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produktutveckling
med möbeldesign
Efter två år på Produktutveckling med möbeldesign
blir du en designmedveten produktutvecklare med hög
kompetens inom möbel- och inredningsbranschen.
Utbildningen ger dig de verktyg och kunskaper du behöver för att kunna formge, konstruera och marknadsföra
möbler. Du får en bred bas med en helhetssyn på designprocessen och djupare kunskap inom möbelkonstruktion, 3D-modellering och hållbar design. Du kommer få
arbeta med samtliga steg i designprocessen, bl.a kreativitet, skisser, CAD-modeller och prototyptillverkning.
Du lär dig även visualisera och formge marknadsföringsmaterial. Om du inte siktar på att bli en produktutvecklare, kan du även arbeta som konstruttör, projektledare,
beredare eller inköpare efter utbildningen.

En viktig del av utbildningen är hur möbler kan utformas
med hänsyn till en ekonomisk, miljömässig och social
hållbar utveckling. Med den insikten kan du medverka
till att framtidens möbler blir ännu bättre!
För att du ska få med dig aktuella kunskaper har utbildningen bra samverkan med näringslivet. Företagsrepresentanter har majoritet i programmets ledningsgrupp,
och utbildningens sista 9 veckor är näringslivsförlagda,
där du arbetar praktiskt i din kommande yrkesroll! Du
kan vara på företag både nationellt och internationellt.
Under utbildningen har du stor möjlighet att få stipendier från Öhrskogstiftelsen, som årligen delar ut hundratusentals kronor till studenter på Nässjöakademin.
Utbildningen bedrivs av Nässjöakademin på Träcentrum
i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping,

Produktutveckling med möbeldesign
Stockholm Furniture Fair 2015

LcLiHv

LcLiHv

Alla tidsepoker har sina möjligheter, problem och utmaningar. Under flera decennier efter Andra världskrigets
slut präglades västvärlden av obruten tillväxt. En stark
tro på storskaliga tekniska lösningar och inte minst
kemiindustrins explosionsartade utveckling var en viktig
del av framtidsoptimismen.

All eras have their opportunities, problems and challenges. For several decades after the Second World War
the west world was characterized of unbroken growth.
A strong belief in the potential technical solutions and
not least the chemical industry’s explosive growth was
an important part of the future of optimism.

2000-talet har inneburit ett på många sätt dystert uppvaknande, men också en medvetenhet om att varje människas handlingar räknas.Allt fler frågar efter möjligheten
att förändra sin konsumtion och ta ansvar för sina val.

The 2000s has resulted in many ways gloomy awakening,
but also an awareness that every person’s actions count.
More and more people are asking for the opportunity
to change their consumption and take responsibility for
their choices.

I kursen Möbeldesign 2 har studenterna utvecklat möbler
efter temat LcLiHv - Low cost, Low impact, High value.
Möblerna skulle behöva vara ekonomiskt rimliga att tillverka även i små serier med avseende på materialval
och produktionsmetod. Material och produktionsmetod
skulle väljas med strävan efter att påverka miljön så lite
som möjligt. Därutöver skulle möbeln vara funktionell,
marknadsmässig och möjlig att beställa via internet.

In the course Furniture Design 2 the students developed
furniture for the theme LcLiHv - Low Cost, Low Impact,
High Value.
The furniture would have to be economically feasible to
produce even in small series in terms of materials and
production methods. Materials and production methods
would be selected by the desire to impact the environment as little as possible. Further to that, the furniture
to be functional, marketable and can be ordered via the
internet.

Prima

Designers
Parisa Kohnechian
Elin Thunholm
Sara Lönnroth
Robert Johnsson

Prima, en hyllning till svensk design och hantverk.

Prima, a tribute to Swedish design and craftsmanship.

Vi ville skapa ett bord som väcker nyfikenhet, en möbel
som fångar din blick på avstånd och som lockar dig till
att vilja undersöka det ännu närmre.

It is made of solid ashwood from our rich Swedish forests and it consists only of four components: table top,
legs, bolts and screws.

Prima är skapat med stor hänsyn till våra naturliga tillgångar och är tillverkad av ask från våra svenska skogar.
Prima består endast av fyra komponenter: Bordskiva,
ben, reglar och skruv.

We wanted to awake such curiosity for the observer to
make an approach and discover its unique construction
and shapes. The simplicity in the shapes highlights the
natural undulating curves of the heartwood and craftsmanship.

Vårt mål med vår design var att tillverka ett bord vars
konstruktion var ett med designen och där mötet mellan ben och bordsskiva framhävs på ett sätt som inte
skulle få användaren att tveka på varken hållbarhet eller
stabilitet.
De enkla, raka formerna framhäver kärnvirkets naturligt
böljande kurvor, och det är just detta som skapar Prima.
Klassisk svensk design i modern tappning

Prima is designed and made with a great consideration
of the environment and our Swedish forests.
Classic Swedish design with a modern touch.

Drop
Designers
Karl Graflund
Linnéa Andersson
Madelen Nordborg
Patrik Wetterbrink

Drop är en vilfåtölj som erbjuder användaren ett
bekvämt och avslappnande sittande.
Möbeln är ärlig i sina sammansättningar och visar på
traditionella lösningar liksom ett vackert hantverk. Hårt
möter mjukt och alla kontraster harmonerar vackert.
Profilen är gjord i alm som är linoljad, alla metall detaljer
är mässing och ger ett varmt och modernt intryck.
Tygsitsen är av Trevira CS vilket är ett flamskyddat tyg,
detta tillåter den att användas i både offentlig och hemmiljö.
Tyget går enkelt att plocka av genom att skruva loss
knopparna och tvätta i upp till 60˚. Sitsen är tvåfärgad
och kan vändas för att ge två olika uttryck.

Drop is a recliner chair that provides the user a comfortable and relaxing experience.
The furniture is honest in it´s compositions and possess
traditionell solutions as well as a beautiful craftmansship. Rough meets soft and all the contrasts harmonizes
beautifuly.
The profile is made out of elm couted with linseed-oil.
All the metaldetails are made out of brass and gives the
furniture a warm and modern impression.
The fabric seat is made out of Trevira CS which is a flameproofed fabric. This allows the chair to be used both
in public and home environments. The fabric is easy to
remove just by losen the screwknobs, due to this the
fabric can be washed in a washing machine. The seat is
two-colored and can be used with both sides up which
gives the product two different expressions.

STICKAN

Designers
Marcus forsman
Dennis Ilin
Selma mehmedagic
sophie silstrand

När vi skapade möbeln utgick vi från formen av den klassiska tändsticksasken. Vi ville kombinera avlastningsyta
med doldförvaring för att maximera användandet av
produkten.
Vi lade stor vikt vid att hitta genomtänkta konstruktionslösningar och intressanta materialval för att fånga
betraktarens uppmärksamhet och skapa en nyfikenhet.
Stickan är soffbordet som uttrycker enkelhet, smarthet
och nyfikenhet. En kombination av kontrasterande material och varierande former skapar intressanta möten
och en känsla av modernitet.
Det ska vara en upplevelse för brukaren från det att
man får hem bordet och att det står monterat och klart
framför soffan. En kvalitetsmöbel som kommer i platt
förpackning.
Stickan är soffbordet som är gjort i vitlackad MDF och
massiv valnöt, har noga uttänkta dimensioner och lämpar sig därför till både små och stora ytor.

When we developed this coffee table the inspiration
came from the shape of the classic matchbox. We wanted to combine a work surface with hidden storage to
maximize the use of the product. We placed emphasis
on finding thoughtful design solutions and interesting
materials to capture the viewer’s attention and curiosity.
STICKAN is the coffee table that expresses simplicity,
cleverness and curiosity. A combination of contrasting
materials and varying shapes create interesting meetings
and a sense of modernity.
We want it to be an experience for the user from the
time you bring the table home, to when it is assembled
and ready in front of the couch. A quality piece of furniture that comes in a flat package.
STICKAN is made of white lacquered MDF and solid
walnut. It has carefully thought-out dimensions and is
therefore suitable for both small and large surfaces.

Abacus

Designers
Sofie Karlsson
Johanna Carrass
Sarah Johansson
Hanna Moberg

Abacus är den konstnärligt inspirerande förvaringsmöbeln där form och funktion möts och uttrycker en känsla
av lekfullhet, innovation och kommunikation.

Abacus is the artistically inspired storage furniture
where form meets function. It expresses a feeling of
playfulness, innovation and communication.

Genom att gestalta en redan befintlig produkt i en
ny tappning ur ett helt annat perspektiv skall Abacus
uttrycka ett nytänkande sätt och väcka nyfikenhet och
intresse i sitt formspråk som inte tidigare funnits på
marknaden.Med naturliga material från svenska skogar,
innovativa funktionslösningar och kommunikationsmöjligheter skall Abacus öppna upp för en kreativ, moderiktig och unik nyfikenhet till möblemang.

Emerging from an already existing product into a different perspective. Abacus will express an innovative
thinking and awaken interest in an idiom that has never been available on the market. With natural materials
from Swedish forests, innovative functioning solutions
and communication possibilities

Abacus låter betraktaren själv uttrycka sin egen personlighet i sin funktion och hör hemma hos den designmedvetna som uppskattar ett innovativt och särpräglat
uttryck i hemmet.

Abacus lets the viewer express their own personality in
its function and belongs to the design conscious person
who appreciates an innovative and outstanding expressionat home.

Abacus opens up for a creative, fashionable and unique
curiosity for furniture.

Boomerang Designers

Mikael Palmqvist
Michael Terner
Erik Lindberg
Sladjana Vakaricic

Boomerang togs fram med fokus på enkelhet och mötet mellan olika material och dess kontrast gentemot
varandra.
Möbelns enkla former och komponenter bidrar inte
bara till ett unikt uttryck, utan fyller även funktion i att
underlätta för industriell tillverkning. Stommen består
av fyra till formen identiska delar som tillverkas i samma
led och sedan sätts samman med tre rundstavar som
även stödjer sits och rygg, vilket skapar en mycket tålig
möbel med lång livslängd. Materialen i stolen består av
vitvaxad ask och lackad plåt som är lätta att separera vid
återvinning.
Bommerang riktar sig till personer som vill äga en unik
designmöbel med annorlunda lösning för konstruktion
och passar främst in i hemmiljö men finner även sin plats
i andra miljöer.
Boomerang was created with simplicity as the main
focal point along with the joining of different materials
and the contrast between them. The simplistic shape of
the chair does more than just give it a unique expression; it also enables efficient manufacturing. The framework consists of four identically shaped parts which
makes them possible to manufacture within the same
production flow. These parts are then joined together
by three round rods that also serve as support for the
seatand backplate which makes for a very solid and durable piece of furniture with a long life span. The materials used in the chair are ash wood that has been
waxed white, and steel plate coated with hard laquer.
The materials are easily separable, which makes recycling a breeze.
Boomerang is for individuals in the search for a unique
piece of design furniture with an unusual constructional
solution. The chair is especially suitable in a home env
ironment but at the same time has the ability to find its
place in other surroundings.

Swift
Designers
Jonas Eliasson
Pierre Jungström
Sandra nyblom
ida swenson
lovisa åman

Swift är en genomtänkt och oväntad sittmöbel med ett
stilrent formspråk. Idéen till möbeln skapades då projektgruppen tittade närmare på hur sittmöbler förvaras i
dagsläget, svaret blev att de ofta staplas och ställs undan.
Ett svar som inte var tillräckligt bra tyckte vi. Detta blev
därför startskottet för en process där huvudfokus var
att förbättra och revolutionera sättet att förvara och
inreda på.

Swift is a smart and unexpected piece of furniture with
clean lines. The idea to this furniture came up when
the projectgroup asked themselves how furnitures like
chairs and stools are storaged when they are not used.
The answer was that they usually are stacked and put
away somewhere, an answer we were not pleased with.
This came to be the start of a process with focus on
improving and revolutionizeing the way we store.

Resultatet blev Swift, två pallar och som kan omvandlas
till en fåtölj. Konceptet är att istället för att ställa undan
produkten förvaras den i form av en annan möbel.

The result is Swift, two stools that can be transformed
into an easy chair. The concept idea is that instead of
putting the product away it can be storaged as another
kind of furniture.
The framework is carefully made in steel shaped in
square profiles and the two stools are connected to eachother by a handy compound that makes it possible to
lift the easy chair just in the handels.

Stommen i stål är omsorgsfullt tillverkad i fyrkantsprofil
och de två pallarna sammanfogas genom en smidig låsfunktion som gör att när de två delarna är sammansatta
som fåtölj kan den enkelt lyftas i armstöden.

Nära Näringslivet!
Utbildningens utveckling styrs till stordel efter input
från näringslivet. Vi har nära samarbete med flera
företag i branschen, t.ex IKEA, Materia, Senab, ITAB m.fl.
Samarbetet gör att de studenter som slutar utbildningen
har med sig aktuella verktyg.
Så ofta som möjligt arbetar studenterna med skarpa
projekt. Nyligen blev studenterna del i en projektering
av en ny skola i Nässjö, när uppdraget var att visualisera
den i 3D. Skolan byggdes upp i 3D utifrån arkitektens
ritningar och två stycken helhetskoncept togs fram, både
interiört och exteriört. 3D-modellen och koncepten
fick spela en viktig roll i arbetet, dels för tekniska frågor
som ventilation och ljusinfall, men också för att alla
inblandade skulle få en känsla för slutresultatet och
ett gemensamt mål. Här ser du renderade bilder från
3D-modellen.
Som sista del i utbildningen är den näringslivsförlagda
kursen, en sorts praktik där varje student är ute nio
veckor i näringslivet för att testa på sin kommande
yrkesroll som produktutvecklare. Kursen ger varje
student en bra chans att testa sina kunskaper och
omsätta dem i praktiskt arbete.
Arbetsuppgifterna kan innefatta allt inom utbildningen.
Vanliga uppgifter är CAD-modellering, konstruktion,
prototyptillverkning, produktframtagning, visualisering,
ritningshantering, informations- och marknadsmaterial.
Arbetsplatserna kan t. ex. vara ett tillverkande företag,
en designbyrå eller en arkitektbyrå.
Vart det bär iväg bestämmer studenten själv! Tack vare
vår stiftelse Öhrskogsstiftelsen som ofta finansierar
studentens resa och uppehälle, testar många på att ha
praktik i en ny stad eller nytt land. Bara de senaste åren
har studenter genomfört sin näringslivsförlagda kurs
över hela Sverige, men även i USA, Kanada, Norge och
Kina. Den näringslivsförlagda kursen kan även fungera
som en bra väg in för en anställning!

Designers & forests
Utbildningen deltar emellanåt i internationella projekt
för att studenter ska utveckla en bredare förståelse
för design och ett internationellt förhållningssätt. Vårt
senaste deltagande var i Designers & Forests i Utah,
USA, där fyra studenter medverkade under 2013-14.
Utgångspunkten var miljontals hektar skog som för-störs
p.g.a barkborrar som gynnats av det varmare klimatet.
De döda träden tas idag inte tillvara även om
barkborrarna mest ådstakommit missfärgningar - blånad.
Utöver det är virket fullt dugligt. Förutom det enorma
slöseriet finns en annan konsekvens. När träden dör,
binder de inte längre jorden, vilket är vitalt för att få en
ren vattentillförsel till bl.a Salt Lake City. Miljonstaden
får sitt vatten nästan uteslutande från smösmältningen i
skogarna. Utmaningen skulle bli att både hitta en användning av virket, och samtidigt upplysa om problemet.

Ett av resultaten från projektet är longboardmärket
BEETLE KILLED som två studenter från utbildningen
startade. På hemsidan beetlekilled.com kan man läsa om
brädornas bakgrund och mening:
”BEETLE KILLED Longboards is a product concept inspired
by the problems of Mountain Pine Beetle infestations in
North America. Because of drought and warmer winters,
Mountain Pine Beetles have devastated millions of acres of
forests and don’t show signs of slowing their destruction.
The longboards make use of these dead trees and aim
to spread awareness of the issue, while celebrating the
American culture’s strong connection to outdoor recreation
and encouraging a more sustainable type of transportation.”
Projektet visades på Design March 2014 i Reykjavik,
Island. Designers & Forests har mött stort intresse och
blivit omskrivet i bland annat Designo.

Öhrskogstiftelsen
Som student på Produktutveckling med möbeldesign
har du en unik möjlighet att söka och få stipendier från
Öhrskogstiftelsen. Räknat per capita finns ingen bättre
möjlighet i Sverige!
Stiftelsen delar årligen ut 80% av avkastningen på sin
aktieportfölj om ca 28 mkr. Under 2014 delades nästan
en halv miljon ut till studenter på utbildningen! Stiftelsen
hjälper till att finansiera resor och uppehälle vid praktik,
studiebesök, mässor, projekt m.m.
Tack vare Öhrskogstiftelsen kan du som student våga
satsa på utlandspraktik, delta i projekt, driva egna projekt eller besöka mässor!

”Under min studietid växte min
nuvarande affärsidé fram”

Givarps
”Det bästa med utbildningen var upplägget, att det var
lärorikt, roligt och att man fick besöka många företag under
studietiden. Under utbildningens gång fick man lära sig lite
av mycket för att senare själv få djupdyka i det som intresserade mig.Vi hade eldsjälar till lärare vilket bidrog med extra
motivering. Jag har alltid velat ha ett eget företag och under
min studietid växte min nuvarande affärsidé fram, pallen
”ENOK”.
Johan Isaksson,
VD Givarps snickeri och formgivning

”Inreder digitala rum”

IKEA
”Under utbildningen har jag lärt mig både Solidworks och 3D
studio Max som var nycklarna in till IKEA. Solidworks används
för att göra tillverkningsunderlag och hållfasthetsberäkningar
visuellt. 3D Studio Max används för att skapa realistiska 3Dmiljöer för reklam och produktbilder till katalogen m.m.
Idag arbetar jag med kvalité på IKEA:s 3D-modeller samt
Process och systemutveckling i programmet 3D Studio Max.
Med hjälp av tillverkningsunderlaget som de faktiska möblerna tillverkas av gör vi våra visuella modeller som sedan
används till produktbilder eller inredningsbilder.”
Anton Karlsson,
3D-koordinator, IKEA Communications

Pinnsoffan hundra
I samband med att Nässjö fyllde 100 år 2014 hade
utbildningen en tävling om att få formge och tillverka en
produkt som senare skulle ges som en gåva till Kungliga
Slottet från Nässjö kommun i samband med firandet.
Vinnaren blev Karl Graflund med sin bänk HUNDRA.
Karls tanke med möbeln är att svensk tradition möter
samtid och ger pinnstolen ett nytt uttryck.

Det finns också en idé om att bänkens lite mindre format
kommer att göra att människor sitter närmare varandra.
Soffan har också en koppling till Nässjö som under stor
del av 1900-talet var känt för sin pinnstolstillverkning.
Soffan är handsvarvad i massiv björk och ytbehandlad
med hårdvaxolja.

Kurser

Antagning

ÅR 1

För att bli antagen på programmet behöver du ha grundläggande behörighet. Ansökan sker via studera.nu senast
15 april.

Designmetodik med projektarbete

9 hp

CAD 1 med Ritteknik

6 hp

Prototyptillverkning

6 hp

Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation

6 hp

Utbildningen startar varje höst med 25 platser. Av dem
tillsätts 65% från betyg och 35% från högskoleprovet.
Gränsen för antagning på högskoleprovet är 0,8.

Mekanik och hållfasthetslära

9 hp

Nästa start är 17 augusti 2015.

Materialteknik och möbelkonstruktion

6 hp

Möbeldesign 1

9 hp

CAD 2 med Rapid prototyping

6 hp

ÅR 2
Visualisering med inredningsarkitektur

9 hp

Affärsplanering med kalkylering och tillverkning

9 hp

Marknadsföring och försäljning

6 hp

Möbeldesign 2

12 hp

Examensarbete

9 hp

NFK - Näringslivsförlagd kurs

15 hp

Kontakt
Vill du ha kontakt med studenterna bakom någon av
möblerna, eller veta mer om utbildningen, kontakta:
Victor Strandgren
Programansvarig
0380 517254
victor.strandgren@nassjo.se

Sociala medier
Följ utbildningen på instagram och facebook!
Instagram: furniturebystudents
facebook.com/produktutvecklingmedmobeldesign

