att ange någon information 
om den underliggande träskivans tjocklek. Vad jag har kunnat mäta mig till på 
skissen (om jag utgår från den angivna skalan 1:10), är träskivan cirka 19-20 mm 
tjock. Det vi vill undersöka med dessa skivprover är hur man upplever relationen 
mellan de olika skivorna om tjockleken är densamma eller om de skiljer sig något.   

Möte och beslutsfattande om relationen glas- och trässkiva  
När jag träffade Thommy och Ebba igen hade jag till detta möte med mig två olika 
dimensioner av den tänkta glasskivan (10 och 12 mm) och sedan fyra olika 
dimensioner av den tänkta underliggande träskivan (10, 12, 16 och 19 mm). 
Genom att hålla upp dessa framför ett av bordets utsvarvade ben, kunde vi enkelt 
diskutera igenom och jämföra de olika kombinationerna med varandra. Bordet får 
inte upplevas för klumpigt och inte för tunt, så att hitta de korrekta dimensionerna 
kan vara väldigt svårt. Tack vare mina materialprover kunde vi snabbt bestämma 
de båda skivornas tjocklek. Bord L34 kommer få en 10 mm glasskiva och en 16 
mm underliggande träskiva.    

3.8 Produktionsritning och prototyptillverkning 

Med alla dessa beslut angående glasskivans tjocklek, benens form, bordets 
materialval och konstruktion är det nu dags att påbörja arbetet med en 
produktionsritning. Denna ritning kommer lämnas över till snickeriet som ska 
tillverka och producera L34, men dessförinnan kommer jag själv att använda mig 
av den till min egen prototyptillverkning. Vid mitt besök på Eriksson och Söner i 
Vrena såg jag att alla deras produktionsritningar är i A3-format med möblerna 
ritade i europeisk standard. Jag levererar en A3-ritning där möbeln enbart är 
beskriven med de huvudsakliga måtten och dimensionerna och sedan en 
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konstruktionsritning i A0-format där bordets former, konstruktion och 
information om dess ytbehandling och material tydligt är utsatta och beskrivna.   

För att få en bekräftelse på att vi alla inblandade aktörer är överens och för att i god 
tid hitta eventuella detaljer där vi gjort felbedömningar tar jag nu produkten vidare 
i processen med tillverkningen av en prototyp.  
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Figur 21:  Borrning av möte av 
underliggande stag mot ben

Figur 19:  Tillverkning av mall till ben Figur 20:  Svarvfräsning av ben

Figur 22: Längdjustering
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Figur 23:  Profilinpassning Figur 24:  Limning av bordet 

Figur 25:  L34 utan träskiva Figur 26:  Färdig prototyp av L34, utan 
glasskiva
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3.9 Utvärdering och utveckling efter prototyp 
Själva tillverkningen av prototypen av L34 tycker jag gick bra och utan problem. 
Utmaningen i detta projektet, visste jag från början inte var själva tillverkningen av 
bordet utan formgivningen och tolkningen av skissen. När prototypen var färdig 
åkte jag ut med denna till Svenskt Tenn huvudkontor eftersom att produktrådet 
var sammankallat för möte angående L34 och några andra kommande produkter i 
Svenskt Tenns sortiment. Frågan jag ställde mig i början av mitt arbete med bordet 
var om glasskivan behöver limmas i benens fals för ökad stabilitet och jag anser 
efter min tillverkning av prototypen att detta inte behövs. Bordet känns väldigt 
stabilt genom stagens ökade dimensioner. 
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Kap 4. Avslutning  

4.1 Analys av resultatet - hantverk, design, kvalité och varumärke 

I detta projekt har vi varit tre huvudaktörer som alla på sitt sätt verkat för att 
säkerställa den konstnärliga intentionen och kvalité: 
- Josef Frank: Designer & Formgivare 
- Thommy Bindefeldt: Uppdragsgivare och mentor med uppgiften att bevara 

Svensk Tenns uttryck i produkten.  
- Magnus Svinhufvud: Designer craftsman med uppgift att omsätta en skiss till 

tillverkningsunderlag och vidare en prototyp som fungerar.  

En fjärde aktör har varit intendent Per Ahldén vars sakkunskap ibland har haft 
avgörande inverkan på processen. Tillsammans har vi skapat den produkt som är 
det fysiska resultatet av mitt examensarbete. Vår ambition har varit från dag ett att 
följa Frank och hans idéer i största möjliga mån men vid behov utveckla den mot 
ett mer kommersiellt och hållbart perspektiv. Viktiga aspekter som vi beaktat är de 
krav på bordet som ställs för att hålla för slitage, tillverknings- och 
materialtekniska krav samt estetiska värderingar. Genom de ändringar vi gjort från 
Franks skiss, tror jag att bordet har fått ett mer tilltalande utseende och uttryck 
som förhoppningsvis kommer locka fler kunder och finna sin plats i fler hem.  

Under arbetets gång har jag och Thommy också behövt ta ställning till praktiska 
frågor, men också till estetiska. Ibland har vi lagt våra egna estetiska värderingar åt 
sidan till förmån för vad vi tror att Frank själv velat, som exempelvis vårt beslut om 
formen på benens nedre avrundning och tjocklek. Vid andra tillfällen har vi ställts 
inför etiska problem:  
Hur mycket kan en skiss förändras innan de ursprungliga konstnärliga 
intentionerna förvanskas? Finns det en fara i att anpassa en formidé för mycket till 
vad som är praktiskt och funktionellt möjligt eller rimligt? Hur långt kan man gå i 
förändringar och alltjämt hävda att möbeln i fråga är en ”Frank-möbel”? Skissen 
som jag utgick ifrån var präglad av den tid då den tillkommit. Om en möbel ska 
produktuppdateras för att passa en ny tids estetiska värderingar, standardkrav, 
tillverkningsvillkor och kvalitetskrav fodras nästan alltid förändringar, större eller 
mindre. Problemet vore värt en fördjupad analys.  
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Svenskt Tenns ställningstagande för en design och hantverk som beaktar 
hållbarhet och miljö, tror jag blir mer och mer aktuell. Många människor i dagens 
samhälle vill slå ner på konsumtionstakten för att ta vara på världens resurser 
bättre och att minska de miljöhot vi står inför. En del av detta kan vara att minska 
konsumtionen av billiga och massproducerade varor som tillkommer under dåliga 
och oetiska arbetsvillkor. Att satsa på något dyrare, men mer hållbara produkter 
tycks bli allt vanligare, och fler blir medvetna om att dagens slit-och-släng 
samhälle inte är hållbart. Intresset för lokala och bättre övervakade processer inom 
livsmedelsindustrin och annan produktion ökar då dessa inte bara bär med sig 
bättre arbetsvillkor utan också medför många andra samhälleliga vinster. De långa 
transporterna med höga utsläpp minskar och de lokala kunskaperna och 
arbetstillfällena lever kvar och utökas i området. Vikten av att kunskapen om ett 
gott hantverk förs vidare genom generationer är otroligt stor och blir därför i 
längden också ett incitament och uppmuntran för den enskilde konsumenten att 
tänka lokalt och tänka kvalité. Att handla lokalt är långsiktigt och bra även om det 
svider lite extra i plånboken för tillfället. Vi måste inse att vi människor är 
beroende av naturen, inte tvärtom. 
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Figur 27:  Från skiss till färdig prototyp 
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4.2 Uppdragsgivarens uppfattning om resultatet  
För att få en tydligare bild över hur Svenskt Tenn upplever mitt arbete och 
utvecklingen av L34, bad jag produktrådet under deras möte att svara på följande 
frågor:  

Har modellen och de provämnen ni sett under projektets gång underlättat arbetet, 
utvecklingen och beslutsfattandet av bord L34? Beskriv gärna 
Thommy: ”Eftersom Josef Franks skiss av bord L34 är väldigt skissartad och 
förmodligen menad att diskuteras fram i samarbete med en hantverkare så hade vi 
haft oerhört svårt att tolka skissen utan de ritningar och prover som Magnus tagit 
fram. Nu har vi i samråd med Magnus fått fram en prototyp som förhoppningsvis 
är en rimlig tolkning av Franks skiss. Vissa former och mått hade omöjligt gått att 
ta fram utan Magnus väl genomarbetade process”. 

Hur har denna produktutveckling varit i jämförelse med tidigare 
produktutvecklingsprocesser? Effektivitet, tid m.m. 
Thommy: ”Vi har varit mycket mer delaktiga i alla delar vilket förhoppningsvis 
skapat en bättre förlaga. I annat fall hade tolkningarna utifrån ritningen till största 
delen gjorts av snickeriet”. 
Effektivitet och tidsbesparing är inte parametrar i Svenskt Tenns 
produktutvecklingsprocesser, men att få fram en produkt som så nära som möjligt 
liknar Josef Franks intentioner är av stor vikt”. 

Övriga reflektioner och kommentarer: 
Thommy: ”Magnus analys av skiss och arbetsprocess har varit oerhört spännande. 
Bara analysen av formerna på benen var en spännande resa”. 

4.3 Reflektion över min process och arbetssätt 
Jag tycker ofta att samarbeten mellan olika formgivare och designers hjälper en 
produkt framåt på grund av de olika yrkenas roller och spetskompetenser. Det kan 
vara lätt att låsa sig fast vid vissa tankar och idéer men har man någon att bolla 
problemen med uppkommer ofta bra lösningar. I detta fallet när jag har arbetat 
som designer craftsman mot en avliden formgivares formgivning, har min roll 
varit att lyssna till uppdragsgivaren, ta tillvara och respektfullt bringa nytt liv i en 
del av det arv som Frank har lämnat efter sig, i form av en av hans ännu icke 
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tillverkade möbler. Detta har jag gjort tillsammans med Thommy Bindefeld och 
Svenskt Tenn vars uppgift är att föra Franks konstnärliga talan och se till att 
företagets kulturansvar förvaltas i denna möbeln. 

Jag tror att min process och tillvägagångssätt som hantverkare i förhållande till 
Franks skisser förmodligen liknar det samarbete som utvecklades mellan Frank 
och de hantverkarna han anlitade under sin aktiva tid som formgivare. Den största 
skillnaden är att jag inte kunnat bolla idéer med Frank själv. Jag tror även att mitt 
sätt att arbeta och utveckla denna produkt tillsammans med Thommy och Svenskt 
Tenn liknar den arbetsprocess som jag skulle ha utvecklat tillsammans med Frank 
om han hade levt idag. 

Tack vare de fysiska provämnen jag har visat och lämnat till Thommy, har vi 
kunnat diskutera, analysera och föra detta projekt framåt. Genom dessa har jag 
visat uppdragsgivaren den stora skillnaden som små ändringar kan göra och hur 
lite det är som skiljer mellan klumpigt och perfekt. Som Thommy själv uttryckte 
det: ”Hade inte du varit involverad och gjort detta arbete hade vi bett hantverkaren 
att göra benen i den angivna dimensionen, och därigenom fått ett bord med ett 
tyngre och mindre attraktivt uttryck”. En följd av detta hade kunnat bli en väsentlig 
försämrad försäljning och bordet hade inte sålt i den önskade mängden. 
Därigenom hade en kostnad för vidareutvecklingen av denna produkt varit liten i 
jämförelse med ”förlorade” försäljningsintäkter. Ett konsultuppdrag som detta 
hjälper företaget att spara tid och pengar, minimerar antalet felbeslut och snabbar 
upp beslut- och utvecklingsprocessen. 

Hade det aktuella utvecklingsprojektet sett annorlunda om jag inte haft mina tidigare 
erfarenheter av samarbete med formgivare? Det är frågan jag nu ställer mig i 
projektets slutskede. Genom den erfarenheten jag har inom mitt yrke, har jag lärt 
mig med tiden att lyssna, men också att guida, det vill säga att bli tydligare och 
rakare mot en formgivare om vad som är rimligt och möjligt. I början av min 
karriär försökte jag ofta tillgodose och lyssna på allt min uppdragsgivare önskade, 
men upptäckte i många fall under tidens gång att jag inte kunde infria alla deras 
önskningar. Detta är otroligt frustrerande och projektet tar längre tid än planerat 
och i värsta fall bidrar detta till förseningar och påföljande fördyring.  

Det är viktigt att vara lyhörd mot formgivaren men medveten om vad som är 
möjligt och rimligt för produkten och dess omkostnader. Det är din uppgift som 
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hantverkare att hjälpa formgivaren med detta. Självklart är det en kostnadsfråga 
hur mycket en formgivare anser att en konsulttjänst av en kunnig möbelsnickare är 
värd, men jag anser att en möbel/produkt alltid vinner på att diskuteras och 
utvecklas med kunniga personer inom området. Sedan är det en fråga från fall till 
fall om det mest lönsamma är att ta in en konsult vid behov eller ha en 
snickarkompetent produktutvecklare ”in house”.  

Tack vare min tidigare erfarenhet har jag i god tid kunnat identifiera eventuella 
problemkällor som t.ex. glasskivan på L34, och meddelat uppdragsgivaren detta i 
god tid så att problemet har kunnat lösas och att båda parterna hela tiden varit 
informerade hur projektet fortlöper.  

Kommunikationen med uppdragsgivaren är en otroligt viktig del i processen. Den 
behöver inte vara daglig men att informera eller skicka över bilder med jämna 
mellanrum tror jag skapar ett större förtroende och en bättre relation. Din 
uppdragsgivare är ju trots allt den som anlitat dig för jobbet och är således 
intresserad av utvecklingen i projektet. Jag har under flertalet tillfällen fått nya 
kunder och projekt som kommit genom rekommendation från tidigare 
uppdragsgivare. Detta ser jag som det största beviset på att du har levererat en bra 
tjänst och produkt som kunden är nöjd med. Du vet aldrig vilka personer/kunder 
som du kommer att stöta ihop med efter projektet/tjänsten du utförde, så därför 
anser jag att det är viktigt att lägga lika stor vikt och engagemang vid alla uppdrag 
och bemöta samtliga kunder på samma sätt.  Det sägs dagligen att kontakter är allt, 
och det är jag helt och hållet beredd att hålla med om. 

Denna typ av produktutveckling och samarbete med en extern uppdragsgivare 
tycker jag är otroligt intressant och givande. Att få lov att vara med i hela processen 
från skiss till färdig produkt, med varierat undersökande och praktiska 
arbetsuppgifter är något som passar mig perfekt och något jag gärna arbetar vidare 
med.  

Samarbetet med Svenskt Tenn och djupdykningen i Josef Frank och hans relation 
till hantverket, har hjälpt mig förstå vikten av min kunskap som möbelsnickare 
och hur viktigt det är att denna kunskap förmedlas och förs vidare. Så här i 
projektets slutskede inser jag också att den process som jag upplevt och utvecklat 
bäst skulle kunna beskrivas som ”kulturhistorisk produktutveckling”, och att jag där 
funnit den underrubrik som känns mest relevant för det jag gjort.  
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