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Förord:

Ämnet för mitt examensarbete var att arbeta med företagsidentitet 
genom att fläta samman ett specifikt företags (Löfstrands möbel-
renoveringsverkstad) befintliga verksamhetsstruktur och ambition 
med planeringen och formgivningen av dess egenproducerade objekt.

Löfstrands Verkstads vilja att skapa möbler som skall kunna ärvas 
vidare (likt de möbler de renovering i sin befintliga verksamhet) lades 
tillsammans med möjligheterna med småskalig produktion (i deras 
verkstad, samt kontaktnät) som grund till en verksamhetsbreddning 
för Löfstrands Verkstad i Hägersten. 

Den fysiskt manifesterade slutprodukten av examensarbetet är en 
möbelkollektion skapad för Löfstrands ideal, identitet, lager- och 
produktionsmöjligheter. En kollektion i vilken kunden bjuds in till 
medskapande (eller art directing) av möblerna för att knyta strarka 
band till dessa och verkstaden.



Lösa tankar om 
småskalig ny-
produktion av 
möbler.
(Ambitionsdrivet 
snarare än ekono-
miskt.)

Identitet genom 
fysiska manifes-
tation (artefak-
ter) och kontex-
tualisering (webb 
/ butik)

Research:

Varumärkesutveckling

Form utveckling:

Produktions-
utveckling:

Designstrategiutveckling:

1/3 presentation

2/3 presentation

‘Lära-känna-varandra-projekt’:

Design och 
konstruktion 
av butiksdisk + 
Hyllsystem för 
Pärlans konfektyr 
AB. 

Feedback: 
Kolla upp pro-
ducenter av 
‘klassiker’ + nytt.

-Cassina
-Knoll

Feedback:
Förfina 
designkoncept 
genom att prova 
proportioner 
och detaljer i 
modell.

Formulering 
av grafikbrief i 
samarbete med 
Minna Sakaria 
(GDI, 
Konstfack)

Dra nytta av Löf-
strands intresse 
för gamla möbel-
stilar.

Bygg historia 
av egen design 
kring existerande 
verksamhet och 
involverande av 
kund.

Dra nytta av 
fördelar av 
småskalig 
produktion 
genom att bjuda 
in kunden i ‘art 
directing’.

Identitetsdis-
kussion med 
Löfstrands med 
skisser och mod-
eller. Beslut om 
range av möbler 
att ta vidare.

Förfining och 
korrigering av 
design för pro-
totyptillverkning 
tillsammans med 
snickare samt 
konstruktör.

Jämförelse med 
andra 2nd hand 
butiker. (Butik, 
Web, Brand)

Bildreferensma-
terial (främst) 
från böcker och 
internet rörande 
designhistoria, 
stilar och ideolo-
gier.

Intervju och 
hembesök an-
gående beteenden 
och tankar kring 
heminredning.

PM max:

Intro:

Projektöversikt över hur de olika faserna i projektet ledde in i varandra. 
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1 Inledning:

1.1 Löfstrands Verkstad
Mitt examensarbete är utfört för och med Löfstrands Verkstad som 
utför möbelrenovering och beställningssnickeri samt köper och säljer 
begagnade möbler. Verkstaden består av Anna Löfstrand (möbel-
snickare) och Rasmus Grip (ingenjör) som tillsammans delar lika på 
arbetet som utförs i och utanför butiken.

De möbler som passerar genom verkstaden är största delen begag-
nade möbler som Rasmus och Anna inköpt på återkommande lopp-
marknader*. Genom att samarbeta med andra upphandlare av begag-
nade objekt så kan de även ta hand om dödsbon, där olika handlare 
specialiserar sig på sina områden och förhandlar om uppköp efter vad 
som finns att tillgå i varje enskilt fall.
(Illustrationen ‘Löfstrands Verkstads Näringskedja’ på nästa sida 
visar förhållandena mellan de olika delarna av verksamheten.) 

Löfstrands verkstad är en sympatisk butik som tar tid att träffa 
kunder och hitta lösningar som passar var och en. Då ägarna bor i 
närheten av butiken varierar öppetstider något men om man ringer 
innan kan nästan alltid (även helg) någon av dem komma förbi bu-
tiken och ta emot. Belägen på Hägerstensåsen är kundflödet genom 
butiken förhållandevis litet (jämförelse med konkurrenter i Stock-
holms innerstad). De säljer och annonserar därför sina tjänster och 
varor på internet (blocketbutik) där kundgruppen till största delen är 
så kallade ‘fyndare’ **.
Tillsammans med Löfstrands resonemang om att inte förakta sina 
kunder*** och behålla ett humant förhållande till sitt arbete kan 
Löfstrands verksamhet sammanfattas med mottot att “sälja ofta och 
billigt hellre än dyrt och sällan”.

* : Lagerlokaler med veckovis insamling och försäljning.
** : Personer som har fokus på letandet efter billiga dyrgripar. De ser det som extra värdefullt om de kan få tag i en vacker möbel med ett 
riktigt utfört handverk för lite pengar, men skulle inte köpa samma möbel nyproducerad.
*** : Citat Rasmus Grip angående vissa konkurrerande andra hands säljare:  “Köper av en nolla, lägger till en nolla och säljer till en annan 
nolla”

Löfstrands Verkstad.
Sparbanksvägen 85 
(Hägerstensåsen)

t.v; ingång verkstad
t.h; ingång butik
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Butiksdel med insyn från Sparbanksvägen

Insyn / ingång till verkstad.

Löfstrands Verkstads ‘Näringskedja’

                =  Försäljning av möbler
 
                =  Inköp av möbler

Detalj, ingång till butik.

Grundarna och ägarna av Löfstrands Verkstad; Rasmus Grip och Anna Löfstrand.

Dödsbo 

Loppmarknader
(Skarpnäck m.fl.)

70 %

10 %

95 %5 %

20 %

Företag Privatpersoner

Säljare med  annan 
specialisering
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1.2 Syfte
Syftet med projektet är att skapa en möbelkollektion som fysiskt rep-
resenterar Löfstrands Verkstads identitet och breddar deras verksam-
het till att innefatta småskalig produktion av möbler.

1.3 Frågor
Projektet initierades av diskussion kring hur objekt och kontextuali-
sering förhåller sig till varandra som bärare av företagsidentitet. Hur 
man uppfattar ting som olika beroende av fysisk form, eller hur de 
kan upplevas olika av det sätt de kontextualiseras eller inhandlas.

Frågor som snabbt följde efter detta och som har varit av vikt i mitt 
projekt är:

-Hur skall den nya verksamheten förhålla sig till den befintliga? 
-Vilken prisgrupp kan och vill man presentera den för? 
-Vilka är de designmässiga ambitionerna bakom nyproducerandet?
-Hur kan Löfstrands identitet och verksamhet återspeglas i valet av 
möbler att producera?
- Kan möjliga samarbeten med utomstående aktörer vävas in i såväl 
möbelkollektion som identitetsbyggande?
- Hur skall möblerna kontextualiseras och säljas?

1.4 Definition av identitet och uttryck
I “Brand Gap” 7 reds begreppen kring branding* ut av Marty Neumei-
er.
 - “A brand is a persons gut feeling about a product, service, or  
 company... When enough individuals arrive at the same gut  
 feeling, a company can be said to have a brand. In other   
 words, a brand is not what you say it is. It’s what THEY say it  
 is.” 7  (Marty Neumaier)

Neumeier skriver vidare om hur vad han kallar ‘karismatiska brand’ 
har en tydligt engagemang kring estetik. Han förklarar detta med att 
estetik är känslors språk, och i vårt informationsrika, tids-fattiga sam-
hälle värderas känslor högre än information.

För att testa sitt brand ger Marty exempel på 3 frågor: 
 1/Vilka är ni?    2/ Vad gör ni?     3/Varför spelar det nån roll?
Med detta argumenterar han om vikten av att tydligt definiera sin 
verksamhet för sig själv. Om man inte tydligt kan ge svar på frågorna, 
menar han att man inte har någon kontroll över hur man uppfat-
tas som brand. Neumeier skriver vidare om hur man strategiskt kan 
använda design som verktyg i branding för att särskilja sig. I ‘de-
sign’ tar han in hur en produkts fysiska form, hur den är packeterad, 
marknadsförd och kontextualiserad**.

* : Marty Neumeier skriver inledningsvis att ett brand inte är en logo. Det som ofta slarvigt menas med en logotyp är ett trademark, vilket 
kan bestå av text och/eller grafisk symbol. Jag använder mig av den engelska terminologin för att inte förvirra mellan brand och trademark 
som på svenska båda översätts till ‘varumärke’. 
** : Objekt ( i detta fallet) satt i sammanhang för att kommunicera vad / vem den är till.

Privatpersoner
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Skiss butiksdisk och hyllsystem 
för Pärlans Konfektyr AB.

När jag i projektet skriver om design och identitet väljer jag att dela 
upp dem ytterligare enligt följande för att vara tydlig i mitt kommu-
nicerande.

Design / Designförslag: Förslag av hur objekt skall fungera och ta 
form.
Kontext: Sammanhang i vilken objekt presenteras / säljs. 
Identitet: Hur Löfstrands verkstad uppfattar och vill kommunicera 
sin verksamhet.
Brand: Hur utomstående uppfattar Löfstrands verkstad.

Möbelformgivningen har blivit född ur delade ideal och vad vi ge-
mensamt sett som intressanta uttryck. Jag är väl medveten om Ro-
land Barthos teorier om att all tolkning av den verklighet vi befinner 
oss i sker genom betraktarens bakgrund av erfarenheter och åsikter, 
och tror alltså inte att man kan gjuta in statiska ‘uttryck’ i objekt, men 
för vårat samarbete har det varit effektivt att arbeta efter de intryck 
som vi kunnat enas om att de olika skisserna och senare modellerna 
gav oss. I slutänden är det målet med formgivningen att skapa en 
möbelkollektion som ger olika uttryck som tillsammans berättar 
om företagsidentiteten, och inte att varje åskådare skall få samma 
beskrivande ord på tungan i möte med möblerna.

1.5 Arbetssätt
För att besvara de frågor som hittils kommit upp arbetade jag under 
mitt arbete arbetat med och mot Löfstrands verkstad på olika sätt;

För att lära känna deras versamhet följde jag dem inledningsvis nära 
i butik och ute på loppmarknader. Jag ritade tillsammans med dem 
ett kortare beställningsjobb på en platsbyggd butiksdisk med hyllsys-
tem till Pärlans konditori. Vi kartlade i detta skede samtidigt deras 
verksamhets inköp och försäljning (se bild ‘Löfstrands Näringskedja’) 
för att få en överblick av versamhetens befintliga köp och säljkanaler.

För att kunna diskutera hur vi skulle arbeta med Löfstrands identitet 
och brand satte jag och verkstaden genom diskussion tillsammans 
upp ramar för vilka parametrar vi avsåg relevanta. Jag gjorde däreftel 
jämförelser med konkurrenter inom staden som också befinner sig i 
nichen begagnade möbler, där vi tog i beaktning känslan i butik, web-
design och urval av möbler samt en övergripande känslogrundad var-
umärkesuppfattning (se kap 2). Vi kollade även på Cassina, som i sin 
portfolio framgångsrikt blandar klassiker från 30-tal och framåt med 
nyproducerad design. Vidare läste jag även in mig på andra branding- 
projekt i tidsskriften FORM samt Karin Wallenbecks examensarbete 
om gestaltande av design.  

För att diskutera form, estetik och designideal samlade jag bildmate-
rial med utgångspunkt i den typ av möbler som Löfstrands uttryckte 
att de letade efter (skandinavisk möbelkonst 1930-50-tal). Därefter 
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breddade jag bildmaterialet till att involvera även Art déco samt olika 
mindre modernistiska inriktningar för att få ett matieral att diskutera 
kring som inte var helt homogent i uttryck. 

För att öppna för andra infallsvinklar än våra egna och ge min intu-
ition material att arbeta med gjorde jag 5 intervjuer och hembesök i 
syfte att diskutera vanor och beteenden kopplade tilll (hem)inredning, 
samt hur man reflekterar kring kring de möbler man omgett sig med.

Från resultatet av ovanstående metoder författade jag ett scenario 
för verksamhetsbreddning, identitetsarbete och branding (se kap 4.1, 
4,2). Efter att ha stämt av att Löfstrands Verkstad såg arbetet som 
intressant låg detta sedan som grund för skiss och modellarbete. Gall-
ring, värdering och revidering av skissarbetet skedde genom diskus-
sioner mellan mig och verkstaden för att uppnå objekt som vi kunde 
enas om var tillräckligt starka kommunikatörer för identitet, och 
projekt vi gemensamt ville se slutförda.

För konstruktionsanpassning stämde vi initialt av med snickare vilka 
parametrar som generellt spelar in i produktionskostnad för att ha 
detta i åtanke redan från start. Om en formgivning exempelvis skulle 
generera för många arbetsmoment med nya maskininställningar 
skulle möblerna i slutänden bli för dyra för verkstaden att producera 
externt. Det sista skedet i designarbetet var att igen stämma av med 
snickare och konstruktör för att revidera detaljer som skulle bli alltför 
kostsamma och / eller inte hålla för det slitage som beräknas. Övriga 
möbeldetaljer som produceras i metall och textil behandlades även 
dessa på samma sätt.
Avslutningsvis gjordes en designbrief för grafikarbete i samarbete 
med Minna Sakaria (GDI, Konstfack) för att sammanfatta identitets-
byggandet i ett dokument som Löfstrands Verkstad kan använda sig 
av själva, eller som styrdokument för designer av hemsida och print-
outs.
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2 Utåtblickande om företagsidentitet

2.1 Lokala konkurrenter
För att få en bild av hur Löfstrands verksamhet uppfattades utifrån 
valde jag efter min inblick i deras verksamhet att göra en jäm-
förelse med andra aktörer i 2nd-hand försäljning av möbler i cen-
trala Stockholmsområdet samt nyproducenter med klassiker kvar 
i sin produktlinje. Mitt urval av 2nd-hand butiker skedde genom 
att kolla på butiker med en tydligt utpräglad identitet och valde 
således bort den enorma massan antikbutiker som också hushåller 
i stan. Detta då de lyckats höja sina priser genom varumärkes-
byggande, något som vi såg som intressant för den tilltänkta ny-
produktionen även om Löfstrands uttryckte en misstänksamhet 
mot varumärkesbyggande generellt och var noga med att poängtera 
att de inte ville efterlikna Dusty Deco eller Judit (som enligt Ras-
mus använder sig av ‘köp av en nolla, lägg till en nolla, sälj till en 
annan nolla’).

Judit Brandstationen

Adress: Krukmakargatan (Mariatorget T-bana)

Varumärkestolkning: Utvalda möbler för 
de som inte vill spendera tid genom att leta 
igenom loppmarknader efter fynd, och kan 
betala extra för att de stilar de vet att Brandsta-
tionen tillhandahåller.

Web:
Lätt att navigera mellan möjliga val.

Tydlig koppling mellan Juditbutikerna.

Tydliga foton som visar möblerna enskilt.

Butik:
Högt i tak. Rymligt.

Utbud / Inredning:
50- 60-tals möbler sida vid sida med diverse 
lampor, skyltar och växt / medicin affischer och 
stora patinerade resväskor. Allt är mer eller 
mindre ordnat i en dekorstil som ger butiken 
dess karaktär.

Dusty Deco

Adress: Kocksgatan (Medborgarplatsen 
T-bana)

Varumärkestolkning: Ovanliga möbler för de 
som har råd med ‘cool’ smak.

Web:
Lätt att navigera i sortiment.

Estetiskt arrangerade fotografier med en rå bak-
grund / miljö som stärker bilden av att objekten 
har grävts fram från någon gammal lada på 
landsbygden.

Butik:
Rå, lagerliknande lokal.

Utbud / Inredning:
Fokus på industriella tunga möbler som är 
ovanliga och svåra att få tag i (importerade), 
samt acessoarer som patinerade resväskor och 
gamla leksaker etc. Blandat arrangerat och 
upptravat.
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Bukowskis Market

Adress: Hälsingegatan 43 (Odenplan T-bana)

Varumärkestolkning: Väl utvalda möbler 
och artefakter för de som är intresserade av 
historiska stilar men vet vad de letar efter och 
vill pröva sin lycka på auktion. Generellt aldrig 
billigt.

Web:

Auktion - Budgivning, går ej att köpa direkt.
Lätt att navigera mellan olika butiker i olika 
städer, samt kategorier av varor (möbler, 
tavlor)

Animerade fotografier som visar olika vinklar 
av objekten när muspekaren hålls över foto-
grafierna.

Showroom:

Ljus lagerlokal + showroom med insyn från 
gatuplan.

Utbud / Inredning:
1800-tals-nutid utvalda rariteter i en mängd 
olika stilar (Art déco, allmoge, funkis, indus-
triella möbler osv) Allt ordnat prydligt och 
åtkomligt att iakta och känna på.

Myrorna

Adress: Skärholmen (Skärhomen T-bana)

Varumärkestolkning:
Billiga varor, för den goda sakens skull samt 
den tunna plånboken. Sällan några exceptio-
nella fynd. Syftet är viktigare än objekten.

Web:

Beskriver Myrornas uppdrag (Frälsning-
sarmén) och kontaktuppgift med de olika 
butikerna.

Inga varor visas. internetköp ej möjligt.

Butik:

Källarlokal är till större delen fylld av möbler.

Utbud / Inredning: 
Allt möjligt kan säljas. Hit går du om du be-
höver en billig ‘stol’ snarare än en specifik stil.
Slumpmässigt uppradat med korridorer 
imellan möblerna.

Löfstrands Verkstad

Adress: Sparbanksvägen (Buss 147 från 
Liljeholmen)

Varumärkestolkning:
Den trevliga lokala verkstaden och 2nd hand 
butiken som vill hjälpa dig att hitta det du letar 
efter eller fixa till de möbler du håller av.

Web:

Ett tydligt hemmagjort projekt med oklart 
syfte. Svårt att läsa och navigera sig fram till 
information.

Inga priser på möbler till försäljning är 
utsatta om du inte hittar länk till deras 
blocketbutik där du får leta upp den möbel 
du kollade på igen.

Otydligt vad deras verksamhet är.

Butik

3 rum totalt; vardagsrumsliknande butik med 
passage till kök och verkstad.

Utbud / Inredning:
Mestadels 50-tals möbler tillsammans med 
några yngre och äldre exemplar. Möbler 
används som inredning eller står i verkstaden 
eller för upphämtning. 
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I jämförelsen med lokala konkurrenter framstår Löfstrands Verk-
stad precis så liten som verksamheten är. Hemsidan verkar mest 
existera för att man borde ha en hemsida, uppbyggnaden av den 
förmedlar dock i sin ogenomtänkta struktur en småskalighet och 
ärlighet som antagligen tilltalar fyndare som inte vill känna att de 
betalar extra för ett varumärke, utan lägger pengarna rakt på de 
möbler de letar efter.
Löfstrands verkstad presenterar sig också med porträtt och namn 
vilket ännu mer förstärker intrycket att man kommer till en per-
sonlig verksamhet.

2.2 Cassina

Den italienska möbeljätten Cassina har vi intresserat oss för som 
exempel på en producent som bygger vidare på sin kollektion av 
klassiker från stjärndesigners som Le Corbusier, Charles Rennie 
Mackintosh och Gerrit Rietveldt med moderna stjärndesigners som 
Konstantin Grcic och Philippe Starck. Alla möbler är formstarka 
och expressiva, men fungerar bra tillsammans, nya som gamla med 
en kvarhållen modernistisk värdegrund i olika tolkning. Detta har 
vi tagit fasta på som inspiration till byggande av vår egen kollek-
tion, en kollektion som bygger vidare på äldre estetikdetaljer, med 
nutida behov och beteenden som tas i åtanke.
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2.3 Designidentitet och identitetsbyggande kollektioner
I artikeln ‘Design och Identitet’5  i tidsskriften Form (2007) refer-
eras Karin M Ekström i egenskap av företrädare för ‘Centrum för 
konsumtionsforskning’. Hon talar där om konsumentorientering 
i produktion och marknadsföring och frågar sig retoriskt hur man 
tar reda på vad kunden vill ha? Hon menar att de som uttrycker 
sina åsikter kanske inte är representativa för de som inte gör det 
och menar att en stor andel av de produkter som säljer ‘floppar’ gör 
det eftersom de inte är tillräckligt konsumentorienterade. 
I artikeln nämns även komplexiteten i beslutsprocessen vid köp. 
Hur man många gånger egentligen går på känsla även fast man 
samlar information, jämför priser och alternativ och fattar beslut. 
I mitt arbete med Löfstrands identitet var det viktigt att förstå de 
bakomliggande orsakerna till varför de vill nyproducera. I diskus-
sion om marknadsundersökning och marknadsföring uttrycktes 
direkt ett avståndstagande från Karin M Ekströms sätt att se på 
framgång. Rasmus och Annas utgångspunkt för projektet var en 
ambition att förverkliga något som de kunde stå bakom och gjuta in 
sig själva i, framför att öka omsättning. Det resonerades att de ville 
producera möbler de själva höll av snarare än att försöka snärja en 
målgrupp (konsumentorientering). 
Dock delades uppfattningen om komplexitet i varför man väljer 
vissa ting framför andra, och hur man inte alltid kan härleda alla 
anledningar. I arbetet med såväl skiss,urval och marknadsföring 
tilläts intuition därför spela en viktig roll.

Gällande vad som spelar roll vid varför man fäster sig vid vissa 
objekt blir det viktigt att tänka på den kontext objekten presenteras 
i. Ett designförslag är aldrig bara en komposition av fysiska kompo-
nenter utan är uttrycksmässigt i allra högsta grad beroende av det 
medie den presenteras i. Detta skriver Karin Wallenbeck om i sitt 
examensarbete ‘Att gestalta gestalt’6 (Konstfack, 2011).
Karin W skriver där om hur digital teknologi och internet har 
förändrat sättet vi betraktar och delar fotografi med varandra. Hon 
skriver också om hur formgivare kan nå ut med sina projekt utan 
att förlita sig till redaktioner eller ens fysiska objekt, men även om 
fotografens roll i förmedlandet av design då de flesta åskådarna av 
designprojekt upplever dem genom bloggar eller tidsskrifter och 
sällan eller aldrig kan skapa sig en egen uppfattning om objekten 
genom att uppleva dem fysiskt. Syftet med Karin Wallenbecks pro-
jekt var att utforska, erkänna och använda sig av produktfotografi 
som en del av designprocessen istället för att se det som en form av 
dokumentation vid avslut av projekt. 
Med detta i åtanke diskuterades en möjligheter gällande kon-
textualisering och marknadsföring av befintlig verksamhet samt 
nyproduktion. Hur människor delar med sig av fotografi genom ap-
plikationer till smartphones (Instagram exempelvis, en fotografiap-
plikation som med filter härmar gamla fotografieffekter,) och följer 
varandra sågs som intressant att använda sig av vid marknads-
föring av begagnade möbler, då det agerar som en direkt personlig 
länk mellan Löfstrands och deras kunder, som lätt kan ta del av 
nyheter, på ett där Löfstrands delar med sig av sina möbler, istället 
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för att göra reklam för dem. 
Jag diskuterade tillsammans med Löfstrands verkstad vikten av 
kontextualisering genom fotografi och grafik. Vi var eniga i att 
det grafiskt skulle krävas en annan plattform och förhållningssätt 
till den nya kollektionen relativt de begagnade möblerna för att 
kunderna skall betrakta den med andra ögon. För att inte ta mig 
för mycket vatten över huvudet väljer jag att outsourca denna del 
av projektet till grafisk designer samt fotograf, och mitt arbete blir 
således att tillsammans med Löfstrands verkstad enas om den brief 
som skall förmedla deras mål med fotografi och hemsidesdesign.

Designgruppen Front har i flertalet projekt arbetat med identitet 
och karaktär genom att låta berättelser ta plats i formgivningen. 
Så även med sina 2 lamparmaturer och stolen Selma på uppdrag 
av IKEA som ett vidarearbete av deras PS-kollektion (post scrip-
tum). I artikeln ‘Fronts historier intar IKEA’4  beskrivs detta samar-
bete och görs en kort redogörelse för PS-kollektionens syfte. Det 
beskrivs där att kollektionen sedan lanseringen 1995 på möbelmäs-
san i Milano har haft som syfte att stärka ikeas varumärke genom 
mer påkostade lösningar och mer karaktärsorienterad formgivning 
jämför med den mer anonyma IKEA-formgivningen. I artikeln 
nämns också interna meningsskiljaktligheter inom IKEA gällande 
hur bra gränsdragningen mellan IKEAs ordinarie sortiment och 
PS-kollektionen egentligen är. 
För Löfstrands verkstad rör det sig inte om en åtskillnad mellan 
olika kollektioner, utan en åtskillnad i verksamhet; produktion och 
upphandling + försäljning av begagnade möbler. Dock kommer det 
handla om en skillnad i prissättning (av produktionskostnad)och 
de ‘fyndare’ som för tillfället är verkstadens kundgrupp kommer 
troligen inte vara rätt kundgrupp för den tilltänkta kollektionen. 
Därför är en åtskiljning i hur man talar om och visar upp (kontex-
tualiserar) de olika verksamheterna intressant. Eftersom jag inte 
är en stjärndesigner kan inte pris sättas med mitt namn som argu-
ment. Mer relevant och intressant att spela på har istället  varit att 
trycka på den vilja att hitta lösningar på kundens önskemål och 
behov som Anna och Rasmus visat under den tid jag spenderat 
med dem i projektet. Genom att utforma kollektionen med det i 
åtanke skapar vi tillsammans en historia att berätta om kollek-
tionen som knyter an till deras befintliga verksamhet och identitet, 
och samtidigt talar till en större publik. Förhoppningen med detta 
är att åstadkomma en synergieffekt där de båda verksamheterna 
kan stödja varandra. Fyndare skall kunna uppskatta och ta till sig 
Löfstrands egna kollektion och se det som ett alternativ, medan 
den nya publiken skall bli medvetna om verkstadens möjligheter av 
renovering och reparation och se möjligheterna i denna. 
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3 Intuitionsföda

3.1 Referensmaterial
I syfte att diskutera formgivningsdetaljer och uttryck samlade jag 
in referensfotografier från böcker om dansk möbelkonst, art déco 
samt utsnitt av modern möbelformgivning. Jag kompletterade 
även dessa med internetsökningar och besök på möbelmässan i 
Älvsjö. Jag läste även in mig på 1900-talets designhistoria för att 
få en uppfattning av vilka ideologier och tankar som låg bakom de 
olika möbler vi diskuterade.

3.2 Intervjuer / hembesök

Som tidigare nämnts uttryckte Löfstrands ett visst motstånd mot 
marknadsföringsmetoder. Vi diskuterade hur vi ville angripa pro-
jektet och var överens om att vi ville att möblerna som skulle ritas, 
skulle vara möbler som vi själva stod bakom och ville realisera 
och inte producerade för att snärja en tilltänkt målgrupp. Fortfar-
ande behövdes vad som skulle kunna säljas tas med i beräkning 
(var vi alla överens om). Vi hade lösa tankar om att möbelkolle-
ktionen skulle funktionsmässigt spela med vad vi vagt uttryckte 
som ‘nutida beteenden i hemmet’, där vi i diskussion exempelvis 
kunde identifiera att fritidsaktiviteter i högre grad får ta plats i 
vår generations (70, 80-talister och senare) hem i jämförelse med 
våra föräldrar. Cykeln hänger på väggen istället för i cykelrum-
met i källaren med argumentet att den inte skall bli stulen, när det 
kanske egentligen handlar om att man vill omge sig med ting som 
bygger vidare på ens personlighet.
Vi valde att göra intervjuer och hembesök som syftade till att dis-
kutera vanor och beteenden i hemmet kopplat till inredning, samt 
hur man reflekterade kring den inredning man hade, vilka delar 
som fanns där och varför, för att föda min intuition i skissandet.
De främsta sakerna jag tog med mig ifrån detta var hur många 
tenderar att vilja förvara ting de kopplar till sin personlighet/iden-
titet framme (som vi diskuterat kring), hur många tar med sig job-
bet hem, vilket krockar med avsaknad av arbetsbord till förmån 
för matbord, hur kläder förvaras (på / i / under) varsomhelst och 
hur skor täcker hallgolvet. Den befintliga inredningen förklarades 
spela in vid planering av inredningsinköp på olika sätt, hur färg 
och materialmatchning såväl som specifika möbelstilar söktes för 
att matcha interiör, men också hur man väljer att låta vissa objekt 
ta mer plats än andra, på grund av av såväl ekonomiska skäl som 
att undvika ett för komplext helhetsintryck.

Urval av böcker ur vilken bildmaterial för formdiskussion hämtades.
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Bilder från hembesök visande temporär förvaring av kläder, skoupphängning i trång hall, omklädda möbler för färgmatchning, gitarr 
och stärkare får vara del av inredning samt den käraste ägodel; det ärvda bordet.

3.3 Skiss och modellarbete, utvärdering och avgränsning
Utifrån det referensmaterial vi samlat ihop och diskuterat 
strävade mitt första idéskissande till att inspireras av Art Déco, 
Modernism och Dansk möbelkonst men i kompositioner som 
skulle uppfattas som en utveckling av en identitet istället för en 
nostalgisk retrokollektion. 
Av de idéer som föddes av diskussioner kring nutida beteenden 
beslutade vi det första skedet att jag skulle skissa på möbler som 
skulle kunna agera som komplement till deras övriga verksamhet. 
En autentisk art déco byrå skulle man uppleva som ett kap, med-
ans en nyproducerad rimligtvis skulle kännas ganska svulstig att 
köpa. De möbler som beslutades att utredas först blev ett kombin-
erat mat- / arbetsbord, en skoförvaring som nyttjar höjd istället 
för golvyta, en klädställning samt ett hyllsystem som skulle vara 
fritt från vägginfästning. 
Växelvis med idéskissandet skedde ett inspirationsletande i ref-
erensmaterial och en avvägning vad som skulle kunna göra sig 
‘naturligt’ att arbeta vidare på i de olika objekten.
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Vid första återkopplingen på idéskissandet var vi oense om i prin-
cip allt, vilket la den verkliga grunden för vilken riktning möbler-
na skulle ta. När vi fick olika intryck av en skiss fick vi diskutera 
hur och varför och bilden av den identitet som Löfstrands ville 
uppnå började klarna, samtidigt som jag kunde börja formulera 
mina mål med projektet.

Vidare gjorde jag skissmodeller i skala 1:10 för att se hur objekten 
förhöll sig till varandra rumsligt, och gjorde inför varje diskussion 
CAD-visualisering för att inte skisstolkning skulle sinka projektet. 
Jag resonerade att det var bättre om möblerna såg färdiga ut, eft-
ersom det då snabbt blev diskussioner om detaljer man ogillade, 
vilket jag försökte konvertera till tankar kring den identitet som 
möblerna tillsammans skulle bygga.

När jag efter 2/3-presentationen kunde presentera ett mer sa-
manhängande dokument med mitt förarbete, designskissande och 
den idé kring kontextualisering och varumärkesbyggande som 
processen lett fram till satte vi oss igen och gjorde en ny utgallring 
av vilka projekt som vi valde att fokusera på att ta vidare till proto-
typ. Därefter följde skissartat volymmodellerande för att få en mer 
konkret rumslig uppfattning om illustrationer och renderingar.
Sista skedet av möbelformgivningen var att igen stämma av med 
snickare för de detaljlösningar som behövde revideras och stäm-
ma av med konstruktör för att ta fram en lampprototyp och de-
taljer till hyllsystemet.

Skissmodell hyllsystem och lampa.
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4 Identitetsgrund

4.1 Verkstad - en historia att berätta
I ‘Purple Cow’2 (2002) beskrivs vikten av att hitta sin nisch och ut-
märka sig i ett samhälle fullt av intryck. Som titeln indikerar lägger 
man märke till en lila ko, vilket inte nödvändigtvis behöver betyda att 
man skall göra något galet för att lyckas. Att marknadsföra sig genom 
att köpa annonsplats i tidningar till exempel tas upp som exceptio-
nellt ineffektivt, då gemene man är så van vid att bläddra förbi dessa 
sidor att den kostnad man lagt ner på annonsplatsen inte vägs upp 
av den eventuella uppmärksamhet man får tillbaka. I mitt arbete 
med att förstå och bygga vidare på Löfstrands Verkstads identitet har 
jag sett det som mest viktigt att hitta en intressant historia att bygga 
kollektionen och verksamhetsbreddningen kring. En historia som är 
intressant att höra för att den inte är vanlig, men också en historia 
som har täckning när man väl fått upp intresset. Det räcker inte att 
en ko är lila om det i sig inte ger några intressanta möjligheter. En 
sådan historia ser jag verkstadsdelen av Löfstrands verkstad vara. 
Den skiljer dem ifrån alla lokala konkurrenter som säljer begagnade 
möbler, samt nyproducenter genom att ge Löfstrand en möjlighet till 
individanpassning och närmare återkoppling till sina kunder. 

4.2 Verksamhetsutveckling
Bygger man dessutom vidare på det intresse av historiska möbelstilar 
som gjort att de sökt sig till den verksamhet de driver idag kan man 
knyta ihop de båda verksamheterna till en naturlig helhet.

Varje möbel i deras kollektion kan vara en hyllning till en specifik stil 
/ ett specifikt objekt de håller av istället för att skapa en homogen 
estetik som allt skall rättas efter (Apple, IKEA osv). På så sätt kan det 
något eklektiska och ständigt varierande intrycket av second hand 
försäljningen tas i anspråk samtidigt som det kan hållas ihop av över-
gripande modernistiska ideal som kan hittas i många av referensob-
jekten vi diskuterat. 

Genom att dra nytta av sin verkstad och de möjligheter den ger 
verksamhetsmässigt kan de skapa en relativt unik kombinations-
verksamhet där de kan knyta sina kunder närmre sig genom att 
själva ansvara för renovering, reparationer, ommålande eller vi-
dareförsäljning. 

Genom småskalig produktion (vilket är nödvändigt av bristande la-
gerhållningsmöjligheter och ekonomi) kan de även med fördel bjuda 
in kunden till medskapande i form av begränsad art directing.
Till exempel erbjuda sina olika designs i ett fåtal träslag och betsmöj-
ligheter eller obearbetat, så att kunden kan göra en avvägning hur 
mycket pengar hon / han vill lägga och hur möbeln skall passa in med 
befintligt möblemang. 

Genom att arbeta med kvalitetshantverk (för hållbarhet och gediget 
uttryck), historiebyggande kring köp/skapande av produkt skapa ob-
jekt som får ett högt emotionellt värde och ett högt andrahandsvärde 
för att de ska viljas, och kunna ärvas vidare.
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4.3 Ambition
Eftersom objekten skall realiseras av i hög grad Löfstrans verkstad 
själva som går in med kapital och arbetstimmar (bitar av produk-
tionen) är de objekt som tas vidare till prototyp och / produktion 
objekt som Löfstrands själva vill se realiserade. Det kombinerade 
matbordet / arbetsbordet var t.ex en del av identitetsbyggandet som 
uppskattades på konceptnivå men som inte uppfyllde de mål som de 
själva har med sin nyproduktion. 

Rums- / läs-belysningen är ett objekt som vi är överens om iden-
titetsmässigt men är för komplext med metallarbete och CE-märkning 
vilket leder till att jag själv tar fram prototyp på den då jag själv tror 
på projektet och kan tillsammans med dem marknadsföra och sälja 
det. 

4.4 Inspirationsobjekt
Som nämns under rubriken ‘Verksamhetsutveckling’ valde jag att i 
mina olika skissingång arbeta med inspirationsobjekt att bygga vidare 
och omtolka utifrån de designideal vi formulerar i diskussionen kring 
dem. Följande möbler är de som på ett eller annat sätt inspirerade 
/ influerade formgivningen av de möbler vi valde att rita. I vissa fall 
kom inspirationen först, i andra kom en skissartad idé som sedan 
parades ihop med ett objekt vi tyckte hade intressanta drag att arbeta 
vidare med.

Den avskalade formgivning fokuserad på komposition och 
känslan av arbete är utgångspunkten i skissarbete för mat-/

arbetsbordet.

Formspråk och konstruktionslösningar i Kaare Klints safa-
ristol inpirerar formgivningen av klädhäst / temporär gard-

erob för förvaring av kläder som skall luftas. 

Abstraktionen i konstruktionen av Gerrit Rietveldts skänk 
tjänar som inspireration i formgivningen av skoförvaringen.

Enkelheten i kompositionen av 
Greta Magnusson Grossmans 
‘Grasshopper’ och hur den tar rum-
met i anspråk har varit utgång-
spunkten i formgivningen av läs- / 

rumsbelysning.

Flera olika danska hyllsystem från 
30 och 40 tal har varit utgång-
spunkten för formgivning av hyll-

system.
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4.5 Designideologi
Vid diskussion av skiss och modellarbete samt återblickande till ins-
amlat referensmaterial har Löfstrands uttryckt övergripande modern-
istiska designideal, men inte tagna till den extrema avskalningen hos 
minimalism :
   “Less is more” 3 (Mies van der Rohe)  
utan snarare: 
   “ More for less” 3 (Richard Buckminster Fuller)

Effektivt användande av material och enkla konstruktioner samman-
fogat med att använda sig av intressanta men relevanta lösningar för 
de olika objekten, det vackra i hur ett objekt visar att det tar vissa 
aspekter i åtanke i sin existens.

Karaktärsdrag för designförslag:

Ärlig formgivning: Vad objektet upplevs fylla för funktion, uppfyller  
det. Hur det upplevs vara konstruerat, är det konstruerat.

Öppen och intuitiv design: Inbjudande att interagera med, gör det 
lätt för användaren / ägaren av objektet att förstå dess möjligheter 
till nyttjande.

Självsäker design: Att våga forme stark och klar estetik med lugn 
ton, i syfte att kunna samexistera med andra objekt i kundens hem 
även om dessa upplevs karaktärsstarka. (Istället för att formge 
anonyma ‘basobjekt’). 

4.6 Kontextualisering
Den kontext i vilken Löfstrands verkstads möbler befinner sig i under 
projektet är förutom sin fysiska butik en Blocket-butik. Detta ansåg 
vi vara ofördelaktigt då vi antar att det mest rör sig ‘fyndare’ som lätt 
kan klicka sig vidare till något annat. 
För att kollektionen skall verka identitetsbyggande / stärkande för 
Löfstrands Verkstad beslutade vi därför att de kanaler i vilka man 
exponerar sig uppdateras och utökas.
För att attrahera en annan kundgrupp än sin vanliga (för att nå ut 
med nyproduktion och bredda identitet) beslutade vi att författa en 
designbrief med identiteten som grund för en grafisk revidering av 
hemsida och tillägg av webbutik.

Briefen behandlar hur man skall kunna se kopplingen mellan de olika 
verksamheterna och skilja dem åt, samt lämna plats att berätta om 
samarbetet mellan Löfstrands, kunden, hantverkaren och designern.
Till grafikarbetet kommer även en märkningsstämpel att skapas att 
datera och signera varje objekt som görs för att dra ytterligare  kop-
plingar till samarbetet mellan Löfstrands och kunden.

t.ex:
“ För & med Mojdeh Hassani, 

av Löfstrands Verkstad, 
den 17 mars 2012, 
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4.7 Brief grafisk design
I samarbete med Minna Sakaria på GDI (Konstfack) diskuterades 
hemsida och grafikarbete vilket resulterade i en brief för grafiskt ar-
bete. Denna är tänkt att användas för att strukturera upp text och bild 
och kunna skapa ett dokument för revidering av hemsida samt form-
givning av printouts och stämpel till nyproduktion. Identitetsbilaga 
samt kollektionsbilaga kommer att sammanställas efter presentation 
och produktfotografering.

DESIGNBRIEF Revidering av hemsida samt formgivning av 
grafisk profil till visitkort och möbelsignering 
i syfte att förtydliga varumärkesidentitet.

HEMSIDA

GRAFISK PROFIL
FÖR VISITKORT
SAMT MÖBEL-
SIGNERING

SYFTE

SYFTE

FORMAT

FORMAT

DELIVERABLES

DELIVERABLES

Skall presentera Löfstrands verksamheter som riktar sig till 
2 olika målgrupper samt binda ihop dem till en trovärdig 
helhet. 

Försäljning av begagnade möbler riktar sig till ‘fyndare’.

Den egna kollektionen (beskriven i bild och text i kollek-
tionsbilaga) riktar sig som en inbjudan till medskapande 
i form av art directing (val av träslag, kulör, mått) för 
personer som värdesätter genuint genomarbetade produkter 
att behålla lång tid. 

Renovering och reparation av möbler skall presenteras som 
tillgängligt för alla. (Även snickeriuppdrag faller under den 
kategorin)

Bloggformat; wordpress (el. liknande)
Skall kunna uppdateras kontinuerligt med bilder på inhand-
lade möbler samt länkas vidare till blocket-butik.

1 debrief med en formulerad angreppsvinkel på projektet 
som visar att du förstått vår identitetssatsning (beskriven i 
Identitetsbilaga).

3 skissriktningar på layoutförslag, därefter avstämning om 
projektet fullföljs med 1 reviderad layout / en skissvända till 
/ avbryts med skissarvode som betalas ut.

Visitkort skall representera Löfstrands verkstads verksam-
het och identitet.

Möbelsignering syftar till att stärka upplevelsen av medska-
pande för kunden och ingjuta förtroende för designen och 
den kvalité den tar i anspråk.

PDF för utskrift för visitkort samt specificerad papperstyp 
och tjocklek. Stämpel för signering.

Samma som hemsidesbrief.
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5 Kollektionen

5.1 Övergripande koncept
Den kollektion som slutligen passerade genom gallringsprocessen med 
Löfstrand är en kollektion som strävar att i varje möbel ta i anspråk 
Löfstrands verkstads form och identitetsmässiga ideal (se kap 4.5 
“Karaktärsdrag för designförslag”) och tillsammans med den befintliga 
verksamheten utgöra det material som utomstående kan göra sig en 
uppfattning av deras brand ifrån.
Hur de i sin formgivning löser sin uppgift, hur de i sin komposition tar 
fasta på vissa saker framför andra, hur de skall kunna anpassas och 
förändras efter hur användaren vill se på dem och använda dem, samt 
hur de tar fasta på befintliga estetiska grepp och formas kring dessa.

Konceptet för hur de skall existera är som tidigare nämnts ett samska-
pande tillsammans med kund, där materialval, behandling (betsning 
m.m) samt i vissa fall mått skall kunna specificeras från ett urval som 
Löfstrands kan erbjuda. I samtal med snickare avråddes från detta av 
kostnadsskäl och att det ‘är sällan folk vet vad de vill’. Jag tror dock att 
detta sätt att sälja möbelkollektionen kan fungera och göra den stark-
are om man tar sig an det genom att förbereda ett urval av förslag, 
och vara öppen för om kunden efterfrågar specifika förslag som liggar 
utanför dessa. Det blir viktigt att Löfstrands Verkstad visar det en-
gagemang och det intresse de uttryckt i projektet, och samtidigt blir 
det viktigt att för att ge kunden förtroende för medskapandet att visa 
att man har en tydlig bild själva över hur man vill gestalta möblerna. I 
prototypframtagning kommer vi att pröva fram den färg- och behan-
dlingsskala som skall gälla för de olika objekten och denna kommer 
sedan att presenteras för att förmedla kollektionens och Löfstrands 
identitet, med möjligheten till art directing av kund om de har egna 
infallsvinklar till möblernas gestaltning.
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5.2 Läs-/rumsbelysning
Armaturen är skapad för att kunna anpassas till det behov av belys-
ning som användaren för tillfället har (rumsbelysning riktad uppåt, 
arbetsljus lutad in över skrivbordet, eller stämningsljus riktad mot en 
vägg) och i detta kunna ge åskådaren olika intryck av sin form.
Den spelar med art déco-stilens strikta geometriska kompositioner 
både i sin raka helt linjära form samt i sin dynamiska diagonala rikt-
ning.
I inspirationsobjektet ‘Grasshopper’ är sladden inkapslad i konstruk-
tionen och döljs tills dess den kommer ut i botten av lampan. Vi har 
valt att hålla sladden utanpå konstruktionen, men använda den som 
en del i kompositionen. Genom att slå ett dubbelt halvslag (eller 
liknande knop) fästs sladden för att ge tillräckligt slack till lampskär-
mens olika vinklingar, av/på-knappen placeras på sladden som löper 
längsmed golvet.

180 cm hög i fullängd är den avvägd för att inte blända vid rumsbely-
sning, och kunna riktas in över bord eller sittmöbel för arbete eller 
läsning. 

Sladden är klädd i textil i olika kulörer för att ge kunden möjlighet att 
sätta samman den färgkombination de upplever vackrast.
Foten är sandgjutet järn för att få en robust och ruff känsla, undertill 
är ett korkinlägg för att foten ej skall skada golvet samt kunna kilas in 
fingrar under för att lyfta.
Skärmen är trycksvarvad stålplåt med matt vitlackerad insida för bra 
ljusspridning.
Arm och hållare är frästa ur aluminium för att hålla ner vikten och 

Formundersökning / produktion av mall 
för trycksvarning samt sandgjutning.
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5.3 Safarigarderob
Skapad att hushålla de kläder som behöver luftas, eller bara inte har 
en given plats i befintliga garderober är safarigarderoben utformad att 
kunna hängas objekt på temporärt, inuti mer permanent och kunna ge 
avlastning då gäster tar med sig för mycket kläder.
Inspirerad av Kaare Klints Safaristol (som själv inspirerades av brit-
tiska militärens fältmöbler) är den utformad att lätt kunna flyttas, för 
ändrad möblering, eller permanent flytt.

Dryga 2 m hög och 140 cm bred rymmer den både långklänningar och 
kostymer, samt slipsar och accessoarer runt tvärslåna mellan benen.

Konstruktionen består av ett träskelett i 12 bitar som kläs med sex 
bitar canvas som tillsammans med fyra tvinnade remmar håller ihop 
den. De öljettupphängda väggarna kan hängas åt sidan eller rullas upp 
ovanpå om man vill ha en mer öppen gestalt.

Sprängskiss träskelett samt remmar. Detalj upphängning av klädstång.
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5.4 Fristående hyllsystem
Hyllsystemet har sin grund i liknande konstruktioner från dansk 
30-/40-talsformgivning. Inspirationen till kompositionen kommer 
från gridsystem för grafisk design. Syftet är att kunna anpassa syste-
met efter vad du vill ställa eller hänga i det, och komponera ditt eget 
grid efter hur komplext eller avskalat du vill använda det. 
Konstruktionen består av träreglar limmade mot varandra med fibrer 
åt olika håll för att hålla sig styvt och rakt. Fötterna är fjäderspända 
och systemet fästs in i en golv och taklist med gummerad undersida 
för att sedan resa det och efterspänna (om nödvändigt) genom gängn-
ing nertill. Hyllplansbärare fästs sedan upp i de lodgående stängerna.

Detalj hatt / klädhängare Detalj golvlist som håller systemet stabilt och 
enkelt att resa.

Detalj hyllbärare, fästs runt hörnen på 
lodgående stänger 28
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5.5 Lutad skoförvaring
Designförslaget för skoförvaringen är sprungen ur behovet att förvara 
många skor på liten golvyta (om man har liten hall, delar lägenhet, 
eller har många skor, för olika syften). Mest anpassad för skor med 
klack är förvaringen anpassad att ta så lite yta som möjligt utan att bli 
instabil, och samtidigt förvara skorna luftigt och exponerat. 
På tvärslåna längst ner och upp i konstruktionen kan även sneakers 
eller stövlar förvaras.
Tydligt förankrad i Gerrit Rietveldts konstruktionsabstraktion är for-
mgivningen menad att erbjuda en lugn men formstark bakgrund till 
skornas mer eller mindre komplexa organiska formgivning.
Konstruktionen är sammanfogad med träplugg så att inga ingrepp i 
möbelns ytor syns.

Sprängskiss sammanfogning.
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5.6 Bortgallrat: Mat-/Arbetsbord
En av de första ingångarna i exjobbet var ett bord som i sin komposi-
tion och användande skulle ge en analogi till användandet av bärbara 
datorer; hur man när arbetet är klart bara stänger skärmen och kan 
fortsätta arbetet senare. Vi såg det som en intressant ingång att göra 
ett kombinerat mat-/arbetsbord med vi kunde inte enas om hur det 
skulle formges och tron på idén från verkstadens sida var knapp. 
Användningssaspekterna av att en arbetsyta hellre skall vara högre 
än en matyta (i skissens utformning är det tvärtom den undre skivan 
som är arbetsytan, som göms undan då arbetet är klart, eller man skall 
äta) samt att det blev en stor rörelse att fälla upp skivan (vilket omin-
tetgjorde lågt hängande taklampa) gjorde att vi släppte projektet tills 
vidare. Jag har haft svårt att släppa bordet under projektet och kom-
mer antagligen att se över den på egen hand vid tillfälle.
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6 Avslutande reflektion

Tiden inför mitt examensarbete spenderade jag i funderingar över på 
vilket sätt jag vill arbeta med formgivning. 
Jag skrev i min förberedande uppsats om olika förhållningssätt till 
formgivning där jag bland annat tar upp det per default kritiska 
förhållningssättet som verkar råda åtminstone i skolvärlden. Jag 
skrev också i uppsatsen om att det enklaste sättet att skaffa sig en 
uppfattning om vad man vill är att ta reda på vad man inte vill, och 
menar att det just är det enklaste sättet, inte nödvändigtvis det mest 
effektiva. 
I dagens samhälle finns i min mening en i överkant rådande kritisk 
attityd mot allt. Inte för att det inte finns saker att förbättra, men jag 
tror mer på positiv skapandekraft, att fokusera på vad man vill ge-
nomföra och därigenom få drivkraft och inspireras själv hellre än att 
fokusera på vad andra gör dåligt. Att pröva sig fram tills man hittar 
något man gillar, och tillåta sig själv att inte veta vad man håller på 
med.
Därför blev jag väldigt glad då jag tillsammans med Rasmus Grip och 
Anna Löfstrand bestämde oss för att tillsammans ge oss ut för att 
skapa en ingång till identitet och möbelskapande i ramen för deras 
möbelverkstads produktionsmöjligheter.  Möbeldesign var något jag 
inte exponerat mig för under utbildningen, vilket gav mig möjlighet 
att utforska vad de verktyg jag fått genom industridesignutbildningen  
skulle leda fram till för slutresultat.

Jag såg i projektet en stark möjlighet att skapa något tillsammans 
med andra, där jag kan ta rollen som designstrateg / designchef och 
pröva att lägga en grund att arbeta inom för mitt kommande arbetsliv. 
Jag resonerade att:

Ett ‘skarpt’ samarbetsprojekt tvinade mig att komma till avslut, och 
inte stanna av vid ‘ungefär så här’, vilket är lätt hänt i skolprojekt 
eftersom man sällan har koll på alla led som krävs för att realisera en 
produkt.

Att ta fram en mindre kollektion som skal spela med en identitetsgr-
und vi tillsammans lagt är en övning för mig att bredda mig och testa 
att applicera de metoder jag lärt känna på Konstfack och hur de kan 
nyttjas. 

Att vara med från start i en omformulering / breddning av en 
verksamhet ger en möjlighet att arbeta med design på sätt på en sätt 
där varje del binder i varandra, istället för att komma in som konsult 
och göra ett kortare uppdrag. Att utforska vad som är intressant och 
relevant och skriva sin egen designbrief.

Det visade sig efterhand som projektet fortlöpte att mina tankar och 
ambitioner med vad mina olika metoder och steg i min designprocess 
skulle resultera inte stämde med vad de faktiskt gav till projektet. Jag 
fick ändra angreppsvinkel ett antal gånger för att få ut det jag efter-
strävade så processen är med andra ord inte så linjär som den visas i 
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‘projektöversikten’ (sid 3). 

Att diskutera form och identitet är det mest påtagliga exemplet. I pi-
lotprojektet (där vi inte hade starka egna ambitioner som stod i vägen 
utan kunde luta oss mot vad kunden eftersträvade) var diskussioner 
kring form och uttryck smärtfria att ta sig igenom. 
När vi skulle diskutera referensmaterial jag insamlat var min tanke 
att det skulle leda mig närme en identitetsformulering att grunda 
mitt vidare designarbete i. Detta visade sig svårare än väntat och jag 
upplevde att diskussionerna var svaga på engagemang och inte gav 
mycket matnyttigt. Då vi istället diskuterade idéskisser och möjliga 
vägar att ta projektet hettade diskussionerna till och det var tydligt att 
när vi diskuterade objekt som vi eventuellt skulle producera så fanns 
det en starkare vilja att stanna kvar vid ett diskussionsämne tills man 
kände att man gjort sig förstådd.
Detta fick mig att inse det naiva i att först försöka bestämma vem man 
ska vara och sedan applicera det. I vårt fall var det inte förrän man 
satte form och identitetsdiskussionerna i en kontext som man kunde 
relatera till som diskussionerna blev intressanta.
 

“ Don’t wait until you know who you are to get started ... 
Make things = know thyself ” 

Med ovanstående citat i åtanke (från Austin Kleons “How to steal like 
an artist” 1) valde vi istället att föra huvudparten av form och iden-
titetsdiskussionen kring skisser och modeller jag tog fram med refer-
ensmaterialet som ett material att hänvisa till och bolla idéer mot.

En faktor jag tror spelade in i missförstånd och tröga passager i pro-
jektet var Löfstrands ovana av designarbete, samt att jag som ovan 
nämnts prövade mig fram för att se vilka metoder som gav vad. 2/3-
dels presentationen var till stor hjälp då jag för att förklara projektet 
för icke inblandade var tvungen att strukturera alla lösa tankar och 
förtydliga mitt arbete och blev således mer klar själv på vad jag ar-
betade med. (Ironiskt nog efter de frågor Marty Neumeier i Brand 
Gap 7 ställer som kontroll för branding. se kap 1.4)

Överlag har jag fått ut det jag ville få ut av projektet, men jag hade 
inte i förhand kunnat föreställa mig hur det exakt skulle te sig. 

I skrivande stund har jag skickat ritningar till snickare och formar till 
trycksvarvning och sandgjutning, men projektet har fortfarande lösa 
trådar. Jag skall tillsammans med Anna och Rasmus på Löfstrands 
verkstad sammanställa det identitetsdokument som skall kommu-
nicera till andra designers (grafiska formgivare exempelvis) hur de 
skall arbeta med deras identitet, och styrning av produktfoto skall 
också gås igenom mot denna.

Jag hoppas att läsningen har gett en inblick i det projekt jag gjort, och 
jag svarar gärna på frågor om det. 
      
              
             Mvh / Emil Håkansson, ID07
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7. Vidarearbete efter presentation

Som individuella studier valde jag att med Löfstrands verkstad som stöd konstruera möblerna 
själv för att för kunna ta till mig lärdomar om möbeldesign för deras konstruktion som är svåra att 
förstå bakom ett skrivbord. Detta för att kunna göra revideringar för produktion av möblerna men 
även för att kunna ta mig an nästa designprojekt med en annan infallsvinkel.
Produktionen av lamp-prototypen gjordes av Swedish Aerosport i Spånga samt Månsarps gjuteri 
i Småland, där jag tillsammans med dem diskuterade oss fram till de tekniska lösningar som 
krävdes för att lampan skulle uppfylla de funktionella kriterier vi ställde på den.

Tid är generellt sett pengar, och i synnerhet när man talar om möbelproduktion i liten skala (mån-
ga moment och limtider = dyrare säljpris), och vid arbetet att ta fram prototyperna bedömdes där-
för vilka moment som var bristande, skulle kunna förbättras eller ändras för att kunna hålla nere 
kostnaden och få en tillräcklig vinst för att känna att produktionen är motiverad även i startläget 
(då Löfstrands verkstad inte sitter på ett stort kapital de kan satsa för framtiden).

Garderoben var enkel att producera med 
få arbetsmoment förutom fötterna som 
krävde handarbete för att få till övergång 
från kvadratiskt tvärsnitt till cirkulärt. 
Detta var dock något som vi såg som en 
del som man kan tänka sig att lägga tid 
på då det ger möbeln ett specifikt uttryck 
som vi ansåg kunde få möbeln att gå över 
tröskeln från en bra idé till en bra genom-
förd idé. Då konceptet bestod i att kunna 
ta isär och sätta ihop möbeln limmades 
inga delar utan allt pluggades i och hålls 
samman av sadelrem. Detta medförde en 
dålig vridstyvhet vilket ger ett vingligt och 
ostabilt intryck vid handhavande av mö-
beln. Vid diskussion med en ingenjör på 
utställningen blev vi dock varse att detta 
kunde åtgärdas genom att sy canvas-de-
larna något konkava istället för raka då de 
då skulle skapa ett skuv-fält som adderar 
tillräcklig vridstyvhet för att kunna behålla 
konceptet.

Lampans detaljer som håller i skärm och 
arm frästes ur aluminum av Swedish 
Aerosport. Även skärmen är trycksvarvad 
i aluminium efter en plugg i cibatol som 
jag svarvade fram i Konstfacks verkstäder. 
Valet av material var en ekonomisk samt 
viktmässig fråga då den långa armen ger 
ett stort moment på hållaren som är fäst i 
foten vid för stor vinkling. För prototypen 
skruvades hållarna ihop med en plast-
bricka imellan sig för att kunna justeras 
steglöst. För att kunna justera den till 
stora vinklar skulle dock fjäderbelastade 
skruvar krävas då de kan dras hårdare och 
släpper då man belastar dem med extra 
kraft (,vilket visade sig då lampan åkte i 
marken efter att jag ställt den i för stor 
vinkel). 
Fotens plugg svarvade jag i cibatol vilken 
sandgjöts i gjutjärn av Månsarps gjuteri, 
och ett korkinlägg lades sedan i för att 
kunna putta den framför sig på golvet utan 
att göra repor. 35



Skohyllan visade sig vara den svåraste 
konstruktionen att lösa då alla mått 
förhöll sig till varandra och krävde ex-
trem noggranhet vid håltagning för plugg. 
Även hyllorna som har en urfräst cylinder 
i fram- och bakkant visade sig svårare än 
väntat att producera, då det är svårt att 
fräsa så långa sträckor med de resurser vi 
har i Konstfacks verkstäder. Om produk-
tion av den här skall vara lönsam behövs 
ett antal konstruktions-hjälpmedel göras, 
tillexempel en docka i vilken man kan 
fästa in rundstav och köra längre sträckor 
med en handöverfräs med fräsbord. Även 
limningen av konstruktionen, och i syn-
nerhet infästning av hyllplanen i den var 
svår och tidsödande eftersom det var svårt 
att kontrollera vinkelrätheten, för att 
underlätta detta behöver också ett hjälp-
medel göras där konstruktionen ligger still 
och vinkelrät i så att man undviker om-
limningar och justeringsarbete.

Kuriosa: Jag valde att betsa och sedan 
tjära möbeln vilket resulterade i en otro-
ligt stark doft som tog över utställningslo-
kalen, så för att kunna ställa ut den var jag 
tvungen att täcka igen porerna med matt 
klarlack. På så sätt behölls uttryck och 
doften dämpades till en nivå så att man 
bara känner den i möbelns omedelbara, 
och således inte tar över en liten lägenhet.

Hyllsystemet var enkelt producerat då det 
bestod av relativt få moment (rikt- och 
planhyvling, kapning, handöverfräsning 
och håltagning för hyllplansbärare), och är 
därför den möbel som med största sanno-
likhet kommer att kunna produceras med 
bäst vinstmarginal. Detta var även den 
möbel som fick mest uppmärksamhet på 
uställningen, enligt utsago av den “smarta, 
ommöbleringsbara konstruktionen” samt 
“kombinationsmöjligheter med olika 
möbelstilar”. Även om möbeln inte är 
anonym i sitt uttryck kan folk med olika 
möbelpreferenser se den i sin lägenhet.
Det svåra momentet som skulle behöva 
rationaliseras inför produktion är hål-
tagningen för hyllplansbärarna, där jag i 
nuläget (pga bristande verkstadsresurser) 
fick borra alla håll med pelarborr och 
måtta efterhand för att se att det blev 
bra avstånd (, om måtten förskjuts på ett 
ställe så sprids det genom konstruktionen, 
varför extrem noggrannhet krävdes). Det 
finns dock verktyg där man kan mata 
fram detaljen som bearbetas i förinställda 
avstånd, där ett sådant tidsödande arbete 
kan undvikas.

Kuriosa: Lackering av metalldetaljer 
skedde i sista sekund innan utställingen 
och kunde inte reflekteras över innan 
utställningen började, i nuläget kommer 
dock min egen möbel slipas fri från lack 
för att få fram metallens eget uttryck (då 
jag anser den väl lik string-systemet eller 
liknande). I produktion är detta dock upp 
till beställare, men för att kunna sätta i 
och ta ur delarna utan repor eller flag-
nande lack måste det pulverlackeras. 36



För att vi skulle få ihop de tjocklekar vi 
behövde utan att köpa obearbetat virke 
med mycket spill som följd valde vi istället 
att utgå ifrån planhyvlade dimensioner 
från Panel och List på St Eriksplan som vi 
limmade ihop och sedan rikt- och planhyv-
lade ner till rätt dimensioner. För mindre 
produktion ser vi detta som ett attraktivt 
alternativ då det minskar startavgiften samt 
inte ställer krav på lagerhållning på samma 
sätt. Idet långa loppet blir det dock dyrare än 
att arbeta ifrån obearbetat virke.

Swedish Aerosport producerade en docka för 
att kunna svetsa alla detaljer identiska.

Handarbetet för klädstångens och gard-
erobsbenens avslut markerades ut från 
kvadratiskt till cirkulär med riktlinjer för att 
kunna kontrollera radieövergångar.

För att kontrollera radieövergång togs mate-
rialet bort i 3 steg; 4-kant till 8-kant, 4-kant 
till 16-kant samt 4-kant till cirkulär.

Färdiga garderobsfötter.

Vaxning av alla trädelar.Bränning av tjära för att få in den i porerna 
och svärta möbeln.

Hålmarkering med mall för så exakt resultat 
som verkstäderna möjliggjorde.

Lampa ihopmonterad. Aluminiumdetaljer lampa.
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Med briefen för grafikarbete som grund utformade jag en ytterligare 
kommunkatör för den möbelkollektion som skapats. Syftet med detta 
arbetet var att ge indikationer till besökarna om de influenser som 
varit av stor vikt för formgivningen i projektet. Genom att också en-
kelt visa funktionen av möblerna var målet informera utan att skriva 
besökarna på näsan, och därigenom fungera som en kompletterande 
budbärare till de fysiska objekten.
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8. Tack!

Anna Löfstrand, Rasmus Grip; Löfstrands Verkstad, Hägersten 

Metall-/Trä-/Textil-prototyper:
Swedish Aerosport (Finmekanisk verkstad)
Månsarps Gjuteri
MF Snickeri
Therese Modig (Skräddarlärling A.W Bauer)

Handledning för designbrief till grafik (hemsida + prints):
Minna Sakaria (GDI, Konstfack)

Fotografering för press och hemsida:
Rikard Lilja, (Frilansande fotograf)

Intervju och diskussion av projekt:
Emelie Runnqvist
Jenny Olsson
Josefin	Mattson
Maja Frögård
Mojdeh Hassani
Björn Dahlström
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