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Sammanfattning 

Rapporten beskriver examensarbetet Gamla idéer med nya lösningar utfört av Erik Björk, 
avgångsstudent från utbildningsprogrammet möbeldesign vid Carl Malmsten Centrum för 
Träteknik & Design vid Linköpings universitet. Examensarbetet är genomfört i samarbete med 
IKEA of Sweden.  
 
Syftet med det designuppdrag som jag har genomfört i samband med examensarbetet har varit att 
ta fram fyra möbler utifrån givna förutsättningar i 7 olika möbelfabriker, som alla arbetar med 
massivt trä som råvara. Utifrån dessa förutsättningar skulle jag dels skapa produkter som 
tillvaratar materialets unika egenskaper och därigenom ej är möjliga att imitera i andra material. 
Dels ge produkterna originalitet och personlighet genom att utforska den skandinaviska 
identiteten och mitt egna ursprung samt kommunicera detta genom produkterna. Var produkt 
skall ha en historia att berätta.  
 
Att ta fram fyra möbler parallellt under 10 veckor har varit en utmaning. Stundvis har det känts 
som att en produkt hade varit nog men i efterhand är jag glad att det var fyra. Detta har gjort att 
tankar och idéer har kunnat ligga och gro under en tid utan att projektet har stannat upp. Antalet 
produkter har i detta fall varit avgörande. I och med det har jag kunnat bearbeta vissa produkter 
under tiden som andra har legat i träda. 
 
Resultatet består av fyra prototyper som ska utvärderas och eventuellt utvecklas för produktion. 
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Abstract 

 
This report describes the degree project called Giving old ideas new solutions in collaboration 
with IKEA carried out by Erik Björk student at the furniture design department at Carl Malmsten 
Centre for Wood Technology & Design at Linköping University. 
 
The Examination project was realized in collaboration with IKEA of Sweden. The aim with the 
design project was to design four products on the basis of the capacity of seven different 
furniture factories in Poland. The factories all work with massive wood as raw material. 
 
With that as a starting point my aim has been to design products that take care of the uniqueness 
of the material and therefore make it impossible to duplicate in another material.  
 
Partly the aim has been to give the products originality and personality by investigating the 
Scandinavian identity and my own origin. Each product shall have a story to tell. 
 
It has been a challenge to design four products in ten weeks. There were times where I felt that 
one product had been enough but after finishing the project I am happy it was four. This has 
made it possible for ideas to grow in the back of my head for a while without slowing down the 
project in general. The number of products has been of crucial importance for the project making 
it possible to work active with one product and rest the others. 
 
The final result of the project consists of four prototypes to be evaluated and possibly developed 
for production. 
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Inledning 

Bakgrund 
Varför göra ett examensarbete tillsammans med Ikea? 
När jag började fundera på vad jag skulle göra som examensarbete hade jag ganska klart för 
mig att jag ville samarbeta med ett företag. Valet föll på Ikea som är den i särklass största 
möbelproducenten i Sverige och har erfarenhet när det gäller samarbeten med studenter som 
gör examensarbeten. Jag ringde upp Lars Engman som är designchef på Ikea och hörde mig 
för om de var intresserade. Han bad mig att skicka en presentation av mig själv och tidigare 
arbeten jag gjort.  
 
Som designchef för ett av världens största möbelföretag är Lars Engman en mycket upptagen 
man. Samma måndag som perioden för mitt examensarbete började hade jag inte fått något 
svar från Ikea, jag hade försökt nå Lars under en tid utan resultat det var möten, tjänsteresor 
med mera. Jag började förstå att jag hade haft tur som överhuvudtaget lyckats nå honom en 
gång. Leó Jóhannsson (härefter kallad Leo) programansvarig på skolan och tillika min 
handledare tyckte att jag skulle ringa Johan Ejdemo (härefter kallad Johan) som är 
produktutvecklare på Ikea. 
 
Jag ringde upp Johan som av någon anledning redan visste vem jag var trots att vi bara hade 
träffats i förbifarten någon gång. Det visade sig att Johan hade min presentation framför sig på 
skrivbordet. Det han inte visste var att mitt examensarbete började samma dag, ett litet 
missförstånd hade uppstått. Johan föreslog att jag skulle komma ner till Älmhult så fort som 
möjligt och på onsdagen satte jag mig på tåget och åkte dit. 
 
Det designuppdrag som jag har genomfört i mitt examensarbete är formulerat av Johan som 
har varit min externa handledare på Ikea. Designuppdraget i sin helhet finns att läsa i bilaga 1. 
 

Syfte 
Syftet med mitt examensarbete har dels varit att utifrån givna förutsättningar i 7 olika 
möbelfabriker, som alla jobbar med massivt trä som råvara, skapa produkter som tillvaratar 
materialets unika egenskaper och därigenom ej är möjliga att imitera i andra material. 
Dels att ge produkterna originalitet och personlighet genom att utforska den skandinaviska 
identiteten och mitt ursprung och kommunicera det genom produkterna. Varje produkt skall 
ha en historia att berätta. 
 
Syftet med rapporten är att beskriva och förtydliga min arbetsprocess. 
 

Avgränsning 
Rapporten sträcker sig från första mötet med min externa handledare på Ikea till de fyra 
prototyper som har producerats. Rapporten beskriver hur jag har löst designuppdraget och 
mitt samarbete med Ikea. 



16 
 

Metod 
Den designprocess som jag har använt mig av i mitt examensarbete är anpassad efter 
projektets faktiska förutsättningar. Utifrån det första mötet med Johan inledde jag en 
idéskissetapp. Parallellt med idéskissetappen genomförde jag sedan en instuderingsetapp 
baserad på de krav som fanns i det designuppdrag som jag fick från Ikea. Efter ett andra möte 
inledde jag sedan en gestaltningsetapp där jag modellerade upp utvalda koncept i datorn. I ett 
tredje möte valde vi sedan ut de 4 koncept utifrån vilka jag sedan tog fram 
tillverkningsunderlag för prototyptillverkning. 
 
I och med att det var fyra produkter som var målet med projektet så har de olika produkterna 
sinsemellan ofta befunnit sig i olika stadier i processen. Jag har kunnat utveckla vissa 
produkter till ett visst stadium för att sedan lägga dem åt sidan och istället utveckla andra. 
 
Gällande vilka produkter/koncept som till sist har tagits fram som prototyper har Johan spelat 
en viktig roll. Eftersom han är produktutvecklare och min handledare på Ikea så har han i 
många fall haft sista ordet i urvalsprocessen. 
 
Jag har även haft möten med Leo som har kommit med råd och synpunkter. Sist men inte 
minst har mina klasskamrater alltid funnits till hands för synpunkter och kritik. 
  
Den tidsplan som jag har följt under projektets gång har styrts av faktiska förutsättningar. De 
möten jag har haft med Johan och den tid det tog för fabrikerna att tillverka prototyper har 
angett deadline för olika etapper. Kort sagt har principen att jobba så mycket som möjligt hela 
tiden fått råda.  
 
För att i efterhand kunna se hur mycket tid jag har lagt på varje enskild etapp har jag 
kontinuerligt antecknat hur många timmar jag har arbetat, dag för dag timma för timma. 
 
Den designmetodik som jag har följt under projektet är i huvudsak så som beskrivs härunder 
med undantag av ovan nämnda faktorer. 
 
Koncept/Idéskisser  ca 55 timmar 
Instudering och analys  ca 45 timmar 
Gestaltning, modellering  ca 110 timmar 
Ritningsunderlag  ca 80 timmar 
 
Tillkommer gör ca 15 timmar möten och ca 20 timmar restid. Det timantal som anges är 
arbetade timmar i varje etapp. Tid för rapportskrivning, iordningställande av presentation och 
framläggning är inte medräknade. 
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Möte 1  
Den 22/3 åkte jag till Älmhult för första gången. Under det första mötet gick Johan igenom 
projektet. Jag fick en genomgång av vad de olika fabrikerna hade för möjligheter och vi 
diskuterade vad jag skulle göra för typ av möbler. Vi kom fram till att jag i huvudsak skulle 
fokusera på olika sittfunktioner som pall, stol och bänk, men även väggskåp samt en 
oförväntad produkt med sockerlådssinkor. 
 
Johan skulle åka till Polen 17/4 och besöka fabrikerna som skulle tillverka mina prototyper. 
Han ville gärna ha med sig något till dem, det behövde inte vara tillverkningsunderlag för 
slutgiltiga prototyper utan enkla ritningar för att se vad de hade för tillverkningsmöjligheter.  
Vi kom fram till att jag omgående skulle genomföra en idéskissetapp med enkla idéskisser 
och kontinuerligt skicka dem till Johan med ca 2 dagars mellanrum.  
 
Nedan följer en kort beskrivning av de sju olika fabrikerna och deras respektive inriktning. 
 
Fabrik 1 Traditionell snickerifabrik för stolar som klarar det mesta, däremot bör man 

undvika basade (böjträ)  delar förutom i mindre detaljer. 
 
Fabrik 2 Snickerifabrik specialiserad på svarvade produkter. 
 
Fabrik 3 Planmöbelfabrik som arbetar med fanerade board on frame (BOF) skivor. De 

har även en borstmaskin som ger faneret en mer ådrig yta. 
 
Fabrik 4 Planmöbelfabrik som arbetar med limfog i furu. De har en cnc-styrd kantfräs 

som bearbetar skivorna medan de är i rörelse. 
 
Fabrik 5 Snickerifabrik som gör kryssfanérpodukter (plywood) med sockerbitssinkor 

exempelvis. små lådor och tidningsamlare. 
 
Fabrik 6 Snickerifabrik  som arbetar med limfog och sockerbitssinkor. 
 
Fabrik 7 Planmöbelfabrik som har cnc. 
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Figur 1. Fabrik 1. 

 
Källa. IKEA of Sweden 
 
Figur 2. Fabrik 2. 

 
Källa. IKEA of Sweden, formgivare K Klemming, A Svanfeldt. 
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Figur 3. Fabrik 4. 

 
Källa. IKEA of Sweden, formgivare Carina Bengs. 
. 

Figur 4. Fabrik 5 

. 
Källa. IKEA of Sweden  
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Figur 5. Fabrik 6 

 
Källa. IKEA of Sweden, Nike Karlsson  
 
Figur 6. Fabrik 7 

 
Källa. IKEA of Sweden, Gillis Lundgren  
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Idéskisser  
De första skisserna som jag gjorde var helt baserade på de idéer som jag fick vid det första 
mötet och utifrån de olika fabrikernas produktionsmöjligheter. Detta utgör merparten av det 
material i form av idéskisser som jag producerade i projektet 
 
Den 30/3 fick jag en skriftlig uppdragsbeskrivning av Johan. Johan hade nu pratat med Leo 
om ”hemliga examensarbeten” (se bilaga 2) och vissa ändringar hade gjorts. Uppdraget är det 
som finns med i bilaga 1. Nu var det inte längre nödvändigt att generera ritningsmaterial till 
den 17/4. 
 
Detta gjorde att jag nu kunde ta ett steg tillbaka och göra en etapp med instudering och 
fördjupning gällande skandinavisk identitet och mitt eget ursprung. Det fortsatta idéskiss-
arbetet kom att ske parallellt med instuderingsetappen och senare även under 
gestaltningsetappen. 
 
Totalt ägnade jag ca 55 timmar åt idéskisser. 
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Figur 7. Exempel på hur de första idéskisserna såg ut. De olika koncepten utgår från de olika 
fabrikernas förutsättningar. 
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Instudering/Inspiration 
I mitt uppdrag ingick att ge produkterna originalitet genom att utforska den skandinaviska 
identiteten och mitt eget ursprung. Jag delade därför upp min instuderings etapp i två delar, 
skandinavisk identitet och ursprung. Detta kom även att bli min källa för inspiration då jag 
formgav de fyra möblerna. 
 
Jag gjorde studiebesök på Stockholms Stadsmuseum för en historisk anknytning samt på 
Moderna museet i Stockholm för att få en samtida vinkling. 

Skandinavisk identitet 

Figur  8. Skandinavisk identitet 

 
Källa. Karl Lärka, Nordiska Museet.  
 
När vi i dagligt tal pratar om den skandinaviska identiteten i möbler nämns begrepp som 
Swedish Grace och Swedish modern. Vi hänvisar till Stockholmsutställningen 1930 och 
funktionalismen. Vi refererar till blonda, ljusa träslag och enkla vackra former. Naturen och 
vårt klimat är en annan källa som ofta anges som anledning till varför skandinaviska möbler 
ser ut som de gör. 
 
Huruvida det egentligen är dessa ovan nämnda faktorer som skapat den skandinaviska 
identiteten eller om det överhuvudtaget finns någon kan man ifrågasätta. I mitt arbete har jag 
valt att inte göra det utan istället konstatera att det är såhär majoriteten ser på den 
skandinaviska identiteten. 
  
I dagens möbeldesign har det under några år varit populärt att låta sig inspireras och låna 
former från företrädesvis rokokon. I Sverige har vi även tittat på den svenska allmogen. som 
har fått en renässans på senare tid. Eftersom mitt arbete riktar sig mot framtiden så ansåg inte 
jag att det var aktuellt att i mitt fall rent formmässigt hämta inspiration ur möbelhistorien. 
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Figur 9. kiststol 

 

Källa. http://www.ateljenord.com/gunnel/g_allmoge.htm (2006-05-14) 

 

Figur 10. Allmogehörnskåp 

 
Källa. http://www.antikharry.nu/skap.htm (2006-05-14) 
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Figur 11. Moraklocka. 

 
Källa. http://hem.passagen.se/bryngelssonulrika/sidor/rosenmalning.htm (2006-05-14) 

Figur 12. Åttaslåstol 

 
Källa. Kristin Granath 
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Ursprung 
I utforskandet av mitt eget ursprung har jag letat efter avgörande anledningar till varför jag 
gör det jag gör idag. Jag har funderat och tittat i fotoalbum. Här finns inga kalla fakta enbart 
antaganden. Så långt jag kan minnas har det alltid funnits en täljkniv och tillgång till trä i min 
närhet. Från det att jag byggde mitt första kottdjur har jag konstruerat saker, Lego, Meccano, 
kojor, flottar, lådbilar och skateboardramper.  
 
Jag föddes i Stockholm vintern 1978. När jag var två år flyttade vi ut till Nacka utanför 
Stockholm, jag skulle få en trygg uppväxt nära naturen. På sommarloven åkte vi till morfars 
stuga vid Vänern där jag täljde barkbåtar och byggde kojor. Efterhand som åren gick blev 
barkbåtarna flottar och kojor byttes ut mot lådbilar. En dag fick jag en skateboard, en 
skateboard kräver en skateboardramp. Ramperna blev större och större. Till slut hade vi en 8 
meter lång, 3 meter bred och nästan två meter hög ramp på baksidan i trädgården. Efter det 
blev det mopeder, bilar och damer i några år. 
 
På senare tid har att cykla i skogen (mountainbike) blivit min stora hobby. Även här har jag 
hittat anledning till att konstruera saker. För att göra cyklandet roligare har jag tillsammans 
med vänner byggt olika ramper, vilka kan liknas vid olika broar, vippbrädor med mera. 
Tekniken kommer ursprungligen från Kanada och kallas North Shore. 
 
Totalt ägnade jag ca 45 timmar åt instudering och inspiration. 
 
Figur 13. Hemma, Nacka utanför Stockholm ca 1984. 

Källa. Min kära mor, Ingmarie Bäckström. 
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Figur 14. Jag i luften, Järla industriområde, Nacka ca 1994. 

 
Källa. Peter Lindroth 
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Figur 15. North Shore bana i närheten av Hammarbybacken, Stockholm 2006 

 

Figur  16. North Shore bana i närheten av Hammarbybacken, Stockholm 2006 
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Analys av Instudering 
 
Under min instuderingsetapp av den skandinaviska identiteten har jag framförallt sökt efter 
funktioner snarare än former. I den svenska allmogen finns många fiffiga lösningar på 
praktiska problem. Exempel på det är kiststolen, stegstolen, moraklockan och hörnskåpet som 
är möbler som jag tycker har mycket med skandinavisk historia att göra och som skulle kunna 
fylla en funktion även i ett modernt hem.  
 
Ur mitt ursprung har jag också kunnat hämta mycket av inspirationen till mitt arbete. Speciellt 
de cykelbanor som jag var med och byggde under vintern 2005/2006 har varit en stor 
inspirationskälla. I cykelbanorna är konstruktionen avgörande för hur god funktionen blir. 
Estetiken är underordnad funktionen och konstruktionen. Den är även en direkt följd av givna 
förutsättningar såsom plats, material och verktyg.  
 
Här kunde jag hitta tydliga paralleller till mitt arbete med Ikea. De olika fabrikerna och 
möblernas funktion anger förutsättningen för de möbler som skall tillverkas. Utifrån 
cykelbanornas konstruktion kunde jag också hämta inspiration till mina möbler. 
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Möte 2 
Den 11 april åkte jag ner till Älmhult för ett andra möte på Ikea. Tillsammans med Johan och 
Mats Nilsson. Mats Nilsson är Creative Director på Ikea och kompletterade Johan och mig på 
ett väldigt bra sätt. Han såg utvecklingsmöjligheter i skisser som både Johan och jag till en 
början var mer tveksamma till. Tillsammans valde vi ut de idéskisser som var intressanta att 
vidareutveckla. Utöver de skisser vi valde ut så diskuterade vi ytterligare produkter som var 
intressanta och som jag skulle fortsätta att skissa på. Det var moraklockan, en produkt som jag 
hade haft med i funderingarna under en tid, men inte hittat en lösning på. Små vackra 
sockerlådssinkade lådor av kryssfaner var en annan produkt som vi diskuterade.  
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Figur 17. Exempel på utvalda skisser. I urvalsprocessen letade vi efter de koncept som var 
bäst lämpade för projektet och som var möjliga att placera in i Ikeas övriga sortiment. 
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Gestaltning/Modellering 
Utifrån de utvalda skisserna modellerade jag upp möblerna i datorn. Detta för att kunna 
precisera formen. I vissa fall var handskisserna enbart idéer och helt utan tanke på form. En 
stor del av formgivningsarbetet har skett direkt i datorn ofta ackompanjerat av enkla 
handskisser.  
 
I datorn fortsatte även arbetet med hur möblerna skulle konstrueras rent praktiskt. Parallellt 
med arbetet i datorn byggde jag fullskalemodeller i verkstaden för att kunna testa komfort, 
konstruktion och känna av dimensioner. På grund av tidsbrist gjorde jag i vissa fall 
fullskalestudier bara på vissa delar av möbeln såsom ett ben eller en ryggbricka. 
 
Totalt ägnade jag 110 timmar åt modellering och fullskalemodeller 
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Figur 18. Exempel modellerade skisser. 
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Figur 19. Fullskalemodell av stol med låda. 

 
 
Figur 20. Fullskalemodeller av vilstol. 
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Möte 3 
Den 24 april träffade jag Johan på skolan. Utifrån renderade bilder av de möbler som jag 
modellerat i datorn och de fullskalemodeller som jag gjort valde vi ut de fyra möbler som det 
skulle göras prototyper på. De utvalda möblerna illustreras i figur 21-24.  
 
Figur 21. Stol. 

 
 
 
Figur 22. Stol med låda. 
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Figur 23. Pall. 
 
 

 
 
Figur 24. Moraklocka. 
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Ritningsunderlag 
Eftersom det var av Ikea anlitade fabriker som skulle tillverka prototyperna var jag tvungen 
att ta fram ritningsunderlag till de fyra möblerna. Här gick jag igenom mått och 
konstruktioner en gång till. Jag gjorde en översiktsritning samt detaljritningar på varje möbel 
för att få ett så exakt ritningsunderlag som möjligt. Allt ritningsmaterial gjordes i A3-storlek 
och sparades i PDF-format. Till stolen och pallen har jag också bifogat cad-filer i DWG-
format. Ritningarna visar inga konstruktionslösningar i form av centrumtapp (”träplugg”), hål 
för hyllbärare, gångjärn etc. Detta för att ge de olika fabrikerna möjligheten att placera ut 
dessa på det sätt som bäst passar för deras produktion. Vid utvärdering av de färdiga 
prototyperna kan man sedan ta ställning till ifall konstruktionslösningar bör ändras eller 
beslag bör flyttas. 
 
Totalt ägnade jag ca 80 timmar åt att ta fram ritningsunderlag. 

 

Figur 25. Exempel på detaljritning. 
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Figur 26. Sammanställningsritning på stol. 

 
 
Figur 27. Sammanställningsritning på stol med låda. 
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Figur 28. Sammanställningsritning på pall 

 
 
Figur 29. Sammanställningsritning på skåp 

 



42 
 



43 
 

Prototyper 
När man på skolan själv bygger en prototyp på en möbel så ser man den växa fram. 
 
I det här projektet har prototyperna tillverkats på fabrik i Polen och på grund av tidsbrist har 
jag i vissa fall inte ens haft möjlighet att göra en komplett fullskalemodell. Därför var det med 
stor spänning som jag öppnade paketen för att för första gången se resultatet av det arbete som 
jag arbetat med under drygt två månader. 
 
Ursprungligen var det meningen att två exemplar av varje möbel skulle tillverkas, ett 
exemplar med ytbehandling och ett utan. För att möblerna skulle bli klara till skolans 
vårutställning den 24 april var detta något vi var tvungna att göra avkall på.   
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Figur 30. Prototyp Stol 

 
 
Stolen härstammar från en av de första skisserna som jag gjorde. Ursprungligen hade den en 
skiktlimmad ryggskena (se figur nr 18 s 26). Ingen av de aktuella fabrikerna arbetar med 
skiktlimmade produkter.  
 
Personligen var jag lite tveksam till stolen, men Johan gillade den och bad mig skissa på en 
version utan ryggskena. Stolen är med all säkerhet den möbel som jag har lagt ner mest tid på 
i både gestaltningsetappen och ritningsunderlagsetappen. Konstruktionen kan liknas vid en 
benbock som försetts med sits, stag och rygg. Stagen och den annorlunda konstruktionen gör 
att stolen kan kännas lite udda samtidigt kan man se att varje stag fyller en avgörande 
funktion. Stolen tillsammans med pallen är de möbler där man tydligast ser hur jag hämtat 
inspiration från de north shore banor (se s 28) jag byggt i skogen. Man kan även få vissa 
associationer till de pinnstolar med formpressad sits som var populära på femtiotalet. 
 
Prototypen stämmer i stora delar väl överens med det tillverkningsunderlag som jag hade 
skickat. Bakbenen var på ritningarna något mer utåtstående och sitsen skall vara skålad i 
bakkant. Detta är inte gjort på den nuvarande prototypen på grund av tidsbrist.  
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Figur 31. Prototyp Stol med låda 

 
Stolen med låda har sitt ursprung i de kiststolar som var populära under allmogen, en funktion 
som jag ville lyfta fram klädd i en modern form. Stolen är främst tänkt att placeras i 
sovrummet eller hallen. Den har en något lägre sitthöjd fram (ca 42 cm) än normalt (ca 45 cm) 
detta för att göra det enklare att exempelvis knyta skorna. Lådan ger stolen en extra funktion 
och erbjuder förvaring för smått och gott, lådan går att skjuta antingen åt vänster eller åt 
höger. Då stolen i sig är en korsning mellan byrålåda och stol kändes det viktigt att inte gör 
formen och det första intrycket för komplicerat. Jag arbetade medvetet med att ge stolen en 
förhållandevis enkel form med tanke på placeringen. Sovrummet som skall erbjuda vila och 
hallen där det redan finns tillräckligt med saker som slåss om uppmärksamheten. 
 
Prototypen stämmer väl överens med det tillverkningsunderlag som jag hade skickat. Även på 
den här stolen skulle det vara en skålning i sitsens bakkant, något som inte har gjorts på grund 
av tidsbrist. Efter att ha provsuttit prototypen kunde jag konstatera att det bör vara lite mer 
marginal i höjdled för lådan då den kärvar när man sitter på stolen. 
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Figur 32. Renderad Pall 
 

 
Den trebenta pallen som står stadigt på alla underlag och alltid finns till hands då det behövs 
en extra sittplats, var en av de möbler som jag redan från början visste att jag ville göra i 
projektet. Det är en möbel som sedan en lång tid tillbaka har en självklar plats i det 
skandinaviska folkhemmet. I den ursprungliga skissen på pallen var tvärstagen ersatta av en 
ursågad plywoodskiva. Johans förslag när han såg skissen på pallen var att jag skulle kasta in 
en näve med pinnar under den, vilket jag gjorde. Mats uttryckte önskemål om en bekväm pall, 
något jag också tog med mig i det fortsatta arbetet. Den nuvarande konstruktionen bygger på 
samma princip som trefoten, en uråldrig konstruktion där tre störar läggs i kors, under den kan 
exempelvis. en kittel hängas vid matlagning över öppen eld. Formen kan beskrivas som enkel 
utan att för den sakens skull bli tråkig. Tanken är att pallen ska kunna placeras lite var som 
helst i ett hem. Det kändes därför viktigt att inte formen låste den till en speciell plats eller stil. 
 
På grund av tekniska problem på fabriken har det inte gjorts någon prototyp på pallen. 
Förhoppningsvis kommer detta att göras senare efter examensarbetets slut. 
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Figur 33. Moraklocka 

               
Moraklockan är en annan produkt som jag tyckte var rolig att ge en ny lösning. Med dagens 
elektroniska urverk upptas inte längre utrymmet under urtavlan av en pendel, urverkets vikt är 
inte heller avgörande för konstruktionen. Det kändes dock viktigt att i stora drag behålla 
formatet av den klassiska moraklockan. Med dessa faktorer kändes det naturligt att ge klockan 
en extra funktion i form av en skåpdel. Med skåpdelen blir möbeln lika mycket klocka med 
skåp som skåp med klocka. Med dessa kombinationer kändes det återigen viktigt att hålla 
formen enkel. Detta för att den lätt ska kunna placeras in i moderna hem. 
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Resultat/Avslutande diskussion  
Figur 34. Vårutställning på Carl Malmsten CTD 2006 

 
 
Uppdraget har varit en utmaning. Stundvis har det känts som att en produkt hade varit nog, 
men i efterhand är jag glad att det var fyra. Fyra produkter på tio veckor är en i Ikea 
sammanhang relativt lång tid räknat i timmar. En sak som är speciell i mitt projekt är dock att 
jag från det första mötet till det att jag lämnade ifrån mig ritningsunderlaget har haft totalt sex 
veckor på mig. Ett vanligare scenario är att designern från det första mötet har en längre tid 
till projektet skall vara slutfört än det antal fakturerade timmar han eller hon får betalt för.  
 
Att jobba med fyra möbler parallellt har gjort att tankar och idéer har kunnat ligga och gro 
under en tid utan att projektet har stannat upp. Antalet produkter har i detta fall varit 
avgörande. I och med det har jag kunnat bearbeta vissa produkter under tiden som andra har 
legat i träda. 
 
Genom att ställa ut möblerna på skolans vårutställning fick jag en möjlighet att få feedback 
från besökare. Mottagandet var väldigt bra och alla tre möblerna fick mycket positiva 
kommentarer. Något som var intressant var att de flesta människor hade en alternativt två 
favoriter. De som tyckte om stolen med låda tyckte sällan om pinnstolen lika mycket och 
tvärtom, likadant var det med skåpet. 
 
Samarbetet med Ikea har gett mig en inblick i hur företaget fungerar och hur de arbetar mot 
formgivare, jag har haft möten med Johan på huvudkontoret i Älmhult och fått en rundvisning 
på kontoret. 
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Bilaga 1 
Projekt: trä på nytt... 
 
Bakgrund: 
 
I dagens högteknologiska samhälle har det blivit allt svårare att skilja på äkta och imitation, 
original och tolkning. Framgångar byggs på stulen grund, våra popidoler sjunger covers som 
om de vore deras egna och den stora publiken tror även så är fallet. Hela kontinenter har gjort 
karaoke till en livsstil och det handlar då inte bara om musiken. Originalitet och unikitet är 
idag en sinande källa. 
 
Uppdraget: 
 
Trä har även det imiterats på många sätt, så till den grad att den stora massan idag ej kan skilja 
äkta vara från imitation. 
 
Uppdraget består av två delar: 
 
Att utifrån givna förutsättningar i 7 olika möbelfabriker som alla jobbar med massivt trä som 
råvara skapa produkter som tillvaratar materialets unika egenskaper och därigenom ej är 
möjliga att imitera i andra material. 
 
Att ge produkterna originalitet och personlighet genom att utforska den egna skandinaviska 
identiteten och sitt ursprung och kommunicera det genom produkterna. Var produkt skall ha 
en historia att berätta. Som en vis man sa, ”om du vill att pilen skall flyga långt framåt måste 
du sträcka bågen längre bakåt”. 
 
Ikeas designfilosofi är ”demokratisk design”. Hur liten budgeten än är så skall vi skapa vackra 
hem med vackra och funktionell möbler. Vi designar både pris och produkt för att passa de 
många människors tunna plånböcker och vi kompromissar aldrig med kvalitet, hälsa och 
miljövänlighet. Dessa kriterier gäller naturligtvis även i detta fall. 
 
Målet är att vid examensarbetets slut kan presentera minst 4 produktionsanpassade produkter. 
Dvs. 1 produkt/fabrik som på bästa sätt tar tillvara de möjligheter som produktionsvillkoren 
ger. Erik kan själv välja fritt bland de 7 olika fabrikerna. Bakom varje produkt skall det finnas 
en historia att berätta. Historien skall på ett fängslande och personligt sätt beskriva källan till 
inspiration och hur detta genomsyrar produkten och ger den identitet. 
 
Tillkommer till detta gör skolans eventuella krav på examensarbetets redovisning och 
genomförande. 
 
Handledare: 
IKEA of Sweden, Johan Ejdemo 
Carl Malmsten CTD, Leo Johansson 
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Bilaga 2 
 
-----Original Message----- 
From: Lars Brag 
Sent: den 29 mars 2006 15:49 
To: Leo Johannsson 
Subject: VB: Hemliga exjobb 
 
Med vänlig hälsning  
Lars Brag 
Programansvarig Möbelsnickeri 
Lektor 
Snickarmästare 
Carl Malmsten CTD 
Linköpings universitet 
Renstiernas Gata 12 
116 28 Stockholm 
013-28 23 21 
larbr@ikp.liu.se 
  
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Lars Johansson  
Skickat: den 27 oktober 2005 17:42 
Till: ikp@ikp.liu.se 
Ämne: Hemliga exjobb 
 
Enligt instruktioner på senaste huvudstudierektorsmötet 
så är examensarbetsrapporter offentliga, och för hemliga 
exjobb krävs dispens från respektive utbildningsnämnd, i 
förväg och i varje enskilt fall. Skrivningarna i 
studiehandboken är: 
 
"För examensarbeten 
utförda i näringslivet ska i förekommande fall frågor 
rörande patent, upphovsmannarätt m.m. regleras genom 
avtal före arbetets igångsättning, varvid man ska 
säkerställa att examensarbetesrapporten blir offentlig." 
 
"Då särskilda skäl föreligger kan respektive 
utbildningsnämnd ge dispens från ovanstående regelverk." 
 
Detta skall alltså, efter vad som sades på mötet, tolkas 
på striktaste sätt. 
 
Kommentar: en sådan dispens från nämnden innebär bara 
tillstånd att ta ut examen på en hemlig exjobbsrapport. 
Hemlighållande av handlingar på institutionen är alltid 
en fråga för prefekten. 
 
Jag inser naturligtvis att detta är ett regelverk som 
kan bli ytterst besvärligt i praktiken, men icke desto 
mindre är det universitetsledningens instruktioner. 
 
 
--Lars 
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