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Sammanfattning 
 

Denna Rapport beskriver examensarbetet ”En Hyvelbänk för Hemmet” som 

utförts av Olov Undeman, student vid Möbeldesignprogrammet på Carl Malmsten Centrum 

för träteknik och design vid Linköpings Universitet. Examensarbetet är genomfört i samarbete 

med företaget Bröderna Sjöbergs AB i Stockaryd.  

Syftet med framtagandet av de produkter som genererats under projektets gång 

har varit att motivera människor att aktivera sig inom olika hantverksområden genom att göra 

en verkstadsmöbel mer tillgänglig i hemmet. Jag har valt att avgränsa mitt arbete till att arbeta 

med hemestetik. Syftet med projektet är alltså inte att skapa en optimal verkstadsmöbel. Mina 

val beträffande estetik och funktion är grundade på mitt eget kunnande om form och mina 

handledare och klasskamrater. 

Mina förväntningar på projektet var att få ta del av Sjöbergs kunnande om 

hyvelbänkar och verkstäder. Jag ville också prova på hur det kändes att arbeta som frilansande 

designer som ska sätta sig in i företaget under en kort tid. Sedan ville jag också leverera en bra 

produkt som Sjöbergs kunde känna sig stolt över att sälja. 

För att man ska kunna övertyga människor att använda en hyvelbänk i hemmet 

krävs det att man börjar ifrågasätta hyvelbänkens grundutformning eftersom denna inte verkar 

tilltala så många på det ”hemestetiska” planet. Jag, som designer, som inte sedan tidigare har 

någon erfarenhet av att utveckla denna typ av produkter har kunnat angripa uppgiften på ett 

mer professionellt sätt eftersom jag inte varit låst vid traditioner och hyvelbänksnormer. Jag 

har utvecklat användningsområdet för en hyvelbänk genom att låta den bli mer 

multifunktionell med tillbehör för exempelvis datoranvändning. Därför anser jag att Sjöbergs 

borde ha stor nytta av mina idéer om deras ambition är att nå en ny kundkrets.  

 

           Olov Undeman, Stockholm 2008 





Abstract 
 

 This report describes the graduation project ”A Domestic Workbench” witch has 

been executed by Olov Undeman, furniture design program at Carl Malmsten Center for 

wood technology and design. The project was executed in collaboration with Bröderna 

Sjöbergs AB in Stockaryd. 

The purpose with the products that were generated within this project was to 

motivate people to activate them selves with different crafts by making the workbench more 

available in the domestic environment. I choose to narrow the extent of the content by 

deciding to work with home aesthetics only. The aim is therefore not to make the ultimate 

workbench. My decisions regarding aesthetics and function are based on my own knowledge 

as well as my mentors and classmates. 

My expectations on this project were to acquire knowledge about workbenches 

and workshop solutions from Sjöbergs. I also wanted to try working as a freelance designer 

and to familiar myself with a company for a short period of time. Finally I wanted to deliver a 

good product that Sjöbergs would take great pride in producing and selling. 

To convince people to use a workbench in their home environment one must 

first question the basic design of it since it doesn’t seem to address people on a “home 

aesthetic” level. I was able to take on this task in a professional way since I have no previous 

experience developing workbenches and therefore not locked up in traditions and standards. I 

developed the usability of the workbench by making it more multifunctional with, for 

example, computer use applications. As far as I’m concerned Sjöbergs should have great use 

for my ideas if their intention is to reach a new group of consumers.  

 

            Olov Undeman, Stockholm 2008 
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0. Inledning 
 

0.1 Bakgrund 
 

Idén med projektet kom då jag under min praktik var i färd med att 

omstrukturera Uglycutes (Uglycute, Svensk designgrupp som bildades 1999) verkstad. Jag 

hade fått uppgiften att planera och bygga om deras verkstad. Under arbetets gång kom jag att 

tänka på min egen situation som snart kommer att förändras på just denna punkt. Hur ska jag 

göra med verkstad egentligen? Ska jag hyra in mig någonstans eller är det för dyrt? Dessa 

frågor skramlade runt i mitt huvud medan jag arbetade med verkstadsmöblemanget i 

Uglycutes källarlokal.  

 En av möblerna jag tillverkade åt Uglycute var ett mobilt arbetsbord och ju 

längre arbetet gick, desto intressantare tyckte jag att denna möbel var. Efter en tid kom jag på 

att man skulle kunna göra en mindre variant av denna möbel och lägga till 

förvaringsmöjligheter, en slags verktygslåda. Denna, väldigt stora, ”verktygslåda” skulle vara 

utrustad med en hyvelbänksskiva och kunna fällas ihop till en annan typ av möbel. En möbel 

av den här typen skulle vara perfekt för mig som nyutexaminerad designer. I samma skede 

kom jag också på att denna produkt skulle kunna säljas till andra människor också. Jag 

bestämde mig ganska omgående för att detta var en produkt som jag ville utveckla i mitt 

examensarbete. Som samarbetspartner var företaget Bröderna Sjöbergs AB (Hädanefter kallat 

Sjöbergs) ett ganska självklart val då dem sedan länge har varit världsledande inom 

hyvelbänkstillverkning. 

F  F e 
igur 1 - Mobilt arbetsbord hos Uglycut
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igur 2 - Mobilt arbetsbord hos Uglycute
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0.2 Syfte 
 

 Syftet med denna rapport är att tydliggöra min arbetsprocess i projektet 

”Hyvelbocken”. Jag har utifrån en idé formulerat en projektvision och etablerat samarbete 

med företaget Sjöbergs. Därefter har jag genomfört ett designarbete till och med 

prototypbygge. Syftet med framtagandet av de produkter som genererats under projektets 

gång har varit att motivera människor att aktivera sig inom olika hantverksområden genom att 

göra en verkstadsmöbel mer tillgänglig i hemmet. 

 Projektets frågeställning har således varit om man kan göra hyvelbänken till en 

möbel för hemmiljö. 

 

0.3 Avgränsningar 
 

 Jag har valt att avgränsa mitt arbete till att arbeta med hemestetik. Syftet med 

projektet är alltså inte att skapa en optimal verkstadsmöbel. Mina val beträffande estetik och 

funktion är grundade på mitt eget kunnande om form och mina handledare och klasskamrater. 

Mer eller mindre vetenskapliga undersökningar som exempelvis enkätundersökningar har ej 

genomförts då jag anser det vara bättre att utvärdera en färdig produkt än att från början 

avfärda idéer som genom ett statistiskt urval dömts ut. I framtiden kan detta dock vara aktuellt 

om produkterna sätts i produktion. Jag kommer i viss mån beskriva ovanliga ords innebörd, 

men utgår från att läsaren vet vad till exempel en limfog är. 

0.4 Metod 
 

Jag har i min arbetsprocess utgått från den metodik som lärs ut på skolan. Denna 

metodik grundar sig till stor del på boken ”Vilda idéer och djuplodande analys – Om 

designmetodikens grunder” (Carlssons Bokförlag, 2001) som är skriven av Jan Landqvist. 

Denna metod har under mina tre år på Carl Malmsten CTD förfinats och anpassats till ett för 

mig mer relevant sätt. Jag har dokumenterat mitt arbete med fotografier, skisser, modeller och 

texter som i rapporten redovisas i kronologisk ordning. 
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1. Kontakt med Sjöbergs 
 

Eftersom jag ansåg att detta var ett ganska realistisk, men väldigt omfattande 

projekt ville jag försäkra mig om att min tänkta partner, Sjöbergs var intresserade av att vara 

med. Projektet började därför med att upprätta kontakt. Utan Sjöbergs skulle det bli svårt att 

bygga en prototyp och eftersom jag vill att denna produkt ska sättas i produktion verkade det 

vara en bra idé att få med sig en producent från start. 

 Jag skrev ihop ett brev i vilket jag berättade om mina intentioner med projektet 

och berättade också varför just Sjöbergs borde satsa på en produkt av denna typ. 

1.1 Brevet 
 
 I brevet berättade jag lite om mig själv och vad det innebar att genomföra sitt 

examensarbete tillsammans med ett företag. Jag skrev en liten samhällsbetraktelse som 

beskrev min syn på digitaliseringen av samhället. Idén med detta var att motivera varför jag 

intresserade mig för hyvelbänkar. Jag skrev också lite om vad jag hade för målsättning med 

projektet och vad jag hade tänkt mig för kundkrets. Brevet i sin helhet finns att läsa i bilaga #1 

1.2 Mötet på mässan 
 
 På Möbelmässan i Älvsjö träffade jag Jan Möllefors (Hädanefter kallad Jan) 

som är VD för Sjöbergs. Jag träffade också Johan Sjöberg som varit både ägare och VD för 

Sjöbergs under många år. Han är numera ägare tillsammans med Jan. Under mötet på 

Möbelmässan i Älvsjö bestämdes det att vi skulle genomföra projektet och att jag skulle börja 

med att åka ner till Sjöbergs fabrik i Stockaryd i Småland. Fram till dess skulle jag fundera 

lite mer på faktorer som målgrupp, kostnad och dylikt. Jag ville helst se vilka möjligheter som 

fanns i produktionen innan jag började skissa på produkten, men jag skrev ändå ihop en 

provisorisk designbrief (Designbrief, dokument som beskriver ett designprojekt och dess 

förutsättningar) som skickades till Jan. 
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1.3 Briefen 
 
 I designbriefen som jag skickade till Jan berättade jag återigen om mina 

intensioner med projektet. I dokumentet försökte jag precisera vad denna produkt skulle äga 

för funktioner. Målsättningen med projektet var att skapa en mobil verkstadsmöbel som kan 

stuvas undan och bli en del av ett möblemang i vilket hem som helst. Möbeln ska erbjuda den 

grundläggande utrustningen man finner på och kring en hyvelbänk. Den stora skillnaden är att 

allt är integrerat i en enhet. När den är ”hopfälld” ska den äga ett uttryck som väcker 

nyfikenhet kring dess dolda funktion. Den ska samtidig ha en självklar funktion som 

rättfärdigar dess placering i rummet, kanske som soffbord eller bar-möbel. I ”utfällt” läge ska 

den kunna användas till alla typer av snickeriarbeten med handverktyg (i viss mån även hand-

el-verktyg). Den ska erbjuda förvaring av de verktyg och de tillbehör som används vid de 

flesta typer av snickeriarbeten. Förvaringsutrymmena får gärna vara möjliga att omdisponera 

då människor kan ha olika förvaringsbehov. Att möbeln är lätt att flytta är av stor vikt då dess 

mobilitet är utgångspunkten för detta projekt.  

 Utöver detta försökte jag också definiera en målgrupp för produkten. Jag 

upplevde att vilken människa som helst med intresse för snickeriarbete borde vara en 

potentiell kund. I nuläget stod inte prisläget för produkten klart, så jag bestämde mig för att 

rikta mig mot det något mer avancerade hobbysnickarna som kanske är beredda att betala lite 

mer för en möbel av detta slag. Jag började också gränsa av projektet en aning genom att 

bestämma mig för att produkten skulle kunna tillverkas på Sjöbergs fabrik i Stockaryd och att 

materialet skulle begränsas till något av de material som redan används i produktionen.  

 Den fullständiga designbriefen finns i sin helhet att läsa i bilaga #2 
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3. Instudering 
 

3.1 Första besöket på Sjöbergs 
 

 Måndagen den 25:e februari satte jag mig på tåget ner till Stockaryd i Småland. 

Syftet med denna dagsutflykt var att sätta mig in lite mer i Sjöbergs produktion samt att 

diskutera projektet med Jan och Ingbert Neijd (Hädanefter kallad Ingbert) som är säljchef på 

Sjöbergs. Jan var borta på ett möte under förmiddagen men stod till mitt förfogande under 

hela eftermiddagen fram till klockan sju. Ingbert tog emot mig och han började med att visa 

mig runt på fabriken.  

 Efter lunch Möttes vi av Jan som hade kommit tillbaka till kontoret. Vi satte oss 

ner i ett sammanträdesrum och jag berättade först lite om mig själv och var jag kom ifrån. Jag 

berättade sedan om mina tankar kring projektet och hur jag ville driva det. Jan och Ingbert 

berättade att de tidigare försökt ta fram liknande produkter, men att dessa aldrig fått någon 

genomslagskraft. Jag framhöll att detta projekt skulle handla mer om att koppla ihop 

hemestetik med hyvelbänkens pragmatiska karaktär och på så vis skapa en plats för den i 

hemmet. Både Jan och Ingbert verkade vid mötets slut ha klart för sig vad det handlade om 

och jag kunde nu börja konkretisera projektet.  
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Figur 3 - Ingbert  (tv) och Jan (th) 
  

En fullständig reseskildring finns att läsa i bilaga #3 

 



 

3.2 Insamling 
 

 Under mina tre år på Carl Malmsten CTD har jag utvecklat en egen (?) metod att 

samla inspiration till ett projekt. Det hela går ut på att låta skissandet och samlandet av 

inspirationsbilder löpa parallellt. Detta innebär att det inte finns något slut på insamlingen. 

Den finns istället med från början till slutet på projektet. Det som gör denna metod bra för 

mig är att risken att låsa sig i ett visst formspråk minskar eftersom man hela tiden får nya 

intryck från olika håll.  

 Sedan har det visat sig bra för mig att inte aktivt samla bilder på möbler som 

tidigare gjorts utan att istället söka bilder på saker som man förknippar med projektet. 

Exempelvis en gammal skärgårdsstuga eller en fiskebåt istället för att bara fokusera på 

möbler. Sedan är det naturligtvis oundvikligt att inspireras av andra möbler, och detta är också 

viktigt för att inte råka göra något som någon annan redan har gjort.  

 Jag införskaffade två böcker (”The Workbench Book” av Scott Landis, och 

”Workstations and Toolstorage” Vilken är baserad på träentusiasters egna artiklar) som 

behandlar det område jag ville sätta mig in i, nämligen hyvelbänkar och verkstäder. I dessa 

böcker kunde man läsa mycket om folks erfarenheter av verkstäder och hur verkstäder kunde 

se ut i olika delar av världen. Inte minst berördes även de olika användningsområden som 

hyvelbänkar kan ha.  

 Nedan följer ett urval av de inspirationsbilder jag samlade in under projektets 

gång. Motivering av bildernas relevans i projektet finns i bildtexten.  
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igur 4 – detta är en gammal arbetsbyrå med, för 
ig, okänt ursprung. En intressant lösning av 

örvaring som enkelt döljs genom att fälla ihop 
ocket och dörrarna. 
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igur 5 - Hyvelbänk med vackra beslag. Notera 
öjligheten att spänna fast ämnen på bänkens sida i

en kilformade haken. 



 

F
m

F
a

F
t
o  

F
u  
a

igur 6 - Verktygslåda i trä. Denna traditionella 
tformning av en verktygslåda vore intressant att
nvända sig av i projektet. 
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igur 7 - Förvaring. Detta exempel på förvaring 
yckte jag var intressant för att det är så 
överskådligt. Tänk er att leta igenom alla dessa
ådor. 
 
igur 8 - Vertikal verktygsförvaring. En ny variant 
v verktygsvägg som förvaras i fack i en låda. 
igur 9 - Vertikal förvaring. En hemsnickrad
ariant av förvaringen i figur 8. 
 
igur 10 - Höj- och sänkbart bord som
anövreras med vev. 
igur 11 - Höj- och sänkbart soffbord. En smart
ösning. 
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igur 14 - Ratt gjuten i järn. Inspiration till beslag 
om var intressanta för min produkt. 
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igur 16 - Packlårens uttryck är pragmatiskt och
obust. Ofta läggs mycket energi vid 
illverkningen av dessa lårar. 
8 
igur 17 - Isärtagbar sågbock som
an fylla många funktioner. 
igur 12 - Flat pack Credeza. Designgruppen Castor 
anadensis har använt sig av spännband istället för 

im. Ett intressant sätt att använda udda färdiga 
rodukter som en möbelkomponent.  
igur 13 - Sauna Box. Designgruppen Castor 
anadensis tolkning av en bastu med smidda
eslag. 
igur 15 - Nils holger Moormanns redskapsskjul.
n nisch för fågelholk som en rolig detalj. 
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igur 19 - Bord sammansatt av många kvistar. Ett 
ntressant uttryck som av många säkert anses vara 
ult. Detta bord var intressant för att det på detta sätt
r och förblir unikt och i min mening vackert. 
igur 20 - Ett bord gjort av en återvunnen träsyll
om hyvlats upp till en jämn och fin yta. 
F
m
k

igur 22 - Marten Baas brända piano. En rustik
änsla av en enslig saloon. 
igur 18 - Bockar av ett lite mer elegant snitt
9 
igur 21 - Vedspisen. En genuinare företeelse får 
an leta efter. I sverige får nog alla en nostalgisk 

änsla var gång man ser den. 



 

4. Konkretisering av projektet 
 

 Med informationen och begränsningarna jag fick hos Sjöbergs kunde jag nu 

börja konkretisera projektet. Jag hade fått tillräckligt med information om Sjöbergs sortiment 

av beslag och vilka hyvelbänkar och tillbehör som fanns i deras kollektion. Samtidigt som jag 

nu kunde definiera projektet med ord kunde jag också börja mitt skissarbete.  

 

4.1 Avgränsning 
 

 Jag började med att undersöka vilka egenskaper min produkt skulle äga. Jag 

delade upp dessa egenskaper i olika kategorier som exempelvis verktygsförvaring, funktioner 

med mera. Sedan försökte jag definiera vad som var viktigt för produktens funktion som 

arbetsplats men också vad som var viktigt rent estetiskt. Användaren måste ju vilja ha denna 

produkt i sitt hem och inte stuva undan den så fort den inte används.  

 Som hjälp i min definition av viktiga egenskaper hade jag vänner runt om på 

skolan, min far, Ola Undeman, Ingbert och Jan på Sjöbergs och designgruppen Uglycute som 

jag haft som handledare i ett tidigare projekt. Det var viktigt att få kritik från människor från 

olika bakgrunder då man på detta sätt får en bra grund för att fatta beslut. Sedan är det viktigt 

att man litar på dessa människors kompetens och det kan jag definitivt säga att jag gör.  

 

4.2 Funktion och förvaring 
 

4.2.1 Mobilitet 
 

Efter analyser kunde jag konstatera att möbelns mobilitet var av största vikt. 

Men att göra en möbel, vars skiva i sig väger runt 30 kilo, mobil är naturligtvis en ganska svår 

utmaning. 1 Möbeln ska kunna lyftas in i en personbil (kombi) av två personer, och i värsta 

fall ska det helst vara möjligt för en person att lyfta in den själv. Möbeln ska kunna rullas på 

hjul som antingen sitter fästa i den eller monteras fast vid flytt. Minst två av dessa hjul ska 

vara låsbara för att stabilisera möbeln vid användning. Möbeln ska vara lätt att packa ihop. 

                                                 
1 Ingbert Neijd – Samtal under mitt studiebesök 2008-02-25 
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Med en enkel metod ska den vara klar att användas på några få sekunder. Den ska vara lika 

lätt att stuva undan. Helst ska arbetsytan och förvaringen fällas ut från en enhet. Detta ger en 

större trovärdighet till produkten och ökar känslan av att det är en enhet. Möbeln ska, när 

hopfälld, kunna användas som soffbord eller bänk. Att kunna sänka höjden är också 

nödvändigt för att kunna frakta möbeln i en personbil. För att kunna lyfta och flytta möbeln på 

ett enkelt sätt bör verktygsförvaringen vara löstagbar. Kanske kan verktygen förvaras i mindre 

lådor som kan plockas ur och lyftas separat. För transport utomhus vore det fördelaktigt om 

enheten var utrustad med ett par rejäla terränghjul (skottkärrehjul).2  

4.2.2 Arbetsytan 
 

Arbetsytan ska vara stabil och ge ett seriöst intryck. En annan viktig detalj är att 

den är formstabil och inte slår sig. Dels för att den ska vara användbar till snickeriarbete och 

dels för att den ska passa i enheten när den är hopfälld. Vad utrustningen beträffar ska den i 

princip vara den samma som på en ”vanlig” hyvelbänk. Dubbla bänkhålsrader och minst en 

flyttbar tång ska ingå. Sedan kan med fördel ett större hål i skivan adderas. Detta för att göra 

det möjligt att tvinga fast ämnen på skivans mitt med vanliga tvingar, och dels för att kunna 

fästa en överhandfräs underifrån. Specialgjorda bänkhakar med slitsar för limknektar kan med 

fördel tillverkas, detta för att göra möbeln mer användbar vid stavlimningar. För att få jämn 

belastning på baktången vid fastspänning av smalare bitar kan lister tillverkas. Dessa lister 

fästs i bänkhakarna och löper mellan dessa. Höjden på listen bestäms genom att fler lister kan 

läggas på varandra (se skissetapp 1, Första skissfasen, Figur 25). Måtten på bänkskivan ska 

vara tillräckliga för att en normaldimensionerad stol ska kunna monteras ihop på den (ca. 

(B,L,H) 420mmx480mmx800mm). När verkstan är hopfälld ska man fortfarande kunna 

använda baktången (Baktång – Spännanordning som finns på hyvelbänkar ex. se Figur 58). 

Därför bör denna kunna placeras på änden av bänkskivan. 

4.2.3 Förvaring 
 

Förvaring av verktyg och andra tillbehör ska vara integrerade i enheten. Ett sätt 

att göra detta är att tillverka lösa ”verktygslådor” som enkelt kan plockas ur enheten. Detta 

gör möbeln lättare att transportera och lyfta. En verktygsvägg vore bra att integrera i möbeln 

och denna kan göras traditionellt i trä eller också tillverkas i tyg och sedan hängas eller 

                                                 
2 Jonas Nobel – Samtal under presentation Hos Uglycute 2008-02-28 
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spännas fast på verkstan i utfällt läge. Förvaringen bör vara tillgänglig även när verkstan är 

hopfälld. Detta är ytterligare en anledning till att arbeta utifrån någon typ av kassettsystem. 

Jag skrev även en punktlista på vilka verktyg man normalt förvarade i ett verktygsskåp eller 

på en verktygsvägg. Denna lista baserade jag på grundutrustningen som studenter vid 

Möbelsnickarprogrammet på Carl Malmsten CTD har i sina verktygsskåp. Jag kompletterade 

listan med egna förslag. Den slutgiltiga listan finns att läsa i bilaga #4 

4.2.4 Utfällning 
 

Utfällningen av arbetsytan bör vara enkel. Skivans tyngd ska inte försvåra 

utfällningsmomentet. Tyngden kan avlastas med hjälp av gasfjädrar. Det är viktigt att 

bänkskivan blir stabil i utfällt läge och därför bör kanske stödben av något slag användas. 

Helst ska möbeln kunna fällas ut med ett handgrepp följt av en låsningsmanöver.3  

4.2.5 Soffbord 
 

Som soffbord ska möbeln väcka nyfikenhet. Man ska tydligt se att det ligger en 

hyvelbänk gömd i enheten, men den ska också se modern ut. Den ska ha bra proportioner och 

höjden ska vara anpassad till ett soffmöbelmang (Soffbord – höjd ca 450–500mm). 

                                                 
3 Ola Undeman – Samtal under skissgenomgång 2008-03-02 
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5. Skissetapp 1 
 

 Min första skissetapp blev ganska omfattande. Eftersom det är en ganska 

tidsödande och dyr process att ta sig till Stockaryd ville jag att mitt skissunderlag skulle vara 

så färdigt som möjligt när jag åkte dit. Jag jobbade därför ihop en rejäl hög med skisser som 

jag först presenterade för Uglycute och sedan även för Ola Undeman som är ingenjör med stor 

kunskap inom mekanik.  

Jag hade från början en idé om hur jag ville att man skulle arbeta vid möbeln, 

men jag kunde inte ännu se något framför mig. Jag arbetade fram tre koncept som jag visade 

för Uglycute. Det var en hastig presentation som egentligen inte resulterade i annat än att vi 

alla var överens om att underlaget var lite tunt. Jag arbetade vidare och hade tillslut tio olika 

koncept som jag åkte till Sjöbergs för att presentera.  

5.1 Första skisserna 

5.1.1 Inledande skissfas 
 

 Jag började med att skissa ganska fritt kring mitt tema. Jag brydde mig inte om 

att lösa konstruktion eller funktion. Det handlade mer om att skissa fram idéer som sedan 

skulle kunna utvecklas till något som faktiskt fungerade. Här skissade jag också på lite 

allmänna förbättringar av hyvelbänkar generellt som jag tyckte att Sjöbergs borde ta till sig. 

F r 
igur 23 – Idéskiss, Olika typer bänkskepnade
13 



 

F r 

 

igur 24 – Idéskiss, Olika typer bänkskepnade
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igur 25 - Idéskiss, Generella förbättringar av hyvelbänkar i allmänhet
.1.2 Rak uppfällning 

Ett av de första koncepten jag började konkretisera i mitt skissande valde jag att 

alla ”Rak uppfällning”. Detta koncept går ut på att hyvelbänksskivan höjs upp ur en enhet 

ed hjälp av en expanderande styrning eller någon form av skena.  

F g g 
igur 26 - Idéskiss, Rak uppfällnin
15 
igur 27 - Idéskiss, Rak uppfällnin
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igur 28 - Idéskiss, Rak uppfällning med panel på 
istan. 
 

.1.3 Förvaringssystem 

Jag skissade på ett system av verktyg

istliknande enhet. Dessa hurtsar skulle kunna stap

yvelbänksskivan skulle sedan kunna läggas på. Al

en, och kunna läggas på hurtsarna som ett lock. 

16 
igur 29 - Idéskiss, Rak uppfällning med kistsidor
rydda med lådförstycken. 
shurtsar som kunde kombineras ihop till en 

las på varandra som Legobitar. Själva 

ternativt skulle skivan kunna ha utfällbara 

t 
igur 30 - Idéskiss, Förvaringssystem med hurtsar som byggs ihop till en enhe
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igur 31 - Idéskiss, Förvaringssytem som byggs ihop till en enhet
 
igur 32 - Idéskiss, Förvaringssytem som byggs ihop till en enhet. I detta fall som legobitar.
.1.4 Fällarmar 

Möbeln är av kistkaraktär och skivan fälls upp mot användaren. Med denna 

ariant finns det många fördelar. Skivans höjd blir steglöst reglerbar. Skivan kommer ut från 

istan vilket medger mycket utrymme under bänken. Möbeln går snabbt att fälla ut respektive 

hop. Kistans förvaring blir väl tilltagen och tillåter förvaring av stora verktyg som till 

xempel limknektar. Det negativa med denna variant är att stabiliteten troligtvis skulle vara 

tt problem. 
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igur 33 - Idéskiss, Skivan fälls upp mot användaren och stödben fälls ut
. 
igur 34 - Idéskiss, Skivan fälls upp mot användaren och stödben fälls ut
18 



 

5.1.5 Siduppfällning 
 

 På denna variant lät jag sidan på kistan utgöras av hyvelbänksskivan. Skivan 

kunde sedan fällas upp och samtidigt skulle förvaringen exponeras. 
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igur 35 - Idéskiss, Skivan fälls upp från sidan av enheten
. 
igur 36 - Idéskiss, Skivan fälls upp från sidan av enheten
.1.6 Sidostycken 

Jag hade länge varit inne på att låta kistan ha en panel, som på en husfasad. 

enna panel skulle kunna användas för att dölja skarvar och delningar i möbeln. Genom att 

ika upp delar av kistan skulle man kunna få till stånd en rimlig arbetshöjd. På detta sätt 

kulle man också få en naturlig öppning och stängning av förvaringen. 
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igur 37 - Idéskiss, Möbelns sidostycken fälls upp och skivan läggs på.
 
igur 38 - Idéskiss, Möbelns sidostycken fälls upp och skivan läggs på.
 
igur 39 - Idéskiss, Möbelns sidostycken fälls upp och skivan läggs på.
20    



 

5.1.7 Lår 
 

 Gamla packlårar och träbackar har varit en stor inspiration för mig. Dess form är 

alltid ändamålsenlig och har ett uttryck av funktionalism som jag tycker om. Jag försökte 

integrera detta i min möbel, men insåg ganska snart att det var svårt att föra in denna typ av 

estetik i ett vardagsrum hos de flesta människor. 

F
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igur 40 - Idéskiss, Verkstadsmöbel inspirerad av packlårar.
. 
igur 41 - Idéskiss, Verkstadsmöbel inspirerad av packlårar
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5.1.8 Klaffbord och Flygvärdinneväskan 
 

 Jag hade tidigare skissat på en variant som hade skottkärrehjul och denna idé 

ville jag nu utveckla. Jag upptäckte att resväskor har utvecklats ganska mycket på senaste 

tiden. Nu finns det väskor som man kan dra upp ett handtag ur och dra med sig och det är 

denna variant jag har valt att kalla för flygvärdinneväskan. Ur denna skulle man kunna fälla ut 

skivan som ett slags klaffbord. 
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igur 42 - Idéskiss, Verkstan är utrustad med en utfällbar skiva och ett utdragbart handtag
. 
igur 43 - Idéskiss, Verkstan är utrustad med en utfällbar skiva och handtag
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5.1.9 Hyvelbocken 
 

 Jag kunde konstatera att mitt skissande fram tills nu hade varit alldeles för låst i 

soffbordsapplikationen som den skulle ha. Alla dessa varianter skulle vara höj-och sänkbara 

och det påverkar stabiliteten mycket. Om jag istället använder mig av en möbel som redan har 

rätt arbetshöjd slipper man problem av detta slag.  

Jag har alltid varit fascinerad av grovhugget virke. Järnvägssyllar har ett brutalt 

uttryck som jag tycker mycket om. Dem påminner mycket om väderbitet trä som man lätt 

finner i gotländsk arkitektur. Att kombinera denna naturligt slitna textur med 

precisionssnickeri tycker jag också om, så jag kom på att man skulle kunna sätta en grov 

trästock på ben. Samtidigt tittade jag mycket på bockar. Med ett par bockar kan man variera 

sitt möblemang mycket. Man kan när som helst göra ett stort bord om det skulle behövas. 

Man kan kort sagt alltid skapa ytor vilket gör möbeln väldigt användbar. Att använda bockar i 

det här sammanhanget såg jag som en enorm fördel, just av den anledningen att man kan 

variera sin möbel. Dessutom ansåg jag att själva hyvelbänksytan som används för 

fastspänning av ämnen inte behöver vara bredare än 200millimeter. När man senare skulle 

behöva en större yta kunde man helt enkelt lägga en skiva mellan bockarna. 

F . 
 

 

igur 44 - Idéskiss, De första skisserna på hyvelbocken
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igur 45 - Idéskiss, Möjligheten att kombinera ihop flera bockar och skapa en större yta.
 
igur 46 - Idéskiss, Olika utformningar av hyvelbocken.
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igur 47 - Idéskiss, Hyvelbocken i en senare utformning
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5.1.10 Rokokobyrån 
 

 Två dagar innan jag skulle åka ner till Stockaryd kom jag att tänka på att en byrå 

skulle kunna få en hyvelbänksskiva. Krocken mellan det välkända uttrycket hos en 

rokokobyrå och hyvelbänkens ändamålsenliga utformning blev, i mitt tycke, väldigt 

intressant. Dessutom kändes denna variant väl anpassad för hemmiljö.  
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igur 48 - Idéskiss, Rokokobyrån isärtagbar
. 
igur 49 - Idéskiss, Rokokobyrå
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5.2 Resultat av skissetapp 1 

5.2.1 Presentation för Uglycute 2008-02-28 
 

 Då jag presenterade skisser för Uglycute hade jag bara hunnit med den första 

skissfasen fram till dess att jag hade kommit på idén med fällarmarna.  

 Uglycute hade inte mycket tid vid detta möte, så responsen blev snabb och 

intensiv. Jag visade handskisser och en tredimensionell modell av fällarmskonceptet som jag 

då brann mest för. Uglycute var tveksamma till stabiliteten hos denna men var däremot 

mycket intresserade av en annan variant med 

skottkärrehjul. De ansåg att denna variant skulle vara 

mycket bra när man ska transportera verkstan på 

ojämna underlag. Om man till exempel skulle frakta 

ut möbeln till sitt landställe där det kanske inte finns 

vägar att köra bil på skulle denna variant köras som 

en skottkärra. Jag tyckte att tanken med detta var 

mycket tilltalande, men att möbeln skulle få det svårt 

att fungera i ett hemmöblemang.  F  
s

 

5.2.2 Diskussion med Ola Undeman 20
 

 Jag begav mig ut till mina föräldrar för att 

med Ola Undeman. Anledningen till detta var att han på 

bedöma huruvida denna lösning skulle fungera i praktike

att han skulle kunna ha andra idéer om hur denna kunde 

 Ola tyckte att idén var bra, men att det mås

ska kunna veta säkert. Jag ansåg fortfarande att denna id

troligtvis inte bli speciellt kostsam, men jag insåg att mit

presentera för Sjöbergs. Jag bestämde mig för att skissa v

27 
igur 50 - Idéskiss, Variant med
kottkärrehjul. 
08-03-02 

diskutera varianten med fällarmarna 

ett mer realistiskt sätt skulle kunna 

n. Dessutom fanns det en möjlighet 

lösas mekaniskt.  

te testas i verkligheten för att man 

é var rimlig. Dessutom skulle den 

t material inte var tillräckligt för att 

idare.  



 

5.2.3 Presentation hos Sjöbergs 2008-04-07 
 

 Måndagen den 7:e april satte jag mig återigen på tåget ner till Stockaryd i 

Småland. Med mig hade jag min dator samt en tjock bunt skisser som jag skulle presentera för 

Jan och Ingbert. På min dator hade jag förberett ett kort bildspel med mina 

inspirationsbilderna som visades i avsnittet ”Insamling” (sida 6-9). På förmiddagen visade jag 

inspirationsbilder och berättade om mina tankar kring dessa.  

 På eftermiddagen presenterade jag mina skisser i kronologisk ordning. 

Presentationen tog cirka två timmar och efter denna följde en lika lång diskussion om de olika 

koncepten. Både Jan och Ingbert var glada över resultatet och kunde se möjligheter i många 

av de olika varianterna. Jag berättade vilka koncept jag tyckte att Sjöbergs borde satsa på för 

att nå den marknad de ville åt. Jan och Ingbert tog till sig mina argument och verkade hålla 

med i det flesta fallen. Efter diskussionen hade klockan hunnit bli sex och jag tog en liten 

promenad innan jag återigen satte mig på tåget tillbaka till Stockholm. Jag lät Jan och Ingbert 

låna mina skisser ett par dagar innan de tog något beslut om vad dem ville satsa på.  

En fullständig skildring av presentationen finns att läsa i bilaga #5 

 

5.3 Analys 
 

 Vid presentationen på Sjöbergs (2008-04-07) stod det utan tvivel att Jan och 

Ingbert upplevde varianten med fällister, hyvelbocken och rokokobyrån som de mest 

intressanta koncepten för Sjöbergs.4 När jag sedan fick tillbaka mina skisser via brev hade Jan 

efter diskussioner med vänner och bekanta markerat vilka koncept som var mest intressanta 

för dem. Nu var det hyvelbocken och flygvärdinneväskan som Sjöbergs ville fortsätta med.  

 Jag var ganska förvånad över att flygvärdinneväskan plötsligt var intressant. Det 

visade sig att många av de cirka tio personer som Jan hade visat skisserna för intresserade sig 

mycket för denna variant.5  

 Personligen kände jag att flygvärdinneväskan var alldeles för komplicerad för 

att hinna med att göra i detta projekt. Dessutom vad det i min mening svårt att se den i ett 

hemmöblemang. Den ägde i nuläget inte tillräckligt många fördelar emot hyvelbocken som 

skulle kunna utvecklas med arbetsskivor som kunde förbinda fler bockar och olika lådor som 
                                                 
4 Ingbert Neijd och Jan Möllefors – Samtal under skisspresentation 2008-04-07 
5 Jan Möllefors – Telefonsamtal i vecka 15 2008 
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skulle kunna hakas i varandra och så vidare. Tvärtom ägde den många nackdelar som till 

exempel att den skulle vara svår att stabilisera eftersom den stod på hjul. Den var knappast 

mer mobil eftersom den var mycket större och tyngre. Den skulle ta upp mer plats när den inte 

användes och det fanns ingen konkret användning för den utöver snickeriarbeten. 

 Jag ansåg att hyvelbocken var det mest intressanta av de två alternativen som 

Sjöbergs hade valt ut. Jag hade som sagt redan en rad olika idéer om hur denna kunde 

utvecklas och jag ansåg att denna produkt kunde få ett uttryck som kunde tilltala en stor 

kundgrupp. Dessutom var den oslagbar i mobilitet eftersom benen kunde vara möjliga att 

skruva av.  
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6. Skissetapp 2 
 

 Efter den första skissetappen var det nu dags att fokusera skissandet till en 

produktgrupp. Detta innebär att man väljer ett koncept som man utvecklar till en mer 

realistisk produkt. Jag valde att inkludera modellbygge i den andra skissetappen då jag anser 

detta vara det bästa sättet att skissa.  

6.1 Vidare skissande 
 

 Jag kom under ett telefonsamtal överens med Jan om att det var Hyvelbocken vi 

borde jobba vidare med eftersom denna produkt kändes ganska färdig och att den också borde 

kunna utvecklas mycket. Jag skissade vidare och funderade över vilka funktioner som kunde 

adderas. Jag hade vid det här laget frångått den ursprungliga tanken med en soffbordsenhet ur 

vilken en verkstad kunde fällas ut. Det fanns ingen anledning att klamra sig fast vid en idé 

som visade sig vara omständlig och opraktisk. Hyvelbocken gick fortfarande att motivera 

utifrån projektidén, men min konkretisering i avsnittet om funktion och förvaring var nu 

ganska inaktuell.  

 Jag skissade nu med andra förutsättningar som utgångsläge. Jag hade begränsat 

förvaringen till en mindre verktygslåda som skulle passa i bockens grundstycke. Jag hade 

också minskat arbetsytan avsevärt.  

6.2 Fullskalemodell 
 

 Jag hade skissat tillräckligt långt för att nu kunna bygga en fullskalemodell (i 

materialet gran), eller en ”mock up” som det kallas. Jag fick mekaniska komponenter från 

Sjöbergs för att jag skulle kunna bygga en fungerande modell som dessutom redan från början 

var anpassad till de komponenter som skulle användas till min produkt.  

 Bygget av modellen tog cirka tre dagar. Jag kunde nu se vad jag direkt kände att 

jag ville ändra till den slutgiltiga produkten. Jag kunde även diskutera min modell med andra 

studenter på skolan.  
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igur 51 - Fullskalemodell,  Hyvelbocken
. 
igur 52 - Fullskalemodell, Hyvelbocken detalj
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igur 53 - Fullskalemodell, Hyvelbocken detalj
.2.1 Presentation av fullskalemodell 2008-04-21 

Jan hade precis påbörjat sin semester, så det blev Ingbert som fick komma till 

tockholm för att titta på modellen. Ingbert anlände vid 11 tiden och vi började titta på mitt 

rbete. Ingbert var nöjd med resultatet. 

Jag presenterade förbättringar jag hade tänkt göra till prototypbygget. Bland 

nnat berättade jag om skivan som skulle kunna användas för att förbinda bockarna med 

arandra och bilda en större arbetsyta vid behov. Ingbert tyckte att man kunde göra en kortare 

rbetsskiva som inte var beroende av två bockar för att fungera. Han tyckte också att man 

unde addera friktionsplattor till baktången för att öka dess livslängd. Vi diskuterade även 

onstruktionen av baktången vars konstruktion på modellen inte fungerade. Den bestod bara 

v en enkel limfog som vid hög belastning riskerade att knäckas. Jag hade redan kommit fram 

ill en bra lösning på detta problem som var att stabilisera upp limfogen med en tvärsgående 

ist som skulle fällas in i limfogen. Detta skulle minska risken för knäckning.  
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 Med arbetsskivan som kunde stickas in kunde möbeln få en användning även i 

datorvärlden. Möbeln kunde med denna skiva bli en slags arbetspulpet som kunde användas 

som datorbord eller skrivpulpet.  

 Jag visade också en mindre bock som bara var avsedd att sitta på. Ingbert tyckte 

att man kunde lägga till denna mindre bock till produktgruppen. Dels som komplement när 

man spänner fast stora saker och dels som tillfällig sittplats i vardagen. En fullständig 

redogörelse för presentationen finns att läsa i bilaga #6 

F  
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igur 54 - Fullskalemodell, Mindre sittbock.
.2.2 Presentation av fullskalemodell, Uglycute 2008-04-23 

Efter min presentation för Ingbert började jag direkt justera min 

redimensionella datormodell av Hyvelbocken. Detta gjorde jag för att Ingbert skulle kunna 

isa den för Pierre Blomqvist som är produktionschef på Sjöbergs. Det var meningen att vi 

kulle sätta igång prototypbygget så fort som möjligt och därför vore det bra att förbereda 

roduktionsavdelningen på detta.  

33 



 

 När jag hade min modell klar passade jag på att besöka Uglycute för att se om 

de hade några kommentarer innan jag bestämde hur allt skulle se ut. Därför begav jag mig 

iväg till dem med mina skisser och min dator.  

 Presentationen blev ganska kort och koncis. Uglycute ansåg att formen på 

möbeln kändes ganska färdig. Vi fokuserade mest på att diskutera problemen som jag 

presenterade. Bland annat pratade vi om den utdragbara lådan. Vi diskuterade huruvida en ny 

beslagsbricka skulle utformas för tångskruven. Sedan pratade vi om produktens potentiella 

merförsäljningsmarknad och hur man skulle kunna utforma tillbehör som gjorde möbeln mer 

åtråvärd för kundgruppen. En fullständig redogörelse för presentationen finns att läsa i bilaga 

#7 
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6.3 Analys 
 

 Efter dessa två presentationer och k

jag ville ändra. Jag har under arbetets gång haft e

dessa fanns naturligtvis också med i mitt beslutsu

 Jag bestämde att en extra styrlist sk

ovan. Detta skulle göra det möjligt att hänga på lå

fräsas för den undre listen. Denna åtgärd skulle in

bänkhakarna som skulle sticka ned i lådan. Tanke
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igur 55 - Tredimensionell datormodell, 
yvelbocken. 
ommentarerna jag fick analyserade jag vad 

n dialog med olika studenter på skolan så 

nderlag.  

ulle adderas till lådan som visas i bilden 

dan ett snäpp lägre ner i det spår som skulle 

te eliminera, men minimera problemet med 

n är att man vid arbete antingen tar ur lådan 



 

ur hyvelbocken, eller att man hänger den i det nedre läget. Lådan blir dessutom mer 

tillgänglig på detta sätt.  

 Det faktum att bocken glider på golvet vid tung hyvling var fortfarande ett 

problem utan lösning. Jag hade en idé om att addera glidskydd som skulle fästas på benen, 

men eftersom dess anläggningsyta fortfarande skulle vara så liten skulle dessa inte ha någon 

större effekt. Jag bestämde att jag skulle invänta den färdiga prototypen som skulle vara 

byggd i Bok. Densiteten hos Bok är betydligt högre än gran och detta skulle ge en större 

stabilitet.  

 Beslagsbrickan till tångskruven bestämde jag efter diskussion med Uglycute att 

lämna oförändrad (se bilaga #7). Anledningen till att byta ut brickan skulle vara att med den 

skapa ett uttryck som kommunicerar mer med hemmiljö. Detta ansågs av Uglycute vara 

onödigt eftersom Hyvelbocken redan andades tillräckligt med hemmiljö. Dessutom skulle det 

enligt dem vara ett tecken på osäkerhet inför sin produkt. Att det totala uttrycket inte duger, så 

att säga.6 En annan anledning skulle kunna vara att detta skulle fördyra produkten, och att 

merkostnaden inte skulle kunna motiveras på ett trovärdigt sätt. Ytterligare en anledning till 

att inte ändra brickan är att en ornamenterad bricka skulle hamna i konflikt med 

stabiliseringslisten som skulle fällas in på samma ställe. Den skulle i slutänden skapa 

förvirring istället för mervärde. 

 

                                                 
6 Uglycute – Samtal under presentration 2008-04-23 
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7. Prototypetapp 
 

 Prototypetappen innefattade att tillverka ritningsunderlag som sedan skulle 

användas till bygget av prototypen. I och med denna etapp tog mitt arbete en oväntad 

vändning då jag insåg att prototypbygget inte skulle hinnas med på Sjöbergs fabrik. Detta 

löstes med att jag själv byggde prototyperna på skolan i Stockholm. 

 

7.1 Prototypbygget 

7.1.1 Ritningsunderlaget 
 

 Jag kom överens med Ingbert om att vi skulle bygga tre stycken Hyvelbockar 

och två stycken mindre sittbockar. Jag skickade måttsatta bilder på mina fullskalemodeller 

samt en provisorisk ritning med grundmåtten på Hyvelbocken som återfinns i bilaga #8. 

Dessa skulle Ingbert gå igenom med produktionsavdelningen på Sjöbergs för att så att säga 

förbereda dem på prototypbygget som snart skulle börja. Jag tillverkade den slutgiltiga 

tredimensionella datormodellen där varje del av bockarna, lådorna och skivorna skulle finnas 

representerade som en egen komponent istället för att bygga allt i ett stycke som jag gjort 

tidigare. 

 

7.1.2 Prototypproblematik 
 

 Det visade sig att produktionsavdelningen inte var förberedda på att det 

överhuvudtaget skulle produceras någon prototyp i Sjöbergs verkstad. Jag och Ingbert hade 

bestämt att prototypbygget skulle äga rum vecka 19. Den veckan skulle Sjöbergs få en ny 

CNC-fräs levererad och installerad. 7 Eftersom Sjöbergs inte längre har en prototypverkstad, 

utan producerar deras prototyper i den riktiga produktionslinan innebar detta problem för mitt 

bygge. Den befintliga produktionen fick inte påverkas vilket innebar att CNC-teknik inte 

kunde användas i mitt fall.8 Dessutom skulle det antagligen råda ett visst mått av kalabalik i 

fabriken under denna vecka.  

                                                 
7 Pierre Blomqvist, Produktionschef på Sjöbergs – Telefonsamtal under vecka 17 
8 Pierre Blomqvist, Produktionschef på Sjöbergs – Telefonsamtal under vecka 17 
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 Jag kontaktade Pierre Blomqvist, som är produktionschef på Sjöbergs, för att 

undersöka möjligheten att tillverka mina prototyper i fabriken. Vi diskuterade vilka maskiner 

som behövde användas och vilka alternativ som fanns under denna vecka. Jag var välkommen 

ner till Stockaryd för att ”improvisera” fram prototyperna i de maskiner som var lediga. Som 

hjälp skulle jag få den personal som fanns tillgänglig på fabriken.  

 Jag ansåg att detta alternativ inte passade så bra eftersom det i praktiken skulle 

innebära att jag bygger prototyperna själv i en obekant maskinpark. Jag misstänkte även att 

produktionstiden av prototyperna skulle sträcka sig ganska långt över Sjöbergs öppettider på 

fabriken. Jag föreslog med denna motivering för Pierre att Sjöbergs istället skulle förse mig 

med material som jag själv kunde förädla på Carl Malmsten CTD i Stockholm. Pierre tyckte 

att det lät som ett bra alternativ men bad mig förankra detta med Ingbert först. Ingbert tyckte 

också att detta lät som en bra idé. Jag sammanställde en materialspecifikation med 

sprängskissritningar (se bilaga #9) som jag skickade till Pierre som i sin tur såg till att detta 

material skickades till Stockholm omgående.  

 

7.1.3 Prototypbygget 
 

 Pierre hade försett mig med material till tre hyvelbockar, tre verktygslådor, tre 

arbetsskivor och två mindre sittbockar. Detta material bestod av färdiga ämnen som var 

hyvlade till dimensioner enligt min specifikation.  

 Prototypen valde jag att bygga i Bok eftersom detta var materialet som jag hade 

tänkt mig att använda i produkten. Bok är ett kortfibrigt hårt material som är enkelt att 

bearbeta. Som material i verktygslådorna valde jag björkplywood som jag på utsidan fanerade 

med boklister. Jag valde att arbeta i plywood för att detta är ett relativt billigt material som är 

formstabilt. Arbetsskivan tillverkade jag i laminerad MDF som jag försåg med kantlister i 

bok. Som ytbehandling valde jag hårdvaxolja eftersom denna ger en jämn och bra yta vid 

första strykningen. Glidlisterna på verktygslådorna och arbetsskivan behandlades med 

paraffin för att de skulle löpa bättre i de urfrästa spåren på hyvelbocken. 
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igur 58 - Prototypbygge, Baktång med ingradad stabiliseringslist
igur 57 - Prototypbygge, Svarvade ben
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igur 60 - Prototypbygge, Sittbocken med tillväxt innan den längdkapades
igur 59 - Prototypbygge, Hyvelbockskroppar
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7.1.4 Industriell produktion 
 

 Som redan nämnts var tanken att mina produkter skulle kunna tillverkas i 

Sjöbergs fabrik i Stockaryd. Denna målsättning har till större delen efterföljts men naturligtvis 

finns det undantag. Jag nämnde dock att eventuella underleverantörer av specialkomponenter 

även skulle användas (se Bilaga #2). 

 På Sjöbergs fabrik finns det ingen svarv vilket skulle omöjliggöra användandet 

av svarvade ben till bockarna. Ej heller finns där i nuläget ett verktyg som kan skära 

invändiga och utvändiga gängor som är av dimensionen 1 tum i sittbockens träben och sits. 

Detta skulle eliminera användandet av denna gänga på produkten. Ett sådant verktyg skulle 

däremot kunna köpas in eller också skulle man kunna modifiera maskinen som skär gängorna 

på träskruven som används på några av Sjöbergs bänkar. Denna gänga är i nuläget upp emot 2 

tum. De svarvade komponenterna skulle kunna köpas in av en underleverantör, till exempel 

ett ledstångssvarveri.  

 Utöver dessa komponenter går produkterna att tillverka på Fabriken i Stockaryd. 

Huruvida produkterna skulle löpa genom produktionslinan på ett kostnadseffektivt sätt låter 

jag vara osagt eftersom jag själv stått för produktionen. Detta blir en fråga som jag tar upp 

med Sjöbergs i en eventuell förlängning av vårt samarbete.  
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8. Resultat 
 

8.1 Analys 
 

8.1.1 Att samarbeta med Sjöbergs 
 

 Mina förväntningar på projektet var att få ta del av Sjöbergs kunnande om 

hyvelbänkar och verkstäder. Jag ville också prova på hur det kändes att arbeta som frilansande 

designer som ska sätta sig in i företaget under en kort tid. Sedan ville jag också leverera en bra 

produkt som Sjöbergs kunde känna sig stolt över att sälja. 

 Sjöbergs tillverkar, som för läsaren vid det här laget borde vara bekant, 

hyvelbänkar. Hyvelbänken är ett verktyg och ett verktyg ska fylla en funktion. Trots över 50 

års erfarenhet av hyvelbänksutveckling hör det inte till vanligheterna att Sjöbergs anlitar en 

extern designer för att utveckla deras produkter. Detta finner jag mycket märkligt med tanke 

på att det är ganska lätt att bli hemmablind när det handlar om att se kritiskt på sina produkter. 

I vilket arbete som helst är det enligt min mening viktigt med extern kritik. Med detta menar 

jag inte att Sjöbergs produkter är dåligt designade. Istället menar jag att de skulle kunna ha en 

större variation bland deras produkter och en större vilja att finna nya lösningar på gamla 

problem.  

Ett exempel är det så kallade ”Verktygskastet” (se bild nedan) som är den 

nedsänkta lådan på gamla hyvelbänksskivor. 

Under åratal har denna företeelse irriterat 

snickare på Malmsten eftersom dess främsta 

funktion tycks vara att samla upp damm och 

spån som sedan inte går att få ut annat än 

med en dammsugare. Problemet med denna 

låda, som jag utgår ifrån ursprungligen är till 

för verktygsförvaring, har på vissa 

hyvelbänkar lösts med en liten ramp som 

man kan sopa upp dammet för. På andra 

modeller har det funnits ett litet hål som 

man sopar ner dammet genom. Ingen av dessa l
F . 

4

igur 61 - Referensbild, Hyvelbänk med verktygskast

ösningar verkar ha fått någon riktig 

1 



 

genomslagskraft eftersom relativt nya bänkar som jag sett varken varit utrustade med hål eller 

ramp. Sjöbergs lösning var att för några år sedan ta bort verktygskastet från sina bänkar. Jonas 

Nobel som är medlem i Uglycute efterlyste ett verktygskast då han såg några av mina första 

skisser. Man kan fråga sig om den bästa lösningen var att ta bort verktygskastet. Man kanske 

istället borde ha satsat på att försöka lösa dammproblemet istället för att eliminera en funktion 

som faktiskt inte är så dum trots allt? Hade detta problem sett annorlunda ut om en extern 

designer tittat lite närmre på det? 

 Kommunikationen mellan mig och Sjöbergs, och uppenbarligen även 

kommunikationen inom Sjöbergs, kunde ha varit bättre. Jag utgick från att Jan och Ingbert 

kommunicerade med produktionsavdelningen under hela arbetet, men det visade sig vara en 

felaktig uppfattning. Som designer kanske jag borde ha insisterat på att ha denna avdelning 

med redan från första början? Jan lovade i början av projektet att prototyper skulle byggas på 

fabriken, men i slutänden visade sig detta vara omöjligt. Jag kanske också var lite vag vad det 

gällde viktiga datum och när prototypen måste vara färdig. Jan och Ingbert i sin tur 

informerade inte tillräckligt om deras semestrar och när de var bortresta i tjänsten. Om dessa 

oklarheter hade retts ut i början av projektet hade jag kunnat planera mitt arbete mer effektivt.  

 

8.1.2 Skissetapperna och prototypetappen 

 

 Mitt skissande fungerade på det hela taget bra. Det var väldigt bra att jag hade så 

pass lång tid på mig i den första skissetappen då denna gav väldigt mycket olika idéer. Jag 

upptäckte framåt slutet av denna etapp att jag varit alldeles för låst i idén om att möbeln skulle 

kunna vara ett soffbord då den inte används till snickerier. Jag märkte att jag trots min 

insamlingsteknik inte lyckats vara öppen för andra sekundära funktioner min möbel skulle 

kunna ha. Kanske var detta på grund av att jag under första halvan av skissetapp 1 fortfarande 

(undermedvetet) såg mig själv som slutanvändare, vilket är ett grundläggande fel inom 

”professionell designmetodik”. Tillslut släppte jag denna idé vilket genererade en hel del nya 

idéer vilket i sin tur ledde till resultatet av projektet.  

Att min fullskalemodell gick att använda var väldigt bra på många sätt. Projektet 

handlade om att ta fram produkter vars estetik och funktion skulle vara väl integrerade, och 

detta kan man enligt min mening bara se när man har en modell framför sig. Att modellen av 

Hyvelbocken i detta fall gick att använda var ett sätt för mig att övertyga både mig själv och 

Sjöbergs om att detta var en bra produkt. Faktum är att jag faktiskt använde mig mycket av 
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fullskalemodellen för att bygga de tre exemplaren av den slutgiltiga prototypen av 

Hyvelbocken.  

Prototyptillverkningen innebar många sena kvällar i verkstan och mitt beslut att 

ta hand om tillverkningen själv visade sig vara helt rätt. Det fanns aldrig någon garanti om att 

en prototyp skulle stå klar till examensutställnignen på skolan om jag hade bestämt mig för att 

bygga den hos Sjöbergs. Genom att välja att göra det själv kunde jag kontrollera att 

prototyperna följde mina specifikationer och jag var inte beroende av andra människor för att 

kunna leverera i tid. Det negativa med detta är att Sjöbergs inblandning i projektet inte blev så 

stor som jag ursprungligen hade hoppats. I framtiden bör jag ge klarare besked om deadlines 

redan från början för att sedan kunna ta ställning till om projektet är realistiskt eller ej. Om 

Sjöbergs inte hade avvecklat deras prototypverkstad hade detta problem aldrig uppstått. 

Dessutom tror jag att produkterna hade blivit bättre om jag i samarbete med en 

produktionstekniker på Sjöbergs hade kunnat optimera produkterna för deras produktion. 

 

8.1.3 De slutgiltiga produkterna  
 

Om jag ser till det färdiga resultatet kan jag tycka att det skiljer sig ganska 

mycket från den ursprungliga idén med projektet. Jag såg i början framför mig en kista på hjul 

som man sedan fällde ut de olika komponenterna ur. Som tidigare nämnts upplever jag denna 

förändring som enbart positiv. Jag har tagit fram en produktgrupp som uppfyller de flesta 

kraven jag hade. Jag har i utformningen sett till att mina produkter tillåter snickeriarbete lika 

väl som diverse vardagssysslor i hemmet. Produkterna har ett uttryck som gör sig väl i 

hemmiljö. Detta grundar jag på min egen uppfattning om form och det mottagande jag fått när 

jag visat produkterna för vänner och bekanta.  

Vad möbelns funktion beträffar anser jag denna vara tillräckligt god för att 

utföra de flesta snickeriarbeten på hög hobbynivå. Fel och brister kommer säkert att uppdagas 

efter en period av ”testsnickeri”. Jag är redan medveten om vissa brister jag upplever som 

problematiska och skulle vilja förändra.  

Hyvelbockens verktygslåda har genererat en del problem redan. När lådan är i 

sitt översta läge sticker bänkhakarna ner i lådan om man har dessa i. Detta gör, om man har 

två bänkhakar i bredd, det omöjligt att öppna lådan. Tanken är att man vid arbete kan flytta 

ner lådan till sitt nedre läge för att undvika detta problem. Då får man full tillgång till lådan 

och det blir också möjligt att sticka in arbetsskivan i de övre spåren. Arbetsskivan är utrustad 
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med bänkhålsrader som motsvarar hyvelbockens. Detta gör det således möjligt att låsa fast 

arbetsskivan i önskat läge. Jag bestämde mig för att begränsa dessa bänkhålsrader till 

arbetsskivans ena sida eftersom man vid fräsning med bord behöver en större jämn yta utan 

hål. Problemet med bänkhakarna som sticker ner i lådan innebär andra problem om lådan har 

lastats full. De verktyg som ligger i lådan skulle i så fall hindra bänkhakarna från att sticka 

ända ner i sitt bottenläge. Men det är inte bara negativt att bänkhakarna hindrar lådan. Vid 

transport kan detta vara en fördel då man inte vill att lådan ska öppna sig. Eftersom lådan i 

övrigt saknar lås kan detta bli ett sätt att lösa problemet. En annan lösning skulle kunna vara 

att tillverka kortare bänkhakar om bara sticker ner genom själva bänkskivan. Dess funktion 

skulle bli precis densamma och lådan skulle alltid gå att öppna. I så fall skulle man behöva 

utforma ett annat system för låsning av lådan. 

Ett annat problem med lådan som uppstod redan på modellstadiet är att den 

ganska lätt fastnar i sitt spår. Detta problem avhjälptes med att smörja lådans glidlister med 

paraffin. Lådan gled efter åtgärden mycket bra, men i en förlängning kanske lådans 

konstruktion borde modifieras för att undvika detta problem. Jag valde att inte rita om lådan 

nämnvärt till prototypbygget med anledning av att jag efter diskussion med Lars Brag, som är 

huvudlärare för möbelsnickeri på Carl Malmsten CTD, ansåg det vara möjligt att avhjälpa 

problemet tillräckligt med hjälp av paraffin. Dessutom ansåg jag uttrycket i min lösning av 

lådans upphängning vara överordnat den faktiska funktionen, och jag utgår från att en väl 

fungerande låda kan se ut på detta sätt om man utrustar hyvelbockens infrästa spår med 

glidlister av något slag. 

Hyvelbockens stabilitet är en faktor som inte ännu har kunnat testas tillräckligt 

för att kunna bedöma den. Jag har dock noterat att den verkar vara tillfredsställande. I annat 

fall skulle man med en annan infästning av benen kunna addera ett stabiliserande stag som 

förbinder benen med varandra. I så fall skulle benen inte kunna skruvas in i bocken, utan då 

finge man finna en annan typ av infästning.  

Hyvelbockens benägenhet att glida över golvet då man belastar den tungt i 

sidled är ett problem som kvarstår. Detta hade jag, som tidigare nämnts, tänkt lösa med 

friktionsfötter men detta har under prototypbygget prioriterats bort med anledning av tidsbrist. 
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8.2 Avslutande diskussion 
 

 Som avslutning ämnar jag på ett så objektivt sätt som möjligt diskutera huruvida 

mina produkter är något som Sjöbergs borde satsa på eller ej. 

Sjöbergs försäljning inom privat sektor är enligt Jan idag obefintlig. Borde inte 

Sjöbergs ha för avsikt att nå denna grupp av konsumenter? Att det beslutades att genomföra 

detta projekt tillsammans med mig tyder på att det finns en vilja att göra detta. Frågan är om 

mina produkter i praktiken skulle kunna locka till sig denna konsumentgrupp. Jag kan bara 

bedöma denna fråga utifrån min egen uppfattning om 

produkterna, samt det mottagande mitt arbete fått av vänner 

och bekanta. Den allmänna uppfattningen har under projektets 

gång varit att produktidén är önskvärd och de som sett det 

färdiga resultatet har varit väldigt intresserade. Men frågan är 

om denna typ av investering skulle vara något som 

prioriterades i hushållsekonomin. Produkterna kommer 

troligtvis att betinga ett relativt högt pris om man jämför med 

produkter som till exempel Workmate från Black & Decker. 

Min förhoppning är att konsumenten liksom jag ska uppleva att 

produkterna hör hemma i ett vardagsmöblemang och därför 

vilja köpa dem. Jag tror att produkternas försäljningspotential avg

Om hyvelbocken i marknadsföringen skulle lyftas fram som en pl

skulle den nå den tänkta användaren. En viktig del av marknadsfö

framhålla att alla vid något tillfälle faktiskt kan ha nytta av en hyv

av de små sittbockarna.  

F
W  
D

Jag tror också att produkter av detta slag ligger väldi

allmänhet verkar vara gravt understimulerade. De otaliga hemreno

inspirerar mängder med människor att bygga om hemma och detta

inverkan på försäljningen av hyvelbocken. Jag tror att man skulle 

hyvelbänk som inte har det traditionella uttrycket som ”riktiga” hy

Sjöbergs klingar ändå bekant och man förstår att produkten är av g

Enligt Jan har Sjöbergs tidigare försökt ta fram prod

dessa har snabbt gått ur produktionen. Man har skött utvecklingen

vilket har resulterat i, som jag anser, produkter med estetiska brist
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troligtvis inte utvecklats utifrån rätt perspektiv när det gäller att skapa en åtråvärd produkt för 

hemanvändaren. Vissa av dessa idéer har i min mening varit bra, men man har inte förstått 

vikten av att lägga stor energi på estetiska detaljer i konstruktioner. Vad är det som gör en 

produkt åtråvärd? Det beror på många olika faktorer i olika sammanhang. I Sjöbergs tidigare 

försök att skapa hyvelbänkar vars användningsområde inte nödvändigtvis behöver vara av 

hantverksnatur har man i princip tagit en färdig hyvelbänk och adderat en rolig detalj. I det 

här sammanhanget har jag tagit hyvelbänkens uttryck och funktion och kombinerat den med 

en mer ”rumsren” estetik. Den traditionella hyvelbänkens uttryck avskräcker människor från 

att använda den i hemmiljö då den berättar för användaren att den inte hör hemma där. Även 

om jag själv faktiskt skulle kunna tänka mig en traditionell hyvelbänk i mitt framtida 

vardagsrum tror jag detta är en uppfattning som inte delas av många. Om det hade varit så 

skulle det troligtvis stå en hyvelbänk i varje hem. För att man ska kunna övertyga människor 

att använda en hyvelbänk i hemmet krävs det att man börjar ifrågasätta hyvelbänkens 

grundutformning eftersom denna inte verkar tilltala så många på det ”hemestetiska” planet. 

Jag, som designer, som inte sedan tidigare har någon erfarenhet av att utveckla denna typ av 

produkter har kunnat angripa uppgiften på ett mer professionellt sätt eftersom jag inte varit 

låst vid traditioner och hyvelbänksnormer. Jag har utvecklat användningsområdet för en 

hyvelbänk genom att låta den bli mer multifunktionell med tillbehör för exempelvis 

datoranvändning. Därför anser jag att Sjöbergs borde ha stor nytta av mina idéer om deras 

ambition är att nå en ny kundkrets.  
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10. Bilagor 

 
10.1 Bilaga #1

Brev till Sjöbergs 2008-01-29 

 

Hej 

 

Mitt namn är Olle Undeman och jag studerar för närvarande på Carl Malmsten CTD där jag 

går tredje året på möbeldesignprogrammet. Som ni kanske vet ingår som obligatorisk del ett 

examensarbete i vår utbildning. Detta examensarbete kan man genoföra på många olika sätt 

och en variant är att genomföra projektet tillsammans med ett företag. Jag har sedan några 

månader haft en idé som jag tror och hoppas att Sjöbergs skulle kunna vara intresserade av. 

Vår huvudlärare, Leó Jóhannsson, tyckte att jag skulle höra av mig till dig med detta ärende.  

 

Bakgrund 

I samma stund som jag slår på TV:n får jag veta att mitt liv skulle vara mycket bättre med en 

ny platt-TV från Samsung, och för bara 9 990 kronor dessutom. Framför denna kan jag med 

min nya digitalbox från boxer se 50 olika program på samma gång, och om jag vill kan jag 

spela in tio av programmen för att titta på lite senare medan jag sover. Om jag inte hinner med 

detta för att jag måste jobba hela natten med en riskanalys som ska vara inne på onsdag kan 

jag bränna ut de 20 avsnitten av ”Paradise Hotel” för att arkivera dessa bland de andra dvd-

skivorna utan namn i bokhyllan. Då kan jag dessutom spola förbi reklamavbrotten med 

vältränade karriärkvinnor som talar om för mig vad jag borde göra: Äta Kellogg’s och börja 

träna. Med mitt mediecenter kan jag lyssna på musik överallt i huset och dessutom kolla min 

e-post I DUSCHEN! Om inte detta hinns med för att jag rakar mig samtidigt som jag sitter på 

toaletten och läser tidningen är detta lätt ordnat på väg till jobbet med min nya Sony Ericsson. 

 

Med detta exempel vill jag visa hur absurt det blir om man skulle leva sitt liv som alla dessa 

uppkopplade människor i reklamfilmerna.  

 

Målsättning  
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Hur skulle det vara om man istället kommer hem från jobbet och kunde ägna sig åt något som 

inte påminner det ringaste om livet i den digitala världen. De flesta människor behöver en 

tillflyktsort av något slag. Kan hända finns det dem som har möjligheten att ha en verkstad 

hemma i villan. Men vad händer med dem som har hantverksambitioner men ingen plats? Jag 

är rädd att en stor del av dessa istället skaffar sig en platt-tv. Inte för att de ”ger upp” och 

accepterar att slentrianmässigt zappa sig igenom en hel kväll framför skärmen, utan för att de 

inte har någon möjlighet att ha en verkstad i sitt hem.  

 

Min ambition är att i samarbete med er skapa denna möjlighet. Jag vill skapa en mobil 

verkstad som när som helst kan stuvas undan och bli en del av möblemanget i vilket hem som 

helst. Denna verkstad ska erbjuda den grundläggande utrustningen man finner på och kring en 

hyvelbänk. Den stora skillnaden är att allt är integrerat i en enhet. En verkstad som kan få 

plats i en etta i stan eller i arbetsrummet i förortsvillan. En produkt som är en tillflyktsort, en 

plats för meditation.   

 

Min förhoppning är att denna produkt kan locka en stor kundkrets i privat sektor. Den tänkta 

målgruppen för en sådan produkt är främst avancerade hobbysnickare. Folk som gör lite mer 

än att bara sätta upp nya golvsocklar. I nuläget finns vad jag kan förstå inga liknande 

produkter annat än Black & Deckers Workmate och den är inte alls det jag hade tänkt mig. 

Tanken är att denna verkstad ska vara personlig och avkopplande och att människor ska välja 

att lägga de där 9900 kronorna på aktivt skapande istället för på passivt konsumerande.  

 

Jag skulle gärna vilja höra vad ni tror om den här idén, och om ni har vägarna förbi 

möbelmässan nu i veckan träffar jag gärna er för vidare diskussion. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Olle Undeman 

olle@undeman.se

tel. 070 774 6431 

49 

mailto:olle@undeman.se


 

10.2 Bilaga #2

Designbrief 2008-02-13 

 

Bakgrund 

Idén bakom detta projekt föddes ur frustrationen kring det digitala samhället. Förr i världen 

var många hushåll självförsörjande i högre utsträckning och möbler bland annat tillverkades 

lokalt. I många fall i hemmet där de sedan kom att användas. Det fanns då som nu ett behov 

att skapa ting med händerna. Förr kanske detta behov var av en mer fysisk natur då man inte 

kunde åka till IKEA för att köpa en pall. Idag finns dock det emotionella behovet av att skapa 

kvar och det är detta behov som med detta projekt ska tillfredställas. 

 

Målsättning 

Målsättningen med projektet är att skapa en mobil verkstadsmöbel som kan stuvas undan och 

bli en del av ett möblemang i vilket hem som helst. Möbeln ska erbjuda den grundläggande 

utrustningen man finner på och kring en hyvelbänk. Den stora skillnaden är att allt är 

integrerat i en enhet. När den är ”hopfälld” ska den äga ett uttryck som väcker nyfikenhet 

kring dess dolda funktion. Den ska samtidig ha en självklar funktion som rättfärdigar dess 

placering i rummet, kanske som soffbord eller bar-möbel. I ”utfällt” läge ska den kunna 

användas till alla typer av snickeriarbeten med handverktyg (i viss mån även hand-el-

verktyg). Den ska erbjuda förvaring av de verktyg och de tillbehör som används vid de flesta 

typer av snickeriarbeten. Förvaringsutrymmena får gärna vara möjliga att omdisponera då 

människor kan ha olika förvaringsbehov. Att möbeln är lätt att flytta är av stor vikt då dess 

mobilitet är utgångspunkten för detta projekt.  

 

Begränsningar 

Möbeln ska kunna produceras i Sjöbergs fabrik i Stockaryd. Huruvida eventuella 

underleverantörer av specialkomponenter kommer att användas står i nuläget oklart. Detta 

bestäms i en vidare diskussion med Jan Möllefors. Vad material beträffar ska detta begränsas 

till de material som redan används i Sjöbergs produktion.  

 

Målgrupp 
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Den tänkta målgruppen för detta projekt är främst avancerade hobbysnickare. Människor som 

gör mer än att bara byta ut golvsocklarna hemma. Sedan kan det tänkas att det finns en stor 

grupp ”Gör-det-självare” som skulle kunna investera i en sådan produkt. Vad utrustningen 

beträffar ska den tillfredställa lite mer avancerade behov. Denna paragraf diskuteras vidare 

med Jan Möllefors. 

 

Upplägg 

Projektet kommer att innefatta instuderingsetapp, skissarbete, analysering, modellbygge och 

slutligen prototypbygge och utvärdering. Förslagsvis inleds projektet med en ordentlig 

genomgång av Sjöbergs fabrik och sortiment. I samband med detta kan följande möten 

planeras in.  

 

Tidsspann 

Projektet löper under perioden 2008-02-11 till (ca) 2008-05-01. 

 

Kontakt 

Olle Undeman 

olle@undeman.se

tel. 0707 746431 
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10.3 Bilaga #3
Reseskildring av studiebesök hos Sjöbergs 2008-02-25 
 

Resan 

Dagen började med att jag steg upp klockan fem för att hinna med mitt tåg som gick vid 

06.20. På grund av en tidigare storm var det en del förseningar i tågtrafiken så jag hann med 

nöd och näppe med mitt anslutande tåg i Alvesta. 

 

Hur som helst stod jag tillslut på perrongen i Stockaryd/Småland. Sjöbegs anläggning ligger 

bara ett stenkast från tågstationen. Jag traskade iväg till kontoret som ligger i anslutning till 

själva fabriken och möttes där av Ingbert Neijd som arbetar som säljchef på Sjöbergs. Vi slog 

oss ner på hans kontor och började diskutera mitt projekt. Jag frågade vad han ansåg om min 

idé och han svarade att det stora problemet skulle bli vikten. En hyvelbänkskiva väger i 

genomsnitt 30-50kg, och när det dessutom ska förvaras verktyg i samma enhet kan detta bli 

ett stort problem.  

 

Fabriken 

Vi pratade en lång stund om hur man kunde angripa detta problem och därefter gick vi ut i 

fabriken för att titta på produktionen. Ingbert berättade bland annat att man numera köper all 

björk från Sverige. Den Svenska björken håller tyvärr inte samma kvalité som den baltiska 

och detta beror till stor del på att den Svenska skogen missköts. Bok köper man fortfarande 

från baltstaterna. 

 

Virket köpt i tillsågade ämnen som sedan hyvlat till rätt dimension. Bänkskivorna limmas 

med PVAC lim och pressas från fyra håll samtidigt. Mycket av bearbetningen sker i två 5-

axlade CNC-fräsar som har effektiviserat Sjöbergs produktion mycket. Dessa maskiner måste 

ställas om för varje bit som ska tillverkas. Därför tillverkar man ett stort antal bitar på en 

gång. En normal sats är på ca 200st. Sjöbergs tillverkar inte bara hyvelbänkar utan även 

vanliga möbler till bland andra Blå Station. 

 

Vad ytbehandling beträffar används olja och lack. Lacken som används håller på att bytas ut 

till en vattenbaserad lack. Detta byte sker för att minska inverkan på både den globala miljön 

och även arbetsmiljön i fabriken.  
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Lunch 

Ingbert och jag åkte därefter för att äta lunch. När vi sedan kom tillbaka hade Jan Möllefors 

kommit tillbaka till kontoret. Han hade varit på möte hela förmiddagen och nu stod han till 

mitt förfogande resten av dagen. 

 

Janne, Ingbert och jag 

Jag började med att presentera mig och berätta lite om vad jag gjort tidigare. Jag visade min 

portfolio och berättade kortfattat om mina tidigare projekt. Janne tyckte att jag hade hunnit 

med ganska mycket redan.  

 

Sedan började vi diskutera projektet. Eftersom jag redan hade skickat ett dokument med mina 

intentioner kändes det lite konstigt att återigen behöva motivera projektet och därför blev det 

kanske lite otydligt. Janne ville veta hur projektet skulle läggas upp och jag förklarade den 

grundläggande designmetodiken. Vi diskuterade hur produkten skulle innehålla och hur den 

skulle se ut och användas. Sjöbergs har tidigare arbetat med liknande projekt, men inte med 

ambitionen att det ska vara mer än bara en mobil hyvelbänk. Vi diskuterade vidare hur den 

skulle kunna marknadsföras och vem den tänkta kunden kunde vara.  

Efter denna diskussion begav jag och Janne oss ner till produktionen igen för att titta på 

hyvelbänkarna som finns i Sjöberg sortiment. Vi pratade om de olika modellerna och tittade 

på lite olika lösningar som gjorts på dessa. 

 

Sedan fick jag lite tid för mig själv som jag använde till att ögna igenom företagets historik. 

Sjöbergs har en lång historia som hyvelbänkstillverkare och man har även tillverkat andra 

möbler. Vid femtiden drack jag och Janne lite kaffe och pratade lite allmänt och vid sju var 

det dags för mig att åka tillbaka till Stockholm. Vi bestämde att jag skulle fortsätta att sätta 

mig in i ämnet och försöka konkretisera vilka funktioner som ska finnas med i vår produkt 

och att vi skulle höras angående vidare möten. 

 

Jag kom hem vid ett på natten och var väldigt trött. 
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Lite reflektioner 

 

• Sjöbergs har en ren och fin produktionslina som enligt Janne går på ungefär hälften av 

sin totala kapacitet. 

• Prototypverkstan har tagits bort, nu bygger man istället prototyper i den vanliga 

produktionen. Detta är gjort för att man då kan se direkt om produkten går att 

producera i fabriken. 

• Vad produkterna beträffar kan många diskuteras estetiskt. Ibland kan det tyckas att 

form och funktion är dåligt integrerade. I vissa fall tycks det som om lösningarna är 

”tillfälliga”. Sjöbergs har inte arbetat med utbildade formgivare tidigare och det märks 

på många av produkterna. 

• Möjligheterna verkar vara obegränsade, men detta är naturligtvis en ekonomisk fråga. 

• På beslagssidan finns mycket bra att använda i min produkt. Kraftiga styrningar av 

tänger och framförallt en bra flyttbar tång. 

• Janne och Ingbert ser att produktens ”trendighet” är ganska viktigt och att den 

fungerar väl i hemmiljö. Produktens vikt är ett problem, därför kanske ett modul- eller 

kassettsystem vore bra. Det finns mycket plats för innovationer, men allt hänger på att 

den är lättanvänd. Janne ser produkten som ett soffbord eller barmöbel när den inte 

används till snickeri. 

• En klar begränsning är att baktångslåda inte får användas om detta inte kan motiveras 

bra. Baktångslådan skulle fördyra produktionen enormt.  
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10.4 Bilaga #4
Förvaringslista 2008-02-27 
 

Vertygsförvaring 
 

• Stämjärn 
• Vinkelhakar 
• Ställbar vinkel 
• Skruvmejslar 
• Hammare 
• Putshyvel 
• Rubank 
• Tänger 
• Strykmått 
• Smygvinkel 
• Linjaler 
• Spånhyvlar 
• Sickling 
• Rasp 
• Filar 
• Tvingar 
• Limknekt 
• Sågar: Japansåg, fogsvans, lövsåg, ryggsåg 
• Träklubba 
• Gummiklubba 
• Skruvstycke 
• Skjutmått 
• Kniv: Täljkniv, brytbladskniv, skalpell 
• Borr 
• Tumstock 
• syl 

 
Annan förvaring 
 

• Lim 
• Tejp 
• Snöre 
• Pennor 
• Skruv 
• Spik 
• Ytbehandling 
• Sprit 
• Böcker 
• Passare 
• Vattenpass 
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10.5 Bilaga #5
Skisspresentation hos Sjöbergs 2008-04-07 
 
 
Förmiddagen 

Jag anlände till Sjöbergs fabrik klockan 10.30 och möttes där av Jan Möllefors och Ingbert 

Neijd. Janne var tvungen att åka hem en sväng för att ta hand om sotaren. Under tiden pratade 

jag med Ingbert på hans kontor.  

 

Janne kom tillbaka efter en stund och nu kunde jag börja presentera mitt insamlade material. 

Jag hade förberett ett bildspel som jag visade på min dator. Vi diskuterade bilderna och jag 

berättade hur jag associerade dessa till projektet.  

 

Efter en lång visning och ett smärre klavertramp angående Ingberts soffbord var jag färdig 

och det hade blivit dags för lunch.   

 

Eftermiddagen 

Efter lunch var det dags för mig att visa vad jag kommit fram till hittills. Jag riggade åter igen 

upp min dator för att visa några modeller ur Solid Works.  

 

Jag började med att gå igenom mina skisser. Jag hade delat upp dessa i cirka 10 olika spår, till 

exempel: ”Bockvarianter”, ”Soffbordsvarianter”, och ”Klaffbordsvarianter”. Jag pratade om 

hur mina idéer skulle fungera och visade möjligheter respektive problem med dessa. 

 

Janne och Ingbert var mäkta imponerade av omfattningen av mitt arbete. När jag hade 

presenterat alla mina skisser ville Janne titta igenom skisserna en gång till. Vi satt länge och 

diskuterade samtidigt som vi hela tiden refererade till skisserna. Jag kunde direkt konstatera 

att det framförallt var tre spår som jag intressantast. Dessa spår var ”Hyvelbocken”, 

”Hyvelbyrån” och ”Fällistvarianten”. Jag var väldigt glad att se att det var just dessa spår som 

verkade intressantast eftersom det var dessa jag själv brann för.  

 

Reflektioner 

• Janne tyckte att fällistvarianten verkade bra med tanke på att den skulle kunna vara en 

bra hallmöbel som man skulle kunna sitta och knyta skorna på. Vi var dock alla 
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överens om att denna typ av konstruktion skulle bli svår att få stabil. Ur ett 

funktionsperspektiv finns flest möjligheter i denna konstruktion, men på samma gång 

är det denna variant som på sämst sätt kan integreras i en vanlig hemmiljö.  

• Hyvelbocken, både med och utan förvaring, var direkt en mycket intressant produkt 

som dessutom kunde varieras i många olika höjder och med olika funktioner. Denna 

produkt såg framförallt Janne som en egen produkt/produktgrupp. Han kunde se den 

som en portabel arbetsbänk samtidigt som den kunde vara en intressant möbel att ha i 

hemmiljö. Den är inte skrymmande och därför behöver den inte nödvändigtvis ha en 

bifunktion. 

• Hyvelbyrån var den produkten som jag brann mest för i just detta projekt eftersom 

den på ett mycket naturlig och roligt sätt kommunicerar med hemmiljö. Den kan 

utformas till att passa in i många hem och på samma gång vara en ganska extrem 

konceptmöbel. Denna variant skulle kunna marknadsföras i ett annat sammanhang än 

i bygghandeln och skolmiljöer. Här skulle lite mer trendkänsliga kanaler användas 

och Janne och Ingbert såg att denna möbel skulle bli den mest omskrivna bland de tre.  

• Det vi måste komma fram till är vilken av dessa varianter vi ska fortsätta arbeta med i 

detta projekt. Sedan kan man ta de andra varianterna vid ett senare tillfälle då det 

finns mer tid. Just nu handlar det om att fokusera på vad man anser stämma in bäst på 

den ursprungliga uppdragsformuleringen. 

• Jag framhöll redan från början att detta projekt inte handlar om att ta fram ett ultimat 

koncept för en kompakt verkstad. Istället handlar det om att skapa en tillflyktsort för 

understimulerade människor. Janne och Ingbert var med på detta men påpekade också 

att det handlar om att skapa något som hela familjen kan ha nytta av. Detta var en bra 

poäng med tanke på att det faktiskt kan handla om att göra något tillsammans. Att 

förse ett vanligt hem med en hyvelbänk kan inspirera barn att sysselsätta sig med 

snickeri istället för till exempel datorspel. 

• Allmänna förbättringar av hyvelbänkar som jag presenterade mottogs väl av Janne 

framförallt. Både han och Ingbert tänkte sig bänkhakarna med slits för limknekt 

gjorda i metall. 
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10.6 Bilaga #6
Presentation av Mock up 2008-04-21 
 
 
Ingbert anläde Södermalm/Stockholm vid halv elva. Han hade startat klockan 06.00 från 

Stockaryd och lotsats fram till Tjärhovsplan av sin gps-navigator.  

 

Vi började med att titta runt lite på skolan. Ingbert var inte särskilt sugen på kaffe, så vi 

började istället med att titta på modellen som jag hade byggt. Ingbert tyckte att det såg bra ut. 

Jag presenterade olika variationsmöjligheter som jag hade tänkt ut. När jag berättade om 

arbetsskivan som kunde binda samman två bockar föreslog Ingbert att man även kunde 

tillverka en kortare skiva som kunde hänga i spåret och användas till fräsning med 

överhandsfräs. Vi diskuterade stabiliteten och kom fram till att denna skulle bli mycket bättre 

när benen var korrekt infästa och när prototypen var byggd i bok.  

 

Ingbert pratade om friktionsplattorna som dem säljer som komplement till sina bänkar. Han 

tyckte att man kunde addera dessa till hyvelbocken. Jag föreslog att dessa skulle fräsas in på 

ett snyggt sätt. Ingbert förstod till en början inte riktigt vitsen med detta, men efter en stund 

hade jag övertygat om att detta var viktigt. Plattorna skulle fräsas in så att de bara sticker ut 

cirka en millimeter och på så vis döljs.  

 

Ingbert ansåg inte att det var ett stort problem att man inte kan dra ut lådan om bänkhakarna 

sitter i. Han tyckte istället att detta kunde vara ett sätt att låsa lådan.  

 

Limfogen i baktången måste stabiliseras upp så att det inte finns någon risk att den knäcks vid 

belastning. Detta görs bäst genom at fräsa in en lös fjäder. Kanske även vända ner limfogen.  

 

Med den nya arbetsskivan kunde man se en koppling till det digitala samhället. En möjlighet 

att använda möbeln som datorbord.  
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10.7 Bilaga #7
Presentation av mock up för Uglycute 2008-04-23 
 
 
Jag hade stämt möte med Uglycute som är externa handledare för detta projekt. Uglycute var i 

färd med att bli fotograferade för en tidning från Uppsala när jag kom dit. Jag hade inte så 

mycket tid, så det fick bli en ganska snabb genomgång av de skisser som jag hade visat 

Sjöbergs två veckor tidigare.  

 

Uglycute intresserade sig mycket för de förslag som jag hade tryckt hårdast på i min 

presentation och vi började till sist diskutera hyvelbocken som jag redan hade byggt mock-up 

på. Jag visade en tredimensionell modell av bocken i min dator. Jag presenterade de olika 

funktioner den hade. Intresset var stort och jag presenterade även de svagheter som jag ansåg 

vara viktiga för att undersöka Uglycutes ståndpunkt i dessa frågor.  

 

Det blev en ganska hetsig debatt om det faktum att det inte går att dra ut lådan om 

bänkhakarna sitter i. Jonas blev väldigt upprörd över denna brist trots att jag hade adderat en 

extrastyrlist som gjorde det möjligt att hänga på lådan ett snäpp lägre ner. Han ansåg att 

bocken helt enkelt inte fungerade om jag inte löste detta. Jag ansåg att jag hade löst problemet 

med den extra styrlisten, men det var svårt att övertyga de andra om detta.  

 

Vi visade även fotografen bilderna och han blev väldigt intresserad. Han kunde se en enorm 

merförsäljningsmarknad för denna typ av produkt. Han berättade att det handlar om att kunna 

dra in enorma summor på att sälja tillbehör. Filmindustrin fungerar på samma sätt: Filmen är 

så att säga ett sätt att kunna sälja leksaker som egentligen är den vinstgenererande produkten. 

 

Vi diskuterade även huruvida jag skulle utveckla en egen beslagsbricka för tångskruven. 

Uglycute ansåg att detta inte behövdes då produkten redan andades tillräckligt mycket 

hemmiljö. Jag för min del skulle ha tyckt det vore kul att göra ett beslag som anknöt mer till 

gammal hantverkstradition, men började så smått ifrågasätta denna tanke.  

 

Uglycutes slutsats var trots allt att dem trodde på produkten men inte kunde förstå varför jag 

var så pass låst i den formen som jag presenterade för dem.  
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10.8 Bilaga #8
Måttsatta bilder och provisorisk ritning  
 

 
 

 

60 



 

 

 

61 



 

 

 

62 



 

 

 

63 



 

 

  

64 



 

10.9 Bilaga #9 
Materialspecifikation med sprängskisser 2008-04-27 
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Materialspecifikation    
Olle Undeman    
olle@undeman.se    
Bröderna Sjöbergs AB    

 
Dimension  Antal  

Hyvelbocken    
(Material per bock)    

• Limfog  60x225mm  2000mm  
• Massiva ben  50x50mm  4000mm  
• Massiv vevpinne  30x30mm  400mm  
• Massivt infästningsstycke  50x50mm  300mm  
• Massiv fjäder  50x50mm  1000mm  

Verktygslåda   
  

(Material per låda)    

• Plywood  12x600x600mm  1st  
• Massiv styrlist  30x30mm  1000mm  

Bocken  
  

(Material per bock)    

• Massiv sits  50x100mm  1500mm  
• Massiva ben  40x40mm  2000mm  

Arbetsskiva  
  

(Material per skiva)    

• Laminerad MDF  22x600x600mm  1st  
• Massiv list  40x40mm  2400mm  

Beslag    

(total åtgång)    

• Tångskruv  
 

3st  
• Styrrör   6st  
• Bänkhakar   12st  
 
Total Materialåtgång    
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Dimension  Antal  

Hyvelbocken (3st)    
(total åtgång)    

• Limfog  60x225mm  6000mm  
• Massiva ben  50x50mm  12000mm  
• Massiv vevpinne  30x30mm  1200mm  
• Massivt infästningsstycke  50x50mm  900mm  
• Massiv fjäder  50x50mm  3000mm  

Verktygslåda (3st)  
  

(total åtgång)    

• Plywood  12x600x600mm  3st  
• Massiv styrlist  30x30mm  3000mm  

Bocken (2st)  
  

(total åtgång)    

• Massiv sits  50x100mm  3000mm  
• Massiva ben  40x40mm  4000mm  

Arbetsskiva (3st)  
  

(total åtgång)    

• Laminerad MDF  22x600x600mm  3st  
• Massiv list  40x40mm  7200mm  

Beslag    

(total åtgång)    

• Tångskruv  
 

3st  
• Styrrör   6st  
• Bänkhakar   12st  
 
Summerad Total Materialåtgång   

•  Limfog bok  60x225mm  6000mm  
•  Massiv bok  50x50mm  15900mm  
•  Massiv bok  40x40mm  11200mm  
•  Massiv bok  30x30mm  7200mm  
•  Oförutsedd åtgång massiv 50x100mm  3000mm  
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bok  
•  Björkplywood  12mm  1200x1200mm (halv  

 fullskiva)    
•  Laminerad mdf (virrvarr grå)  22mm  1200x1200mm (halv  

 fullskiva)    
•  Tångskruv   3st  
•  Styrrör   6st  
•  Bänkhakar   12st  
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Denna Rapport beskriver examensarbetet ”En Hyvelbänk för Hemmet” som utförts av Olov Undeman, 

student vid Möbeldesignprogrammet på Carl Malmsten Centrum för träteknik och design vid Linköpings Universitet. 

Examensarbetet är genomfört i samarbete med företaget Bröderna Sjöbergs AB i Stockaryd.  

Syftet med framtagandet av de produkter som genererats under projektets gång har varit att motivera 

människor att aktivera sig inom olika hantverksområden genom att göra en verkstadsmöbel mer tillgänglig i hemmet. Jag 

har valt att avgränsa mitt arbete till att arbeta med hemestetik. Syftet med projektet är alltså inte att skapa en optimal 

verkstadsmöbel. Mina val beträffande estetik och funktion är grundade på mitt eget kunnande om form och mina handledare 

och klasskamrater. 

Mina förväntningar på projektet var att få ta del av Sjöbergs kunnande om hyvelbänkar och verkstäder. Jag 

ville också prova på hur det kändes att arbeta som frilansande designer som ska sätta sig in i företaget under en kort tid. 

Sedan ville jag också leverera en bra produkt som Sjöbergs kunde känna sig stolt över att sälja. 

För att man ska kunna övertyga människor att använda en hyvelbänk i hemmet krävs det att man börjar 

ifrågasätta hyvelbänkens grundutformning eftersom denna inte verkar tilltala så många på det ”hemestetiska” planet. Jag, 

som designer, som inte sedan tidigare har någon erfarenhet av att utveckla denna typ av produkter har kunnat angripa 

uppgiften på ett mer professionellt sätt eftersom jag inte varit låst vid traditioner och hyvelbänksnormer. Jag har utvecklat 

användningsområdet för en hyvelbänk genom att låta den bli mer multifunktionell med tillbehör för exempelvis 

datoranvändning. Därför anser jag att Sjöbergs borde ha stor nytta av mina idéer om deras ambition är att nå en ny 

kundkrets.  
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