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Abstract
It could be that the definition of the perfect sustainable product has been developed. In
cooperation with IKEA of Sweden the students Unni Leto and Tove Elvhammar has
researched the natural material coconut fibre and its qualities, that potentially could be the
start of a new sustainable product generation.
During this bachelor thesis project the students took the opportunity to work with something
they both feel strongly about - sustainable development. This combined with the knowledge
they have gained during their education in product development and innovation.
As a new generation product developers we need to take responsibility and contribute
towards a sustainable future. The project did therefor start with looking at IKEA’s strategies
for sustainability and the goals within this area. The students work emanated from IKEA’s
official sustainability strategy “People & Planet positive 2020”. Based on multiple goals in
the strategy, and IKEA’s present assortment the students choose to try and find a sustainable
material alternative to replace some of the present products materials.
Through research the students came in contact with coconut fibre. Coconut fibre is the husk
surrounding the nut and is also called coir. Coir is a material that often is handled as waste.
The food industry is only interested in the nut and its content and will therefore tear of the
coir and let it dry to later burn it all up. When the material was further examined an
interesting quality was found - a high halt of lignin. The lignin, when put under pressure and
heat, will melt and will act like a strengthening glue. The students started thinking about the
qualities that can be gained from the fibre when experimenting with factors as pressure,
moisture, fibre length. Might there be a way to make three dimensional products without
adding any binder and get a strong result? Is it possible to form-press the material and create
products that are 100 % made out of coconut coir? These questions were asked in the
beginning of what turned out to be a very promising process.
The following rapport will describe a newly developed material process for coconut coir and
how it could potentially replace materials used today. To show the process and the material
qualities a product in 100 % coconut fibre was constructed.
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Sammanfattning
Det kan vara så att definitionen av den perfekta hållbara produkten har tagits fram. I
samarbete med IKEA of Sweden har studenterna Unni Leto och Tove Elvhammar undersökt
naturmaterialet kokosfiber och vilka egenskaper det har, som potentiellt kan vara starten på
en ny hållbar generation produkter.
Under examensarbetets gång tog studenterna chansen att jobba med något som de båda
verkligen brinner för - hållbar utveckling. Detta kombinerades med de kunskaper
utbildningen inom produktutveckling och innovation gett dem.
Som ny generation produktutvecklare måste vi börja ta vårt ansvar och bidra till en hållbar
framtid. Arbetet började därför med att se över hur IKEA idag jobbar med hållbarhet och
vilka mål de strävar efter. Studenterna utgick då från deras officiella hållbarhetsstrategi
“People and Planet positiv 2020”. Utifrån ett flertal mål i strategin och sett till deras
sortiment idag valde studenterna att försöka hitta ett hållbart materialalternativ att eventuellt
ersätta några av IKEAs befintliga produkter med.
Genom research kom studenterna i kontakt med kokosfiber. Kokosfiber är skalet runt själva
kokosnöten och kallas även för husk (coir). Husk är ett material som idag ofta hanteras som
ett restavfall. Livsmedelsindustrin är bara intresserade av själva nöten och kokosvattnet och
river därför bort skalet och låter det torka, för att sedan bränna det. När materialet
undersöktes närmare upptäcktes den extremt hög halt lignin som finns i kokosfiber, som vid
upphettning och tryck “smälter” och kan agera som ett stärkande lim. Projektgruppen började
då fundera på vilka egenskaper man kan få ut från kokosfibret genom att laborera med till
exempel temperatur, tryck, fuktighet och fiberlängd. Skulle man kunna göra tredimensionella
produkter utan att tillsätta något bindemedel och få ett hållfast resultat? Går det att
formpressa materialet och skapa produkter som är 100 % gjorda av kokosfiber? Detta var
frågor vi ställde oss i starten på något som visade sig vara något riktigt lovande.
Följande rapport beskriver en nyframtagen materialprocess för just kokosfiber och hur det
skulle kunna ersätta material som används idag. För att göra processen och
materialegenskaperna tydligare togs även en produkt i 100 % kokosfiber fram.
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1. Inledning
Idag använder vi jordens resurser så mycket att vi egentligen hade behövt en och en halv
planet. Samtidigt lever vi i en urbaniserad värld, där fler och fler blir en del av ett
konsumentsamhälle.
Stora mängder av materialen i dagens produkter är inte förnyelsebara eller hållbara. Vi
behöver börja hitta alternativa material, som kan ersätta de mer resurskrävande materialen
som vi har idag. Som nutidens produktutvecklare måste vi prioritera och förespråka
hållbarhet. Det går att använda jordens resurser, men det finns mycket att använda på vår
jord, inte bara till exempel skog som idag skövlas för dess material och egenskaper.
I denna rapport har vi undersökt ett hållbart material alternativ som kommer från ett tidigare
sett waste-material. En ny process har tagits fram för att kunna ersätta till exempel trä och
plast i många produkter.
I följande kapitel kommer vi att visa ett alternativt material och dess briljanta egenskaper.
Materialet, som idag ofta eldas upp för att man inte vet vad man ska göra med det, finns och
har funnits länge, i stora mängder, i många länder.
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1.1 Bakgrund
Förr tillverkade man det man behövde själv, från material som naturen hade att erbjuda. Det
gjordes allt från staket och ljus till knivar och takpannor. Även om det idag kan vara svårt att
föreställa sig men fanns det en tid, innan plastindustrin tog över, som var välfungerande.
Det var inte förrän på 1900-talet plastindustrin, som idag involverar hela världen, började
växa fram. Runt 30 % av skräpet som hittas på Sveriges gator idag är plast (Håll Sverige
Rent, 2016). Det som hamnar här kommer inte att återvinnas och det kommer då inte heller
att kunna återanvändas som nedsmält plast. Trots det ovan nämnda kom detta projekt inte att
handla om plast, utan ett potentiellt alternativ till en del av plastprodukterna som fanns idag.
Möjligheten att byta ut en del befintliga material mot ett bättre alternativ ansåg vi fanns och
det är det som projektgruppen ska visa på i denna rapport.
Idag utnyttjar vi jordens resurser som egentligen kräver 1,5 planet. Samtidigt lever vi i en
urbaniserad värld, där fler och fler blir del av ett konsumentsamhälle. Detta leder i sin tur till
att energi- och råmaterialpriserna stiger och sätter stor press på företag och privatpersoner
(IKEA: People & Planet positive, 2014). En stor mängd av de material som används i dagens
produkter är inte återvinningsbara eller hållbara.
Om man kan ta fram produkter som inte lämnar lika mycket avtryck på klimatet och som är
lättare att ta hand om efter sin produktlivstid, är det inte dit vi borde sträva? För miljöns skull,
men även för vår. Att ta tillbaka kunskapen och hantverket kring våra naturmaterial och göra
produkter av det vi naturligt har. Det anser vi i alla fall vara något vi bör sträva efter.
Starten av detta arbete var när projektgruppen fick IKEA som uppdragsgivare. Detta gjorde
att möjligheten till ett projekt med stora idéer och ambitioner helt plötsligt kändes
genomförbart. Ett stort företag som få inte känner till och som ständigt jobbar med att
förbättras och utvecklas. Projektgruppen kom att tillhöra avdelningen Free Range hos IoS i
Älmhult.

1.1.1 Free Range, som beställande avdelning
Denna avdelning, på IKEA of Sweden (nedan kallad IKEA), startades av Ingvar Kamprad
själv, efter att ha insett att han inte hade lika stor påverkan på produktutvecklingen längre. På
denna avdelning har man lite mer fria händer och kan utmana IKEAs grundsortiment lite mer.
Detta leder till produktion av kollektioner som kan säljas i ett par månader eller i upp till ett
år. Det är denna avdelning som också bjuder in gästdesigners från runt om i världen för att
skapa personliga kollektioner som tänjer på gränserna lite mer än standardsortimentet på
IKEA.
Free Range jobbar idag mycket mot trender på marknaden och lägger inte lika stort fokus på
att direkt lösa ett problem eller ett behov som finns. Denna avdelning arbetar därför inte på
det klassiska sättet, där man fokuserar mer på att utveckla befintliga produkter som inte
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fungerar som de ska (Kristoffersson, 2015).

1.1.2 IKEAs “Democratic design”
IKEAs nuvarande produkter inom Free Range gav projektgruppen ett bra spektra på vad som
var möjligt och inte, inom ramarna för denna avdelning. Genom detta kunde man jämföra
koncept och idéer och se om det hade fungerat med både riktlinjer och nytänk. Alla produkter
under IKEAs namn ska följa och styras av 5 punkter som tillhör grunden i deras arbetssätt:
“Democratic design”(IKEA/Gustavsson, 2017) .
1.
2.
3.
4.

Form. Making the world more beautiful
Function. Really making everyday life easier and more meaningful
Quality. Making everything last longer and age gracefully
Sustainability. Taking responsibility to have an improving impact on the people and
the planet
5. Price. Making it truly affordable for the many

IKEA följer också en intern modell av designprocessen som vägleder dem i framtagningen av
produkter som finns i miljontals hushåll. De tror på en enkel process där struktur och strategi
går hand i hand med nyfikenhet och kreativitet.

1.2 Behov/problembeskrivning
Problemet projektgruppen såg var att man inte utnyttjar många naturmaterials fulla tillgång
och potential. Samtidigt som kunskapen kring dem och produkter som görs i de materialen,
var knapp. Projektgruppen ansåg alltså att det fanns mycket att lära, egenskaper att upptäcka
och information att sprida om just detta.
Ett annat välkänt problem, är mängden plast i världen som finns nästan överallt i alla
produkter och som inte återvinns. Här såg projektgruppen en möjlighet att kunna ta fram en
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produkt som dels använder befintligt ”waste”-material men som även kan bidra till mer
förståelse kring hållbarhet och återvinning.

1.3 Krav
1.3.1 Krav från uppdragsgivare
Projektgruppen fick fria tyglar av handledaren på IKEA of Sweden, Karin Gustavsson, och
möjligheterna med projektet var många. Kravet på arbetet var dock att det skulle fungera hos
IKEA och deras kultur och följa deras modell för demokratisk design.

1.4 Syfte och mål
Syftet med detta projekt kommer dels ligga i att förstå IKEAs företagsstruktur i hur de tar
fram nya produkter och material, och vilka processer som genomförs under sådana projekt,
som i vanliga fall tar två till tre år.
Syfte kommer också vara att är att öka förståelse och kunskap kring det använda materialet.
Bland annat arbetet som ligger bakom produkter i naturmaterial, från kokosnötsbönder till de
som tillverkar produkterna.
Annan önskad effekt är såklart att fler blir medvetna om hur material påverkar omvärlden och
därmed kanske få fler att välja ”bra” material framför masstillverkning i sämre alternativ. Ett
av projektgruppens mål är arbeta med IKEAs modell för produktframtagningsprocesser. Ett
annat är att visa att det går att ta fram en estetiskt tilltalande, användbar produkt som är 100
% kokosfiber, utan att behöva tillsätta något lim/annat ämne. Detta genom att lära känna
materialet genom relevanta tester.
Det ska, som resultat av ovan mål, tas fram en prototyp i kokosfiber. En rapport på hela
arbetet ska också genomföras.
Studenterna hoppas på att kunna presentera relevant och ny information till IKEA kring det
valda materialet men även kring produktframtagningen och vad som varit viktigt och
avgörande där.
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2. Projektmodell
Vi har valt att gå efter modellen Dynamisk produktutveckling, DPD, eftersom denna styrs av
flexibilitet och viljan att genomföra sin vision. I klassisk Lean produktutveckling däremot lär
man sig först genom aktiv kunskapsbyggande innan man agerar, planerar arbetet visuellt och
har ett väldigt närvarande tekniskt ledarskap med i alla led1. Detta valdes bort på grund av
bristen på frihet och rum för kreativitet.
Den dynamiska produktutvecklingen förklaras ofta som flexibel och lättanpassad. Genom
denna typ av produktutveckling kan man hålla högt tempo, spara på resurser, utnyttja
nyvunnen kunskap i varje steg och kan ofta ge momentana kursändringar. Observationer av
användarna och marknaden görs kontinuerligt, där man ständigt diskuterar om och i så fall
hur observationerna påverkar projektet och de styrande visionerna. En av fördelarna med just
DPD är att informationen i projektet sprids fort och på ett enkelt sätt. Kontakten med
ledningen, som hela tiden är informerad om hur projektet fortlöper, är både tät och tydlig2.

2.1 Metoder
2.1.1 PESTLE-analys
PESTLE-analys (Politics, economic, social, technology, legal, environment) är en strategisk
analysmodell som kan användas för att identifiera makrofaktorer som påverkar vår samtid
och framtid. Man kan även addera utbildning och demografiska faktorer3. Analysen gjordes
för att få en utgångspunkt och “sökkarta” att senare leta behov och problem i. Analysen
hjälpte oss att välja ut områden som intresserade oss och som vi ville att produktutvecklingen
skulle utgå ifrån. Tack vare detta arbetssätt jobbar vi parallellt med flera olika områden och
idéer och på så sätt kunde vi undvika att begränsa oss i ett tidigt stadie.

2.1.2 Brainstorm
Efter att ha valt ut olika områden från “sökkartan” fördjupade vi oss inom områdena med
hjälp av bland annat “brainstorming”. Detta är en metod som används för att generera idéer
och hitta och lösa problem. Brainstorming skall göras i grupp och syftar till att bygga på
varandras idéer genom att involvera, lyssna och samarbeta med varandra. Kvantitet och
uppmuntran av galna idéer förespråkas och ingenting skall kommenteras negativt (Plattner,
2010). Brainstorming kommer användas till och från under hela projektets utvecklingsarbete.

1
2
3

https://www.swerea.se/kompetensomraden/produktutveckling/lean-produktutveckling (Swerea.se)
http://www.larsholmdahl.com

http://www.konkurrentanalys.eu/2010/08/pest-pestle-analys-av-omvarlden.html (Konkurrentanalys.eu)
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2.1.3 Gantt-schema
Gantt-schemat är uppbyggt med olika aktiviteter längs med raderna och som är fördelade
över en tidsaxel längs kolumnerna. Schemat visar fasta och ungefärliga hålltider över när
aktiviteter och resultat bör finnas tillgängliga4.

2.1.4 Bootcamp – Bootleg
Bootleg är en samling aktiva verktyg som kan användas för att stötta ens designtänkande. I
samlingen beskrivs en mängd metoder om hur man utför designprojekt. Samlingen beskriver
de fem faserna i den människocentrerade designprocessen, vilka är: empatisera, definera,
idéegenerera, göra prototyper och testa. Metoderna är anpassade efter de olika faserna och
väljs utifrån hur långt man har kommit i projektet. I metoderna ingår till exempel
användarstudier och förståelse för användargruppen genom bland annat intervjuer,
observation och storytelling (Plattner, 2015). Ett flertal av metoderna från Bootcamp Bootleg kommer att användas under projektets gång.

2.1.5 FMEA
I projektet har det gjorts en feleffektsanalys som är gjord på vårt koncept. FMEA står för
“Failure Mode Effect Analysis”. Det är en systematisk metod att förutsäga möjliga fel,
utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör
genomföras för att hindra att felen uppträder5.

2.1.6 SWOT
Denna typen av analys används för att få fram en produkts, ett projekts eller till exempel ett
företags styrkor och svagheter samt möjligheter och hot (bokstäverna i namnet kommer från
engelskans ord för de nämnda faktorerna). De faktorer man själv kan påverka är de som
hamnar under styrkor och svagheter. Möjligheter och hot däremot är händelser i omvärlden
eller i framtiden som man inte kan påverka i samma utsträckning. SWOT-analysen kan ge bra
övergripande kunskap i hur man kan jobba vidare med sin utveckling men även vad man
hotas av och bör vara försiktig med. Genom analysen kan man teoretiskt sätt förbereda sig för
vad som kanske kommer i framtiden för ens projekt.
Denna kan användas på ett helt företag, men även för en enskild produkt eller idé.6

2.1.7 Marknadsundersökning
Marknadsundersökning i form av enkät gjordes för att på ett smidigt och tidseffektivt sätt
samla in flera personers åsikter i olika ställda frågor. Enkäten skickades ut på Facebook då
4

http://www.projektmallar.se/gantt-schema (Projektmallar.se)
http://asq.org/learn-about-quality/process-analysis-tools/overview/fmea.html (Asq.org)
6
http://www.almi.se/Kunskapsbank/Information-och-fakta/SWOT-analys/ (Almi.se)
5
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projektgruppen ansåg att flest kunde nås där och samtidigt ha tid att fylla i den. Jämfört med
till exempel att behöva stoppa någon utanför butiker eller liknande. 111 svar mottogs från
denna.
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3. Teori och referenser

3.1 Plastindustrin
Den nordiska Industrialiseringen kom senare än till många andra länder i Europa. Vid mitten
av 1800-talet levde de flesta svenskar fortfarande på jordbruk7. Det var inte förrän på 1900talet plastindustrin, som idag involverar hela världen, började växa fram. Många nya typer av
plaster togs fram under 1940-talet. Detta var termoplaster, som efter att ha formats kan
smältas ner igen och återanvändas8.
Plast finns idag överallt runtom oss. Produkter kan vara gjorda i plast, men de är även ofta
inslagna i plast. Runt 30 % av skräpet som hittas på Sveriges gator idag är plast (Håll Sverige
Rent, 2016). Det som hamnar på marken som skräp kommer inte att återvinnas och det
kommer då inte heller att kunna återanvändas som nedsmält plast. 2014 producerades 250
miljoner ton plastmaterial, där nästan 40 % är kopplat till förpackningsindustrin. 2002 var det
“bara” 204 miljoner ton9. Om mängden plast faktiskt hade återvunnits, hade plastindustrin i
sig inte varit ett så stort problem som det är miljömässigt idag.

3.2 Kokosfiber
Kokosfiber, som också kallas coir, utvinns från materialet som sitter runt om fröet på
kokosnöten. Palmen, cocos nucifera, odlas på ca 10 miljoner hektar runt om i tropikerna och
skördas var 45:e dag. Från 1000 kokosnötter kan man få 10kg fiber. Fibret kan vara upp till
35cm långa och ca 12-25 µmeter i diameter. När man jämför olika naturfiber har kokosfibern
en av de högsta halterna av lignin (ca 40 %) vilket gör det mycket starkare än i jämförelse
bambu, som har ca 22 %. Lignin kan, om det hettas upp tillräckligt mycket, smälta och agera
som ett naturligt lim i fibrerna. Kokosfibern är naturligt resistent mot saltvatten och man
behöver inte kemiskt behandla det.
Fibret används redan idag i många olika syften. Det är väldigt vanligt i produkter som tas
fram för att förhindra erosion. Man väver in fibret i textilier som placeras i utsatta områden
där det suger åt sig vatten och förhindrar det översta lagret av marken från att dö ut. Denna
typ av geo-textil kan behålla fuktighet och skydda från solens strålar precis som jord och kan
fungera som stöd i upp till tre år, så att den naturliga vegetationen hinner etablera sig.
Idag används materialet för att göra rep, fiskenät, säckar, dörrmattor, madrasser och
isoleringspaneler. Spillmaterialet som blir över från produktioner kan liknas med torv och
används som mycket effektivt gödningsmedel.
Industrin kring kokosfiber är välutvecklad i Indien och Sri Lanka men har stor ekonomisk
7

https://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx (InformationomSverige.se)
https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/industrihistoria/plasthistoria/ (Tekniskamuseet.se)
9
http://www.plastics.gl/?s=plastic+prouction (Plastics.gl)
8
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betydelse i flertalet länder som Brasilien, Indonesien, Filippinerna och Vietnam.
Kokosnötterna är vanligtvis odlade av bönder som arbetar i liten skala och använder bland
annat lokala kvarnar för att få av fibret från sina skördade nötter. Det medför att produktionen
per ställe är väldigt liten och i det stora hela är produktionen väldigt spridd. Den största delen
av den årliga produktionen av fibret, 650 000 ton, kommer från Indien och Sri Lanka som
också är dem som exporterar fibret i störst mängd. Av det exporterade materialet är så lite
som 20% färdigt garn, mattor och stoppning, resterande 80 % är råmaterial.

I Indien har man gjort stora ansträngningar för att marknadsföra fiberindustrin där, med bland
annat den årliga internationella “Coir Festival”. Detta för att visa materialets marknad och för
att kunna öka produktionen genom att göra framtagandet mer effektivt och strömlinjeforma
den, för att kunna nå marknadsefterfrågan. Efterfrågan från research kring materialet och från
dess ökade användning i bland annat geo-textiler, men även helt nya områden, ökar.
Kokosnötter odlas i mer än 93 länder och borde därför vara ett bra underlag för vidare
utveckling av industrin i fler länder än ovan nämnda.
Det positiva med den möjliga utvecklingen av industrin är bland annat möjligheten för fler
och nya arbetstillfällen. Idag används inte fibret för att producera värdefulla produkter, men
om industrin hade utvecklats hade det kunna leda till både fler jobbmöjligheter och ökad
inkomst för bönderna. Detta hade i sin tur kunnat minska fattigdom i de länderna och bidra
till miljöfördelar som kan kopplas till användningen av en näringsrik restprodukt
(IKEA/Johansson, 2016).

3.3 People & planet positive 2020
IKEA har en officiell strategi om att bli People & Planet positive 2020. Projektgruppen valde
att ha denna som grund för att jobba mot ett mål som går i linje med IKEAs interna krav.
Nedan följer ett urval av de målen som projektgruppen har valt att jobba mot (IKEA: People
& Planet positive 2020).
•By August 2015, 70% of consumers view IKEA as a company that takes social and
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environmental responsibility
•By August 2020, IKEA seen as number one home furnishing retailer for operating in a way
that is better for people and the environment …
•Actively promote more sustainable products and solutions by increasing transparency on
how they were produced and their customer benefits …
•Adopt innovative new technologies, solutions and thinking around clean energy, water,
resources and transport of people and goods across our operations and supply chain to
transform our business.
•Invest in innovative technologies and companies that can deliver positive sustainability and
commercial benefits through various IKEA investment initiatives.
•By August 2020, we aim to source 100% of our wood, paper and cardboard from more
sustainable sources

3.4 IKEAs produktframtagning
Processen kommer i grunden utifrån IKEAS vision som är: ”Att skapa en bättre vardag för de
många människorna”. Grundtanken med processen är att den ska användas som ett hjälpande
verktyg utan att begränsa utvecklaren. Själva flödet i designprocessen följer i grunden den
generella designprocessen. I stora drag handlar det om att först skaffa kunskap som ger insikt
om livet i hemmet som leder till fantasi och föreställande och slutligen utvecklandet av
produkten. Framtagningen av den slutliga produkten har IKEA of Sweden delat upp i sex
delar. Att ta fram den färdiga produkten kan ta olika tid beroende på vilken avdelning eller
område man jobbar inom. På Free Range tar de flesta kollektioner två år att utveckla innan de
lanseras.
Förberedelser
Första steget är förberedelser där man ska få en allmän förståelse för syftet med projektet och
sätta upp ramar att jobba inom. In i detta steg skall en affärsplan och action plan finnas med.
Nyckelaktiviteten här är att göra en projektplan och komma överens om besluten tillsammans
med hela arbetslaget.
Utforska
Andra steget är att utforska idéer utifrån olika perspektiv. IKEA vill göra produkter som gör
människors vardagsliv bättre och för att kunna göra detta så krävs förståelse för användaren
och hur hens liv där hemma ser ut. Här skapas konceptet och en design brief.
Skapa
Sedan börjar fasen då tankar och idéer blir till produktdesign och det är ofta här som fler
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designers kommer in i bilden. Sakta med säkers växer en fysisk produkt fram. Vilket kan ta
lång tid då prover och tester skall göras och skickas fram och tillbaka till tillverkare de har i
till exempel Indien.
I detta steget hålls även ett öga på IKEAs fem delar i demokratisk design så de verkligen
uppfylls vilket är ett krav. Produkterna skall vara väldesignade och funktionella med priser så
låga att så många som möjligt har råd med dem. Produkterna skall vara av bra kvalitet och
hållbarhet, både i form av framtagning och förbättringar i människors hem.
Utveckla
Produktkonstruktionen färdigställs och då jobbar man med att göra konstruktionen lätt att
sätta ihop. I detta steg jobbas även historien bakom produkten fram som skall användas i
marknadsföringssyfte. Business caset skall här godkännas och kontrakt med leverantörer
görs.
Lansering
Produkten skall tillslut ut till kunder över hela världen. Logistik kring omfång och paketering
planeras och kommuniceras. Produkten börjar massproduceras för att läggas i butik och lager.
Mål sätts här för att man senare skall kunna mäta resultatet när produkten har blivit lanserad.
Uppföljning
Nu återstår bara uppföljningen av projektet och IKEA ställer sig då frågor som gillade
kunderna produkten? Löste den problemet rätt? Var den lätt att sätta ihop? Om problem
uppstod identifieras orsakerna och om det behövs görs en actionplan sedan stängs projektet
(IKEA/Gustavsson, 2015).

3.5 Grönt köpbeteende (green consumer behaviour)
De personer som identifierats som mest engagerade i miljö- och socialt ansvar frågor är en
liten grupp på 5-10 % värderingsdrivna, relativt konsumtionskritiska och priskänsliga
personer. Efter denna procentandel kommer 15-20 % som också visar intresse för de nämnda
frågorna som är villiga att betala för kvalitet, service, säkerhet i kombination med hållbarhet.
Enligt en undersökning från Svensk Handel 2014 är var fjärde konsument villig att betala upp
till 10 % mer för en etiskt producerad eller miljövänlig produkt. De som är i den målgruppen,
oftast kvinnor, har det genuina intresset av hållbarhet men i en kombination av egenintresse.
”På vilket sätt är det här bra för mig och mina barn?” är en fråga som ofta ställs.
Kombinationen av den positiva effekten på både hälsan och miljön tilltalar denna konsument.
Sammanlagt är dessa grupper ungefär 25-30 % av konsumenterna i Sverige.
Den större majoriteten konsumenter på ca 50 % är fortfarnde bara måttligt engagerade i
frågan men ställer sig oftast positiv till hållbarhet och lyssnar gärna på diskussioner i ämnet.
Övriga delen konsumenter är har inget intresse alls och kunskapsnivån är låg. Under de
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senare åren har man dock sett en förskjutning i de stora mittgrupperna (ca 75 % av
konsumenterna) mot ett större intresse för just hållbarhet och att få chans att genom detta vara
en bättre människa. Till exempel så har intresset för volontärarbete ökat drastiskt. Andelen
som ofta diskuterar hållbarhet har ökat från 12 till 25 procent bara under de senaste två åren
.(Aagerup & Nilsson, 2016)
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4. Utvecklingsprocessen
4.1 Inledande projektidéer
Projektgruppen startade med att använda en PESTLE-analys där de kunde välja ut olika
områden som var intressanta och som man kunde grunda projektutvecklingsprocessen på.
Genom detta arbetssätt kunde de arbeta med olika idéer parallellt samtidigt och inte behöva
begränsa sig tidigt i processen. Tillsammans med denna analys användes också brainstorm
som en kreativ och hjälpsam process. Detta hjälpte projektgruppen att få fram mer konkreta
idéer från de valda områdena. Ur de två kombinerade metoderna växte olika idéområden
fram, vilket inkluderade följande; Hur man kan integrera 3D-utskrift i varuhusen, en kreativ
barnkollektion och hållbara material och dess användning. Alla områden arbetades med under
en längre tid för att få fram det som kändes mest rätt. Här togs det även hänsyn till Karin
Gustavssons tankar kring områdena och hur de kunde fungera och återspegla IKEAs
grundtankar i demokratisk.

4.2 Valt koncept
Efter både interna och externa diskussioner kring de olika projektidéerna togs det ett beslut på
att fortsätta kring temat: hållbara material. Projektgruppen fann tidigt ett intresse för
kokosfiber och valde efter kortare efterforskning att välja detta material. Här började det stora
arbetet i att lära sig om materialet, samtidigt som de gick igenom en produktutvecklingsprocess för att kunna ta fram en fysisk produkt.

4.3 Gantt-schema
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4.4 Materialinformation
Vid efterforskning kring kokosfiber och dess egenskaper har projektgruppen kunnat samla på
sig mängder ny information:
● Olika arter av kokosnötter ger olika fiberegenskaper. Till exempel fiberlängder,
hårdhet och färg.
● Fibret som eventuellt kommer att formpressas kommer att få både olika utseende och
egenskaper dels beroende tiden mellan plockning till extrahering av fibret och även
tiden det går från att det extraherats till att det formpressas. Detta mest beroende på
fuktnivån som då finns eller försvunnit ur fibret.
● Fibret går att hettas upp och formpressas tack vare ligninhalten som agerar som lim i
produkten och de olika fiberlängderna som agerar armering.
● Det går att med föregående punkt konstatera att man kan göra tredimensionella
produkter i formpressat kokosfiber.
● Man kan genom högre pressning få fram board-skivor som går att både spika och
borra i.
(Ten Houten, 2017)
Projektgruppen anser att samtliga ovanstående punkter öppnar dörrar till oändligt många
marknader för kokosfibret.

4.5 Materialprocess
När det beslutats att fortsätta i naturmaterial- och kokosfiberspåret började arbetet med att
försöka definiera en lämplig produkt att tillämpa materialet på. För att kunna ta fram en
fysisk produkt som fungerade behövdes materialkunskap, som projektgruppen då inte hade.
Utforskning och tester för materialet gjordes, för att lära känna det, dess egenskaper och vad
det kan användas till. När det bestämdes att det var naturmaterialet kokosfiber som skulle
testas kontaktades avdelningen Material innovation och Niklas Johansson och konsulten Jan
Ahlsén, som tidigare diskuterat just detta material men ännu inte börjat testa det.
Genom Niklas och Jan gjordes en första materialscreening tillsammans med SWTdevelopment i Varberg. Vid detta tillfälle hade beställaren, IKEA, avgjort vad som skulle
testas, baserat på deras tidigare kunskap och tankar från andra naturmaterial.
Detta var till exempel förväntade materialegenskaper och produkter att eventuellt tillämpa
resultatet på. Testerna genomfördes i en maskin som pressade materialet i en form som var ca
200 grader varm. Detta gav en bra bild av hur materialet kunde förändras och vilka
användbara egenskaper som då uppkommer. Att använda materialet utan att ha pressat det i
former är uteslutet, då det faller sönder för enkelt och inte är tillräckligt starkt för att vara en
produkt i sin naturliga form. Anledningen till att man testade just temperaturhöjning och
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tryck var baserat på ligninhalten i kokosfiber och hur det påverkar materialet.
En budget gavs till projektgruppen inför den nya materialscreeningen och resterande
projektperiod.
När det sammanställts vad som skulle testas och i vilken omfattning skickades detta förslag
till både SWT och IKEA för godkännande, som sedan blev grunden till en offert för testerna.
Efter beställningen av den nya materialscreeningen åkte projektgruppen till SWT för att
genomföra denna. Vid detta tillfälle var det studenterna och två av SWTs tekniker som var
närvarande. Något som tidigt upptäcktes var påverkan vatten hade på materialet när det
pressades. Med hjälp av bara 10 % vatten betedde sig testerna annorlunda, på ett positivt sätt.
Vattnet, som i sig leder värme, gjorde att värmen från pressen fördelades ännu bättre genom
fibrerna och detta gör även att temperaturen ökade lite, som medförde att testerna blir
starkare och mer tåliga. (Baserat på “touch and feel”, ej beräknat).
Screeningen resulterade i ca 20 olika tester, både från en form som liknade en skål och en
taggig, vinklad “våffel”-form. Testerna utvärderades och man började kunna identifiera
faktorer som gör materialet bättre vid press.
Problemet med testerna ovan var att man inte hade något konkret att jämföra resultaten med.
Formerna testerna gjorts i gjorde det svårt att beräkna hållfastheten i materialet och därmed
svårare att jämföra med befintliga material som används. Det blev då svårt att se om
materialet kunde ersätta andra material som redan används idag. Tabeller gjordes med olika
faktorer som fokus, för att tydligare se skillnader i exempelvis tillsatt vattenprocent, tryck,
temperatur och ytvikt.
Efter idépresentation med Karin lämnades några av tester från den senare
materialscreeningen till Ana-Maria Pelin på IKEA, som bland annat arbetar med att
klimattesta nya material och produkter. Ana-Maria fick de 4 tester, som ansågs bäst av
projektgruppen, för att testa dem i en klimatkammare där temperatur och fuktighet ändras.
Resultaten kunde troligt visa att materialet både kan fungera som produkter i kök,
vardagsrum och badrum.

4.6 Materialtester SWT
Hos företaget SWT development i Varberg genomfördes två testomgångar. Resultatet från
den första resultat blev presenterat för projektgruppen vid ett möte medan den andra
testomgången genomfördes av studenterna tillsammans med Swt.
Nedan visas de första testerna:
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Nedan visas de tre första raderna från andra testomgången, bilaga 2, för att visa vilka
parametrar som fanns och ändrades. Denna gång fanns inget dextrin med. Detta test
genomfördes med Salah och Mikael från SWT och studenterna Unni och Tove från
Högskolan i Halmstad, för IKEA
Test

Fraktion

Gjutform

1

Grade A,
13mm, 25%

2

Grade A,
13mm, 25%
Grade A,
13mm, 25%

3

Ytvikt
[g/]

Temp.
[c]

Kommentar

Skålen

Tryck,
tid [bar],
[s]
60, 30s

587

170

Skålen

60, 30s

520

170

Skålen

60, 30s

320

170

Väldigt mjuk,
ligninet smälter ej
än
10 % , vatten på
dust-sidan
10 % , Fortfarande
mjukt, lite
ljusgenomsläpp

En fullständig rapport på andra testomgången skickades från SWT till oss och finns som
bilaga 3. I denna rapport har testerna sammanställts en utvärdering har gjorts. En punkt som
projektgruppen inte håller med om, som nämns i rapporten, är att testerna blir markant
starkare när man lägger till “dust”-partiklarna. Det blev något starkare, men det var nog
snarare för att mängden material ökade. Något som skulle kunna gjort det starkare hade varit
om man kunde addera längre fibrer. Detta kunde inte genomföras för att SWT malt ner alla
fibrer till kortare längder, baserat på deras antagande om att det inte spelade någon roll.
Samarbetet oss emellan kunde varit lite bättre. Projektgruppen kände att de inte riktigt fick
den hjälp de hade kunnat få, med tanke på att SWT var “experterna” i sammanhanget. Dock
var det en bra utgångspunkt att kunna genomföra testerna och sedan utvärdera dem inför
framtida, eventuella, tester. Fullständig utvärdering av testgenomgången hos SWT finns som
bilaga 4.

4.7 Materialtester, IKEA of Sweden
På IKEAs testlab utfördes tester i en klimatkammare där man kan reglera både luftfuktighet
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och temperatur. De 4 bästa/starkaste testerna valdes ut till att sättas i kammaren.
I vanliga fall ska produkter och material testas i 4 veckor, med olika faktorer som ändras
varje vecka. Vårt test avbröts efter drygt två veckor för att mögel hade börjat växa på
samtliga prover. Efter att något möglat är det rutin att slänga testerna, så detta kunde inte
undersökas mer än genom bilder. Se bilaga 5 för fullständig rapport.
Efter diskussion med bland annat naturmaterialexperterna Jan Ahlsén och Niklas Johansson,
visar det sig dock att detta inte borde vara möjligt. Våra tester har, innan klimatkammaren,
formpressats i så höga temperaturer att alla mögelsporer bör ha dött sedan länge och likaså
proteinet i materialet som de lever på. Efter detta resultat frågade sig både Jan och Niklas om
något har kontaminerat våra tester och därigenom fått dem att mögla. En möjlighet är att vi
som tagit hand om testerna råkat göra det och en annan möjlighet är att andra tester som
funnits i klimatkammaren samtidigt kontaminerat kokosfibertesterna. Ansvariga i laboratoriet
blev tillfrågade hur andra tester, från samma omgång, reagerat på klimatet.
Brandkrav har även diskuterats med IKEA. Hur en produkt får se ut och vilka
temperaturpåfrestningar den måste klara av. Det diskuterades även om det fsnns särskilda
regler för varje enskilt material, eller om det är formen och avståndet mellan lampan och
skärmen som avgör om det är brandsäkert eller inte. Efter samtal med personal från både
“flamability” och “lighting” avdelningarna kom de fram till att det är formen och avståndet
från ljuskällan till skärmens väggar som kommer att avgöra hur pass brandfarlig/tålig
lampskärmen är.
Personen projektgruppen pratat mest med på avdelningen “Lighting” är Cecilia Sondell
Banke. Hon är en av de få som har lampors kravspecifikationer i huvudet. Genom henne
kunde vi få fram en generell kravbild på storlek, avstånd, omkrets m.m. för vår skärm. I detta
togs även paketering och leverans med som faktorer. Detta nämns mer i kommande kapitel
“Produktens logistik”.

4.8 Designprocessen
Efter ett första mötet med SWT där tester presenterades började projektgruppen skissa på
produktidéer och arbetade vidare med materialet. Tidigt i processen tecknades lampor och
lampskärmar, tillsammans med olika lösningar för förvaring. Idéstadiet för just vilken
produkt det skulle bli fortsatte under en längre period, för att säkra sig om att det var lämpliga
och genomförbara produkter.
Under tiden som de ovan nämnda testerna förbereddes, utfördes och utvärderades fortsatte
arbetet kring den fysiska produkten. Efter många skisser och inspirationssökningar online
sållades designidéerna ut och projektgruppen kom fram till olika versioner av en lampskärm.
För att kunna få en bättre känsla av produkten gjordes större modeller i papier-maché. Det
gjordes några små och en större modell och genom detta kom tanken att göra en minikollektion med olika produkter. Kanske skulle kunden kunna sätta ihop önskat antal små
lampor för att skapa en personligare känsla i hemmet? Denna idé avslutades inte av någon
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speciell anledning, arbetstiden lades helt enkelt mer på den större modellen.
Fyra designs valdes sedan ut, gjordes till CAD-ritningar och skrevs ut, i mindre skala, i 3Dprinter. De printade modellerna presenterades för Karin på IKEA för att få feed-back och
tankar kring produktidén.
Huvudkrav
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Omsluter ljuskälla

Öppning undertill
Tjocklek 2-7 mm
Inget tillsatt konstgjort bindemedel
Håller för upphängning
Stapelbar
Stöttålig
Formgjuten
Värmetålig
Tål fukt
Slät ytstruktur

Önskvärda/alternativa krav
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Inget tillsatt bindemedel
Ljus tränger igenom materialet
3 olika storlekar
(ca 15x15/20x30/50x60)
Justerbar
Anpassningsbar
Färgningsbar
Ruffig yta
Ljudabsorberande
Olika ytstruktur (insida vs utsida)

Vid presentationen för Karin öppnades en bred diskussion. Ville projektgruppen få fram en
färdig produkt och i så fall driva en produkt som redan fanns hos IKEA? Skulle vi utnyttjat
faktumet att det var 100 % naturfiber och göra produkter till barnens IKEA? Eller skulle vi
fortsätta i våra befintliga tankar och skapa en annorlunda, ikonisk produkt i just kokosfiber?
De olika spåren diskuterades länge. Ville projektgruppen få fram en produkt så gärna att de
kunde fortsätta arbetet med en produkt som redan fanns, eller ville de fortsätta jobba med
något de tagit fram själva, från grunden? Det senare alternativet vann.
Därefter fortsatte arbetet kring att få fram en modell i storlek 1:1. Att 3D-printa hos IKEA var
till en början ett alternativ, då deras 3D-printers var så pass stora att man hade kunnat få ut en
modell i rätt storlek i ett stycke. Detta var, inte helt överraskande, väldigt dyrt. Även med ca
20 000 kr i rabatt skulle detta kosta ca 30 000 kr. Därför fortsatte modellarbetet istället
genom fräsning i frigolit som ger en billigare variant av en 1:1 modell. När man använder sig
av fräsning blir modellen solid, så projektmedlemmarna fick gjuta en form utanpå
frigolitmassan för att få fram önskat utseende.
Efter att en modell mottagits i frigolit gjordes ett skal av gips, som ett lock på vår
frigolitmodell. Detta för att kunna lyfta av skalet och på så sätt få en modell som liknade en
skärm. Gipsskalet sprayades sedan, i färgverkstaden hos IKEA, av studenterna för att få en
bra grundfärg. När detta torkat tillräckligt bra togs skalmodellen tillbaka till högskolan för att
där bli täckt med kokosfiber för att så mycket som möjligt efterlikna den tänkta produkten.
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4.9 Internationella kontakter och kunskaper
Något som under arbetet diskuterats med IKEA var deras kontakter med IKEA Thailand. Det
Thailändska kontoret hade kanske kunnat hjälpa oss med mer information om var materialet
kom ifrån och bakgrunden till hur liknande produkter tillverkas. Detta togs upp av Jan som
ofta varit i Thailand och sett produktionen där.
Kort därefter kom projektgruppen i kontakt med Jiraporn Chinnapongpanich (kallas Mimi),
som jobbar för IKEA i Thailand och specialiserar sig på just kokosfiber. Från henne mottogs
mer information om hur logistiken kring odling och försäljning av kokosfiber fungerar i
bland annat Thailand. Mimi var också i kontakt med ett företag i Holland, GoodHout, som
efter mycket arbete tagit fram en plywood-liknande skiva av kokosfiber och presenterade oss
för hennes kontakt där.
Genom mailkorrespondens med grundaren Silvia och anställda Sjaak från GoodHout togs det
ett beslut på att träffa Silvia. Detta skulle ge projektgruppen mer fakta för att jämföra olika
produkter/material, som senare kunde resultera i ett tydligare resultat för IKEA.
Projektgruppen träffade Silvia i Malmö där hon presenterade hennes arbete och deras
produktionsprocess och produkter. Därefter presenterades även detta projekt för Silvia. Det
kom mycket bra information från detta möte, bland annat de stora skillnaderna på
kokosnötterna från land till land, som projektgruppen kunde ta med sig och senare berätta om
Silvia och GoodHouts arbete för IKEA.

4.10 Användarstudie och kundundersökning
Efter ett möte med Ulf Aagerup, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, genomfördes
en kundundersökning. En enkät togs fram och skickades ut till projektgruppens nära och
bekanta. Förutom frågorna kring hållbarhet och produktpriser frågades det även om ålder,
boendesituation och sysselsättning, för att kunna kategorisera de svaranden in i IKEAs olika
kundgrupper. 8 st frågor besvarades av strax över 110 st deltagande och ett sammanställt svar
finns under kapitel 7. Marknadsföring.
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5. Resultat
5.1 Produkten
För oss var det en självklarhet att hållbarhet skulle vara en stor del av vårt arbete, därför
tycker vi att det är extra kul att vår produkt är just hållbar:
ÅTERTRÄFF

Produkten är tänkt till att köpas utan tillhörande lampa och sladd, för att kunden ska kunna
bestämma detta själv. Skärmen är ca 59 cm i diameter och 40 cm hög och tillverkad helt i
kokosfiber. Det finns inget ljusutsläpp från lampan innanför och skärmen kommer att väga ca
750g.
5.1.1 Produktens logistik
IKEAs pallstandard ligger på 80x120cm. För att optimera lasten behöver produkterna vara
stapelbara på ett bra sätt och även såklart ta upp så mycket yta som möjligt på pallen. All yta
som inte utnyttjas kostar pengar. Med hjälp av en packningsexpert på avdelningen “Lighting”
kunde vi optimera storleken på lampskärmen för att kunna lasta den på bästa sätt. Mest troligt
blir det även staplar som ska få plats om de lastas upp och ner, all volym uppåt på pallarna
måste också utnyttjas för även det utrymmes räknas som kostnad om det är tomt.
Pallarna i sin tur fraktas i containers på båtar från de tillverkande länderna. Det är tillverkaren
av produkten i sig som även tar hand om packning och transport.
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5.2 Democratic design
För att IKEA teoretiskt ska kunna ta in denna produkt måste projektgruppen kunna motivera
hur och varför vår produkt når upp till de fem olika punkterna av “Democratic design”;
Form: Produktens form måste “göra världen vackrare”.
Lampskärmen projektgruppen tagit fram är en tilltalande, mjuk och organisk produkt. Många
lampor idag är i former och material som har en industriell karaktär. Detta, tillsammans med
det valda materialet, gjorde att projektgruppen ville ta fram en skärm som skiljde sig från vad
som fanns på marknaden idag. Den kan både smälta in med många andra typer av former och
omgivningar men även stå ut som en ikonisk produkt i ett rum, hängandes ståtligt över ett
matbord.
Funktion: Funktionen måste göra det vardagliga livet enklare och mer meningsfullt.
Den fyller sin enkla funktion att lysa utan problem, samtidigt som den kan lyfta ett rum till att
bli något extra. Det är en lampskärm med riktat ljus som skall belysa en viss punkt i ett rum,
till exempel hängandes ovanför ett matbord. Tack vare formen och materialet absorberas
även en del ljus. Med sin stora storlek blir det även ”ett rum i rummet”, en plats att samlas på.
Kvalitet: Produkten måste hålla längre och åldras på ett graciöst sätt.
Materialet kokosfiber har länge använts som rep och nät och är extremt slittåligt. Det exakta
åldrandet på formpressat kokosfiber vet vi inte, dock kan det jämföras med andra
formpressade naturmaterial som alla åldras på ett vackert sätt. Den måste också, för att klara
av denna punkt, kunna packas och transporteras på ett bra sätt. Skärmen går såklart ej att
skicka i platta paket, däremot kommer den vara stapelbar.
Hållbarhet: Att ta ansvar för att ha en positiv inverkan på människan och vår jord.
Kokosfiber är idag ett “waste”-material som redan finns i världen. Det behövs inga dåliga
kemikalier eller processer för att framställa råmaterialet. Träd behöver inte heller huggas ner
för att tillgå det. Att kunna köpa materialet från bönder som arbetar med kokosfiber innebär
också att de kan få mer betalt för ett arbete de redan till stor del gör. Detta kan
förhoppningsvis leda till ett mer utvecklat samhälle för bönderna, eventuellt med kooperativ
kring kokosfiber användningen.
Det är även lätt att efter produktens livslängd bryta ner materialet utan att behöva skada
jorden eller människorna runt omkring.
Lågt pris: Att göra det prisvärt för de många människorna.
Projektgruppen har räknat på material-och framtagningsprocess, inkluderat transport och
logistik. Om man jämför med andra återförsäljare som säljer skärmar i samma segment och
formspråk ligger ÅTERTRÄFF på ungefär en tiondel av priset. Projektgruppen har också
jämfört andra lampskärmar i samma och liknande storlek hos IKEA och hamnar även där på
en bra plats prismässigt på 599 kr.
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5.3 FMEA
FMEA kalkylen är gjord baserat på de olika processerna i en produktframtagning. Tiden var
en av de avgörande faktorerna många gånger men visade sig nu i slutet vara på
projektgruppens sida. En del av stegen genomfördes endast teoretiskt, till exempel
tillverkningen av produkten på det angivna sättet i formpress så detta kunde inte utvärderas
på samma sätt som till exempel material screening hos SWT. Generellt är projektgruppen
belåtna med resultatet av punkterna nämnda i FMEA-analysen. Se bilaga 6 för FMEA.
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6. Produktionsprocessen
6.1 Free Range vs ordinarie sortiment
Produkten är framtagen för avdelningen Free Range, som oftast står för de tids- och
antalsbegränsade kollektionerna. Det innebär att man hade kunnat använda mängden
kokosfiber som finns idag för att ta fram produkten.
Något man måste ta i beaktning är om produkten istället tas in i det ordinarie sortimentet,
eller om fler produkter ska tas fram i detta material, hur materialåtgången ser ut då och om
det ens är genomförbart i dagens kokosindustri.
Den totala produktionen av kokos har ökat märkbart från 35 miljoner ton (1980) till nästan 50
miljoner idag. Mängden varierar från region till region (3 500 till 6 000 nötter/hektar/år),
vilket är beroende av flera faktorer. Ett träd får i genomsnitt 70-100 nötter, eller max 150 st,
per år. Själva fibret är ca 35 % av nöten och det är allt mellan 150-250g fiber. Resterande
nötvikt är vattnet och skalet.
(allt anges i ton)

Potentiell
fiberproduktion
Fiberindustri/
Produktion1
Nationell
användning2
Icke extraherat
fiber

Filippinerna
700 000

Indonesien
1 000 000

Indien
600 000

Sri Lanka
260 000

-

-

300 000

100 000

70 000

100 000

60 000

26 000

630 000

900 000

240 000

134 000

*1, Den uppskattade produktionskapaciteten tillsammans med fibermängden (80-90g/nöt)
*2, Beräknat på 10 % av den totala produktionen

Om man ser till marknaden så läggs det idag mycket tid, fokus och utveckling på just
kokosfiber och andra geotextilier och dess applikationer. Problemet med industrin är att om
man vill ta vara på detta och försöka få igång en massproduktion, är materialet kanske för
utspritt. Som det ser ut idag befinner sig majoriteten av industrin hos småbönder, vilket
betyder att det finns lite material på många ställen. Detta i sig kan vara en stor möjlighet för
länderna som har kokosindustri för att man skulle kunna starta kooperativ bönderna emellan,
som kan hjälpa dem att utveckla handeln och tillföra teknologi som kan samla större volymer
som i sin tur är mer intressant för potentiella köpare. Eftersom fibret inte är värt något i de
länderna det växer i idag, hade det kunnat bidra till fler “value-added” produkter som sin tur
ger fler jobbmöjligheter, höja inkomsterna för kokosbönderna och minska fattigdom
(IKEA/Johansson, 2016).
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6.2 Kompetensanalys
I tillverkningen av denna produkt används en stor maskin som både värmer upp och pressar
materialet i formar. För den faktiska användningen av maskinen behövs inga större
kunskaper, då det finns få inställningar som; temperatur, tryck och varaktighet under tryck.
Dock måste man ha någon typ av säkerhetsutbildning för att använda maskinen då den är så
kraftfull. Projektgruppen anser att användningen av en sådan maskin hade kunna bli möjlig
för bönder i ett kooperativ om rätt utbildning ges först.
För att få råmaterialet behöver kokosnötterna plockas för att sedan dra bort fibret. Denna
kunskap finns redan i störst utsträckning hos bönderna som redan arbetar med detta. Här
anser projektgruppen snarare att beställarna har att lära sig från bönderna, då de redan har
rutin på hur det fungerar. Självklart kommer det säkert finnas plats för effektivisering som
bör göras i samråd med alla parter för att arbetet ska bli enkelt att genomföra, samtidigt som
resultatet fortfarande blir bra.
Efter att formpressverktyget använts behöver arbetaren kunna paketera produkten på ett
riktigt sätt. Krav på detta kommer att ställas från IKEA och arbetaren får lära sig detta.
Eftersom det är beställaren, IKEA, som avgör hur det ska paketeras behöver personen som
arbetar med detta endast följa riktlinjer och behöver inte ha så stor erfarenhet i området.

28

7. Marknadsföring
7.1 Kundundersökning
Undersökningen som togs fram skulle se hur IKEAs kunder såg på hållbarhet, IKEAs
hållbarhetstänk och vad man var villig att betala för en produkt beroende på material och
ursprung. Frågorna från enkäten finns som bilaga nr 7.
Det vi ville med undersökningen var att bland annat ge oss en hänvisning om IKEAs kunder
tycker att hållbarhet är viktigt och då lära oss om det fanns intresse för en grön produkt som
vår. Genom svaren kan man se att drygt hälften av IKEAs kunder tycker att detta är väldigt
viktigt och skulle potentiellt då köpa vår produkt. När frågan ställdes hur bra IKEA var på
detta blev genomsnittssvaret, att de på en 100 gradig skala, låg på ca 58. Även här ser man ett
utrymme för förbättring genom att till exempel ha fler miljömässigt bra produkter.

1.
2.
3.
4.

Lite 1,01 %
Ganska 10,10 %
Viktigt 34,34 %
Jätteviktigt 54,55 %

Resultatet av enkäten visade även att priset kunderna uppgav höjdes i genomsnitt med 184 kr,
när man jämförde plastskärmen mot kokosfiberskärmen. Prisförslagen nedan i diagrammet är
i svenska kronor.
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Genomsnittspriset som de som svarat på enkäten angett var; 384 kr för plastskärmen och 568
kr för kokosskärmen.
Från enkäten kunde man även avläsa bland annat boendeform och sysselsättning, för att
eventuellt kunna matcha kunderna mot IKEAs olika kundgrupper.

7.2 IKEAs befintliga utbud
För att jämföra den framtagna produkten mot marknaden så kontrollerades IKEAs befintliga
utbud på större lampskärmar med diametern ≥ 40 cm.
Produktnamn
ÖVERUD
KRUSNING
JOXTORP
SUNNEMO
REGOLIT
SINNERLIG
JASSA
ÄMTEVIK
NYMÖ
KRUSNING

Diameter [cm]
43
42
44
45
45
50
54
55
59
85

Material
Stål
Papper
Wellpapp
PET-plast, polyester
Papper
Bambu
Bambu
100 % akryl
Polyester, PET-plast
Papper

Pris [kr/st]
499
69
29
399
19
599
299
249
349
149

Ser man till tabellen tror projektgruppen att man kan jämföra den framtagna produkten bäst
med SINNERLIG, JASSA, ÄMTEVIK och NYMÖ både sett till diameter och material.
(Visas nedan från vänster, uppifrån och ner). Även priset som togs från enkäten anser
projektgruppen matchar de befintliga produkternas priser väl. Varken dyrare eller mycket
billigare än liknande produkter.
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Fr. v uppe: JASSA, NYMÖ, ÄMTEVIK, SINNERLIG

7.3 Prisberäkning
För att göra ett fullständigt arbete kring produkten och dess framtagning gjordes kostnadsoch prisberäkningar. Även Niklas Johansson, IKEA of Sweden, hjälpte till med faktorer som
avgjorde vad det slutliga butikspriset baseras på.
Råmaterialet och tillverkningen kommer teoretiskt sätt genomföras i Thailand. IKEA har i
Thailand sitt inköpskontor och via IKEAS purchase operation leader, Jiraporn
Chinnapongpanich fick projektgruppen ta del av estimerade råmaterial- och
tillverkningskostnader. Se bilaga 1 för kostnader kring råmaterial, transport, bearbetning och
vinst för leverantören.
Ungefär 60-70 % av ett inköpspris av slutprodukten är materialkostnaden. Materialkostnaden
kan till exempel vara kostnaden för spånskivor som många möbler görs av. Det kan antas att
fiber- och eventuella limkostnader står för ca 30-35 % av den totala produktens säljpris från
leverantör till IKEA. Vet man då kostnaderna för fiber och lim kan man dividera denna
summa med 0,35 för att få ett ungefärligt försäljningspris från leverantör till IKEA. Vill man
istället beräkna försäljningspris i varuhus hos IKEA multiplicerar man ovan försäljningspris
med 2.
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Enligt uppgifter från Thailand kostar idag 1kg kokosfiber ca 3,30 kronor. Av denna summan
är 50 % råmaterial, 20 % är bearbetning, 10 % transport och resterande 20 % är vinst och
marginalen för att täcka de nämnda faktorerna.
En container rymmer ca 18-19 ton material och med kostnaden på kokosfibret blir kostnaden
för en full container (18 ton) 59 400 kronor. Vid transport får räknas det med en krympning
av materialet på ca 30 %. Materialet som kommer fram till tillverkaren är därför ca 12,6 ton.
Med informationen angiven ovan ger det oss en beräkning som följer:
Till en lampskärm räknar vi att det går ca 1 kg fiber. Eftersom inget annat ämne, endast ca 10
% vatten ska tilläggas blir fiberkostnaden inte mycket mer än 4 kronor per kg, beroende på
vattenkostnad i tillverkningslandet.
4 ÷ 0,35 = 11,5 kronor material/lampskärm
I denna kostnadskalkyl beräknas tillverkning, efter att maskiner och dylikt är framtaget. En
formpress för denna lampskärm finns inte idag och hade kostat ca 70-100 000 kronor att
tillverka. Om lampskärmen hade tillverkats till Free Range räknar man med att ta fram ca
2000 st till en kollektion.
100 000÷ 2000 = 50kronor tillverkningsform/lampskärm
11,5 + 50 =61,5 kronor totalt/lampskärm
Kostnaden ovan på 61,5 kronor är försäljningspriset IKEA köper in lampskärmen för från
leverantör. Med ovan nämnd information betyder det att lampskärmen skulle säljas för ca 123
kronor i IKEAs varuhus. Dock är det så, som hos många försäljare, att en del av produkterna
är “bärande produkter” som bär kostnader för andra produkter som inte har lika hög marginal
eller till exempel andra omkostnader som för personal eller lokaler. Slutpriset för denna
produkt är, jämfört med liknande produkter på marknaden, satt på en bra nivå.
Tillsammans med IKEAs generella produktprisberäkningar, dagens sortiment hos IKEA och
vad vår undersökning resulterade i har projektgruppen kommit fram till att lampskärmens pris
bör ligga på ca 599 kronor.

7.4 Informationsfilm
Tidigt i projektet diskuterades idén om att göra en kortare film som skulle representera
materialet eller produkten. Filmen skulle gå att spela upp efter att man, med sin telefon, avläst
en QR-kod som hängde på produktens prislapp. Filmens syfte var att informera kunder om
materialet och var det kom ifrån. Förhoppningsvis, genom att koppla ihop detta med en fysisk
produkt, kan man också öka kundens medvetenhet och kunskap kring bland annat vad
produkten och dess material betyder för omvärlden. Till exempel genom att i filmen belysa
hållbarhet, återvinning och respekt för de som kanske tillverkar produkten.
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Filmidén diskuterades länge och slutade lite annorlunda än planerat från början.
Projektgruppen ansåg att det skulle blir svårt att göra en bra film om kokosfiber från Sverige,
i brist på själva råmaterialet och dess omgivning. Därför gjordes filmen om till att handla om
projektgruppen och deras resa med detta projekt.
Fortfarande fanns originalidén med och detta blev något projektgruppen ansåg kunde vara ett
nästa steg i projektet, om det skulle fortlöpa.
Ett av målen i “People & planet positive 2020” strategin är att visa härkomsten av materialet i
en del produkter för sina kunder, för att öka informationen kring tillverkning av hållbara
produkter. De vill ha fler så kallade “sustainable stories” där de på ett enkelt sätt kan visa
bakgrunden till produkternas material och vem som kanske tillverkat produkten på en annan
plats i världen. Detta är ett tydligt steg mot att vilja vara ett företag som ses som någon som
tar ett socialt och miljömässigt ansvar. Projektgruppen har därför gjort tillhörande QR-kod till
produkten, som leder till en hemsida. Hemsidan i sin tur visar produkt- och
projektutvecklingen och är ett bra och tydligt exempel på hur IKEA hade kunnat jobba med
just sustainable stories.

7.5 SWOT
Analysen är gjord för produkten och dess produktionsform. Av utvärdering tycks till exempel
hotet om att tillverkningsprocessen i princip försvunnit för att just tillverkningen inte kommer
att kosta mycket alls. Däremot kommer hotet om det bristande intresset kvarstå om man inte
på ett tillräckligt tydligt och bra sätt visar upp produkten och vad den tillför som hållbar
produkt. Överlag anser projektgruppen att analysen fortfarande har rätt punkter i de fyra
delarna.
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7.6 Tidplan
Om produkten är av intresse för IKEA har den en lång framtagningsprocess framför sig. När
IKEA tar fram nya produkter tar det ca två år innan de kan säljas. Detta är om det är i ett
redan godkänt material. Denna produkt hade alltså tagit ännu längre tid för att lanseras.
För att materialet ska vara godkänt måste det genom flera olika tester. Dels kan det testas
allmänt, om det ska användas i flera olika typer av produkter. Då måste det godkännas bland
annat kemiskt; finns det något farligt ämne i som potentiell kan vara skadligt för till exempel
barn? Även faktorer som vilka temperaturer och grad av fuktighet det klarar av, för att senare
kunna transporteras jorden runt utan att förstöras. Fler tester görs och inte förrän det är
godkänt där kan man gå vidare till produkutvecklings- och designprocessen. Denna beräknas
i vanliga fall ta ca 1,5-2 år men i detta fall så finns designen redan så detta kan nog dras ner
tidsmässigt till ca 1 år.
Om produkten blir aktuell för IKEA beräknas den i så fall säljas tidigast 2019.
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8. Produktreflektion
8.1 Hållbarhet
Produkten går under, hos IKEA, kategorin ”sustainability”.
Efter diskussioner gruppmedlemmar emellan och med IKEA anser projektgruppen att vår
produkt absolut kan kategoriseras som hållbar. Materialet i sig finns redan i stor mängd och
anses vara ett ”waste”-material. Man säljer mest själva kokosen och en liten del av resterande
material men inte i den utsträckning det går. Inga kemikalier behöver tillsättas i någon
process eller för att arbeta med materialet.

8.2 Arbetsmiljö
Människorna som potentiellt kommer att arbeta med detta är bönder som mest troligt har
mindre odlingar som de själva äger. Om ett samarbete hade startats med IKEA kommer de att
behöva arbeta efter IKEAs regler för bra arbetsmiljö, löner, gällande bland annat tid för
arbete, antal timmar per dag och vecka. Tidigare kunder hos IKEA i liknande projekt är
ansvariga för allt från råmaterial till packning, därför anser projektgruppen också att ett
varierat arbete kan vara möjligt vilket också bidrar till en bra arbetsmiljö.

8.3 Produktion
Personerna som arbetar med kokos har kunskapen kring materialet och tillgången kommer
förhoppningsvis gynnats av att materialet säljs i större mängd. Som det fungerar idag
behandlas materialet i mindre kvarnar eller genom att rullas i vattenbryn för att mjukna och
kunna tas av lättare. Om produkten tillverkas som projektgruppen tänkt kommer farliga
kemikalier inte behöva tillsättas och människorna som arbetar med det kommer inte komma
till skada.
Tillverkningen av produkten är inte ett tungt arbete i sig dock behöver man mest troligt en
utbildning i hur formpressmaskinen fungerar. Trots detta anser vi att arbetet kan utföras av
många personer och är inte beroende av styrka eller speciell nivå av kompetens. Produktionen
bör inte diskriminera någon eftersom det inte finns några begränsningar i vem som kan utföra
arbetet.
Produktionen kan eventuellt bidra till att familjer kan starta företag för att tillverka
produkterna och genom detta bidra till bättre förutsättningar för många som kanske inte har
tillräckliga kunskaper eller ekonomiska bakgrunder för att arbeta med annat, med till exempel
svårare tillverkning eller i större städer.
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8.4 Framtid
Om IKEA jobbar vidare med detta behöver en mer omfattande materialscreening
genomföras. IKEA har egna regler för vad som krävs av ett material, om det ska finnas med i
deras materialsortiment. Beroende på vilken typ av slutprodukt materialet hamnar i och
vilken avdelning den tillhör genomförs en mängd olika säkerhetstester. Som exempel testas
material som eventuellt inte tål fukt extra noga till kök- och badrums avdelningarna. En
annan stor del av processen hade även varit att kolla mer på infrastrukturen i de tillverkande
länderna. Detta görs för att ta reda på hur mycket man behöver utveckla i logistik kring
materialutvinning och tillverkning. Materialtestning i sig beräknas ta ca ett och ett halvt år.
Efter det är det ca två år i tid för att ta fram en ny produkt.
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9. Projektreflektion
Det roligaste tänkbara projektet. Det är vår spontana tanke när vi nu försöker knyta ihop vår
projekt- och produktsäck. Att få chansen att arbeta med ett projekt som verkligen innehåller
alla delar av vår utbildning har varit väldigt roligt och motiverande. Men även, såklart,
tidskrävande och i vissa stunder svårt.
När detta projekt startade i höstas hade vi en skaplig bild av vad vi ville göra och försöka
åstadkomma. Vi visste redan från början att det kunde bli svårt att hinna med alla idéer, det vi
kanske inte var lika förberedda på var hur mycket planering och andra faktorer kan ändras.
Trots vår utbildning och andra tidigare projekt i ryggen är nog inget projekt sig likt, vilket i
och för sig gjorde processen väldigt intressant och kul att arbeta med och följa.
När man som student gör ett projekt med ett så stort företag som IKEA of Sweden blir man
verkligen utmanad. Det vi tänker är enkelt att fixa tar egentligen flera veckor, kanske
månader att ordna, och bara om det gått arbetsordrar som förklarar vad som ska göras först.
Men saker som vi kanske var lite försiktiga med att fråga om, som pengar och budget, var
inte alls så betungande att prata om som man föreställde sig.
Trots att vi i princip inte hade någon erfarenhet som varken projektledare eller inom materialoch produktutveckling gavs vi verkligen en ärlig chans av vår handledare och hennes
kollegor på IKEA. Detta bidrog nog till väldigt mycket, men framför allt vågade vi, med detta
förtroende, ta plats hos dem på deras kontor och få den hjälp och hänvisning vi behövde.
Vid en punkt i projektet stannade vi upp och frågade oss: “när ska någon säga nej?” Eller
“tyvärr, jag har inte tid att hjälpa er”. Detta hände aldrig. Vilket för oss öppnade dörren till att
våga fråga och samarbeta ännu mer.
Vi blev genom detta projektet inbjudna att delta på ett kontor där man hjälper varandra. Där
det är en självklarhet att allas goda arbete är viktigt och att alla arbetar mot och bidrar till
samma mål. Alla var mest troligt där av samma anledning; att göra bra ifrån sig. Vilket är så
mycket lättare när man får arbeta i ett klimat som föder ens kreativitet och fokuserar på den
vardagliga arbetsglädjen. Ett axiom hos dem, men förmodligen (och tyvärr) en ovanlighet på
andra arbetsplatser.
Nu blev det så att vårt projekt blev en mini-version av IKEAs vanliga produktframtagning.
Något vår handledare Karin nämnde redan från början var; “Ni kommer nog inte hinna så
mycket”. Men det tycker vi att vi gjorde. Såklart är vi medvetna om att det inte är så här det
fungerar i vanliga fall, men vi har ändå lyckats ta del av nästan hela processen. Vi har bara
gjort det i ett annat format. Trots detta format har vi ändå fått se de många stegen i designoch produktframtagningen där vi på många sätt kunnat använda våra tidigare kunskaper från
andra kurser vid högskolan. Kunskaperna vi fått från tidigare projekt har matchats med våra
intressen och på ett väldigt bra sätt drivit detta projekt framåt.
I början av projektet fanns definitivt stress kring att inte komma på ett tillräckligt bra idé.
Både för att intressera Karin och IKEA men även för att motivera oss under hela sista året.
När vi äntligen kommit lite mer på banan övergick stressen i motivation och glädje under i
princip hela projektet. Slutspurten matchade dock början lite, med stress som kom krypande
kring hålltider och rapport till exempel.
Här vill vi ge ett tack till vår handledare Jeanette Gullbrand, som aldrig var varken orolig
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eller stressad över vårt arbete. Tack vare dig var vi också lugna under majoriteten av
projektet, vilket verkligen hjälpte oss att jobba vidare på ett bra sätt. Tack.

Tack till
Jeanette Gullbrand
Karin Gustavsson
Niklas Johansson
Jan Ahlsén
Martin Bergman
Maria Fogelström
Lillemor Gustavsson
för all stöd och hjälp
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Coconut Coir & Peat

• Coconut tree grows only in tropical climate, live on sandy soil, and requires a lot of
sunlight and regular rainfalls
• Given proper care and growing conditions, coconut palm produce their first fruit in
6-10 years, taking 15-20 years to reach peak production
• Coconuts are typically grown by small holders, who use local mills for fiber
extraction

• F&B industry is the major user of the coconut, while the usage of other
parts of coconut are still commercially underutilized
• Top coconut producing countries like Philippines, Indonesia, and India are
still managing coconut by products traditionally - Around 80% of the coir
produced is exported in the form of raw fiber

Source: FAO 2016

Coconut Coir

• Coir (the fiber from the husk of the coconut) is commonly used in ropes, mats, door mats, brushes, and sacks, as caulking for boats, and as stuffing
fiber for mattresses as healthy substitute for synthetic rubber
• A coconut harvest occurs one in 45 days. 1,000 coconuts could yield 10 kgs of coir
• Among vegetable fibers, coir has one of the highest concentration of lignin, making it stronger but less flexible and unsuitable for dyeing

Coco Peat
•

Coco peat (cocopeat), also known as coir pith. coir fiber pith, coir dust, primarily consists of the
coir fiber pith or coir dust which is obtained by processing coconut husk and removing the long
fibres.

•

Coir waste from coir fiber industries is washed, heat-treated, screened and graded before being
processed into coco peat products of various granularity and denseness, which are then used for
horticultural and agricultural applications and as industrial absorbent.

•

Currently coco peat is most commonly used for growing media for horticulture plants

•

There has been some research to find other utilization of coco peat such as for board
material, but so far no one has successfully make a commercial board out of it

Coconut fiber Supply Chain

Plantation

Transport

Processing

Transport

Price FOB raw material USD 350/ton
Price : USD 0.35/kg
50% raw material, 20% processing, 10% transport, 20% overhead and profit
1 container : 18-19tons depends on weight and yield
Shrinkage level 30%

Pressing

Packing

Transport

Bilaga 2:
Fullständig testtabell från projektgruppen av tester hos SWT-development 2017-03-06.
Fraktion

Gjutform

Ytvikt
[g/]

Temp.
[c]

Kommentar

Skålen

Tryck,
tid [bar],
[s]
60, 30s

1

Grade A,
13mm, 25%

587

170

Grade A,
13mm, 25%
Grade A,
13mm, 25%

Skålen

60, 30s

520

170

Skålen

60, 30s

320

170

Grade A,
5mm
Grade A,
13mm, 25%

Skålen

60, 30s

633

170

Väldigt mjuk,
ligninet smälter ej
än
10 % , vatten på
dust-sidan
10 % , Fortfarande
mjukt, lite
ljusgenomsläpp
10 %

2

Skålen

60, 30s

550

170

Grade A,
13mm, 25%
Grade A,
5mm
Grade A,
5mm
Grade A,
13mm, 25%

Skålen

60, 60s

606

170

Skålen

60, 60s

670

170

20 % , mycket
mörkare. Vatten
eller dust som gör
det?
20 % , mer stabilt,
för mycket vatten?
15 %

Skålen

60, 60s

1634

170

15 %

Skålen

60, 30s

449

200

10

Grade A,
13mm, 25%

Skålen

60, 30s

510

200

11

Grade A,
13mm, 25%
Grade A,
5mm
Grade A,
13mm, 25%
Grade A,
13mm, 25%
Grade A,
5mm

Skålen

60, 30s

481

200

Inget . Denna form
smulade sönder
helt. Inget kvar
Inget . Papper på
båda sidor om
fibret i formen
, fin bränd färg

Skålen

60, 30s

628

200

10 %

Skålen

60, 30s

356

200

10 %

Skålen

60, 45s

890

200

Skålen

60, 45s

591

200

Grade A,
5mm

Skålen

60, 45s

1551

200

20 % , blev väldigt
mörkt
20 % , med
polyester/elastan,
”ruff” yta, kanske
kommer inte
värmen igenom?
15 % med 7,5 %
på varje sida

3

4
5

6
7
8
9

12
13
14
15

16

17

Skålen

60, 45s

386

200

Skålen

60, 45s

1000

200

Våg/Våffla

60, 30s

460

200

Våg/Våffla

60, 45s

1294

200

Våg/Våffla

60, 45s

200

Grade B,
5mm
Grade B,
13mm, 25%

Våg/Våffla

60, 45s

(1100
med
tillsatt
dust)
1652

Våg/Våffla

60, 60s

2112

200

24*

Dust

Våg/Våffla

60, 60s

918

200

25

Grade A,
5mm

Våg/Våffla

60, 60s

200

26

Grade A,
5mm

Våg/Våffla

60, 60s

1285
(1562
med
tillsatt
dust)
1562

18
19
20
21

22
23

Grade B,
13mm, 25%
Grade B,
13mm, 25%
Grade A,
13mm, 25%
Grade A,
5mm
Grade A,
5mm

200

200

15 % med 7,5 %
på varje sida
15 % med 7,5 %
på varje sida
Inget
15 % med 7,5 %
på varje sida
15 % med 7,5 %
på varje sida. Dust
tillsatt på en sida
15 % med 7,5 %
på varje sida
15 % med 7,5 %
på varje sida,
kanske för lång tid
under tryck. Plast
smälte fast i fibret
15 % med 7,5 %
på varje sida,
smuligt, fastnade i
formen
15 % med 7,5 %
på varje sida. Dust
tillsatt på en sida

Test 25 men
vatten tillsatt och
sedan tillbaka i
formen för att testa
färgskillnad.
Färgen blev
densamma men
testet blev mjukare

Project report
Testing the 3D Forming possibility of Coconut fiber
Development work for IKEA and students at Halmstad University
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1 Objective
The aim of this project was to investigate and examine the coconut fiber properties in 3D
applications and to find out the possibility of using the dust fraction as a binder. Furthermore the
aim was also to test if the fibers can be processed in a “thin board forming process concept”.

2 Background
Coconut fiber is interesting in several ways:
it is a natural fiber
the fibers used comes mainly from waste fractions
it has low thermal conductivity
it has interesting mechanical properties
Before this project Swt performed some small screening test on the coconut fibers. These trials have
focused mainly on the raw material. Two different binders were used, starch and only water. The
samples were pressed to plates. The results showed that it is possible to use the fibers in a board
application.
In order to find out the performance of coconut fiber in the 3D- applications, Ikea involved two
students from Halmstad University.

3 Materials
we have received three different fractions of coconut fiber from IOS:
Grade A, long fibers without dust
Grade B, long fibers with a little amount of dust
Dust, dark powder

4 Method
4.1

Preparation

Grade A and B were milled with two different screen sizes, 13 and 5 mm in a Getescha mill using
rotating cutting knives. The dust fraction was added to the 13 mm sample since the 5 mm fraction
itself already contained smaller fractions. The dust was mixed with the fibers using a rotating cement
blender. The amount of the added dust was 25% of the total weight (fibers +dust).
During the blending 10 % water was added.

4.2

Formation

The materials that have been prepared in the previous step have been formed into 33*33 cm square
plates by the air laid pilot machine (Torben). The formation head at Torben constitutes of four
formation rolls. The main purpose of these rolls is to get the particles of material separated and
avoid clogging of material which result in an uneven formation. The formation by Torben is showed
in the picture below.
3

Figure 1 the formation by Torben
The plates were sorted according to their grammages and the following fractions:
Fraction A milled with 5 mm sieve.
Fraction A milled with 13 mm sieve + 25% dust.
Fraction B milled with 5 mm sieve.
Fraction B milled with 13 mm sieve + 25% dust.

Figure 2 The formed plates by Torben

4.3

Pressing

The test samples were formed into a 3D shape using a hydraulic press and a tool in small bowl shape.
Following press parameters were used:
Temperature (170 and 200) C°
Time (30, 45 and 60) sec.
Hydraulic pressure, 60 bar (measured on the hydraulic press)
4

The objective was not to optimize the settings. More testes can be performed to evaluate the impact
of every press parameter. It is probably possible to lower some or all of them, perhaps significantly,
and still get a good result.

5 Results
The evaluation of test samples was by the “touch and feel” method.
All fractions in this test increased their strength when water was added.
The optimal amount of water that should be added is between 10 and 15% of total mix
weight. Adding more than 15% will increase the drying time (holding time under press) and
decrease the stability of the pressed samples.
Our impression is that presence of “dust” clearly increases strength.
the visual appearance is more dramatically affected (it gets dark) and the desired visual
appearance is probably what will determine whether dust is used or not.
It is possible to use the “thin board forming technology”
By modifying the raw material in terms of particle size and fiber length it is possible to
achieve different properties.
the samples that did not contain dust was lighter compared to the samples with dust added
(see picture 3).

Figure 3 samples with dust (to the left) and without dust (to the right)

5

Utvärdering av tester hos SWT, 6/3.
Överlag gick det bra och många tester gjordes. Dock framfördes en del kritik
mot SWT under utvärderingen. Det fanns önskemål om att de anställda som
hjälpte till under testerna skulle kunnat ge mer feed-back både innan och under
testerna. Det kunde ha funnits mer hjälp att få där anser projektgruppen. Det
blev lite som att studenterna fick bestämma allt, utan att få backning om vad
som hade förändrat/underlättat testerna.
Innan testdagen mailades det med VDn för SWT angående offert och att
projektgruppen tyckte att den var överdimensionerad, både i tid, pris och
bemanning (två anställda från swt + två studenter). VDn stod på sig och sa att
det var detta som krävdes för att genomföra testerna men ändå blev det
överflödigt vid testdagen. En anställd hade varit mer än tillräcklig för att hjälpa
till och tiden den specificerat som materialförberedelse mm hade de redan dragit
över med massor av timmar och därför tagit timmar från andra specificerade
områden i offerten. Här anser projektgruppen att det är lite “deras eget fel” att de
inte blivit färdiga på de angivna timmarna och att det är fel att de då gått in och
räknat ner på timmar för andra offert-delar för att det ska gå ihop.
Förberedelser från SWT blev under dagen uppenbart att det var bristfälligt. I
formarna lades ett speciellt form-material (vlicelin-liknande) ner för att man
skulle kunna få upp fibret på ett bra sätt. Projektgruppen hade innan testerna
skickat en tabell över vad som skulle testas men ändå tog form-materialet slut
under dagen och fick ersättas med annat material som påverkade resultaten
väldigt negativt. Det första materialet som ersatte originalet smälte på fibret så
ytan förstördes. Ett annat hindrade vatten och värme att tränga igenom ordentligt
och resultatet förändrades väldigt och ett tredje fick sitt mönster att stanna kvar
på fibret så att ytan förändrades helt… Tråkigt!
Två olika Grades (A och B) hade sållats i två olika fiberlängder 5 mm och 13
mm. I samtliga mattor med 13 mm fibrer hade dust tillsatts i antagande från
SWT att det var ett bindemedel som krävdes för att uppnå stabilitet/hållfasthet.
Detta visade sig snabbt ej vara nödvändigt för att få ett stabilt material efter
gjutning. Detta betyder att ca 80% av testerna hade tillsatt dust som inte
nödvändigtvis var intressant för våra tester. Inte heller fanns där fiber som var
över 13 mm långa, vilket vi vet funnits tidigare. Detta hade också varit väldigt
intressant att testa för både hållbarhet och utseende men detta fanns det som sagt
ingen möjlighet till.
Produktionsekonomiskt: höjer man temperaturen kommer även
produktionskostnaden höjas. Samtidigt behövs mest troligt inte samma tryck.
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Preparation & Conditioning.

1.1

Conditioning
One week in 23(±2)°C and 50(±5)%RH
Assembly
As per manufacturer's instruction.
Inspection and Measuring. Visually inspect the unit thoroughly. The thickness of
board material is measured 25mmx25mm in from a corner/side. Additional measuring
if ordered.

1.2
1.3

TI-240-2, 1

2

Humidity period - 28°C/85%RH - Week1

2.1

SAFETY evaluation
Damage that affect safety. Fracture or loosening of joint, component, parts, edge
band, veneer or similar that sharp edge appear

3

Humidity period - 28°C/85%RH - Week2

3.1

SAFETY evaluation
Damage that affect safety. Fracture or loosening of joint, component, parts, edge
band, veneer or similar that sharp edge appear

4

Humidity period - 28°C/85%RH - Week3

4.1

SAFETY evaluation
Damage that affect safety. Fracture or loosening of joint, component, parts, edge
band, veneer or similar that sharp edge appear
FUNCTION evaluation
Deformation or changes of any part or component.
APPEARANCE evaluation
Visual. Deflection of horizontal components. - Swelling in thickness. - Loosening of
edge band. - Mould. - Change in surface. - Loosening of veneer. - Fibre raising. Corrosion/white oxidation.
Measuring: The thickness of board material is measured 25mmx25mm in from a
corner/side. Additional measuring if ordered.

4.2
4.3

5

Dry period - 28°C/25%RH - Week1

5.1

SAFETY evaluation
Damage that affect safety. Fracture or loosening of joint, component, parts, edge
band, veneer or similar that sharp edge appear

+
N.A.
N.D.

TI-0240-2, 2
N.D.

TI-0240-2, 2
N.D.

TI-0240-2, 2
N.D.

N.D.
*

TI-0240-2, 3
N.T.
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Dry period - 28°C/25%RH - Week2

6.1

SAFETY evaluation
Damage that affect safety. Fracture or loosening of joint, component, parts, edge
band, veneer or similar that sharp edge appear
FUNCTION evaluation
Deformation or changes of any part or component.
APPEARANCE evaluation
Visual. Deflection of horizontal components. - Swelling in thickness. - Loosening of
edge band. - Mould. - Change in surface. - Loosening of veneer. - Fibre raising. Corrosion/white oxidation.
Measuring: The thickness of board material is measured 25mmx25mm in from a
corner/side. Additional measuring if ordered.

6.2
6.3

TI-0240-2, 3
N.T.

N.T.
N.T.

COMMENTS
4.3
Mould on all sample, less mould have sample no 14, test
interrupted.
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4.3
Mould on all sample, less mould have sample no 14, test
interrupted.
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1

2

3
4

5

6

Feleffekt
Dålig planering

Felorsak
7

Felsannorlikhet

8

7

Allvarligt

3

2

Upptäckssannolikhet
innan skada

144

98

Risktal

Koll av verktygsbehov och
materialbehov i förväg

Skaffa mer kunskaper och be om hjälp

Telfonmöte, mailkontakt och planera
med framförhållning

Rekommenderade åtgärder

Projektgrupp

Tove

Projektgrupp

Ansvarig

3

3

3

Fels

6

8

3

Allv

4

3

3

Uppt

72

72

27

Risktal

Efter åtgärd

Felmöjlighet
Arbetet avstannar

6

120

Felkarakteristik

Funktion
Några få eller ingen
kan ses pga tidsbrist

Bristande kunskaper

4

Video om historian
bakom produkten

Göra materialtester med
Swt Development

MaterialScreeening

Prototypframtagning

Moment
Handledningoch support

Fel formgivning

6

Möte med
kontaktpersoner på IoS

Kan ej rita önskad
form i program

5

Göra modell till 3D-utskrift

Fel verktyg och
material

CAD-modellering

Önskad form
uppnås ej

56

Form för att kunna tillverka Bristande
lampskärm
materialtillgång

4

Egen Formframtagning

7

32

2

4

Projektgrupp

2

Kontaka kunnig personal och läs på

4

216

70

Ios och Swt

8

2

Få tillgång till större gjutformar på annat
håll. Tex från Jan i Thailand

9

7

80

3

5

2

IoS

Bristande kunskaper

5

Ta det i egna händer och åka till
Thailand. Ev. fiktiv video från sverige.

Ingen Utskrift

Skriver ut lampskärm i
önskad 3D form

8

336

Kan ej hantera 3Dprinter

3D-utskrift

Okunskap om
Få förståelse för materialets Endast tillgång till små
önskad produkt går Fel verktyg
egenskaper och möjligheter gjutformar
att tillverka

6

Affärshemligheter
och tillgång till hjälp
i Thailand

8

Ingen video

7

100
300
1000

Används i
Filma ev. bönder och
marknadsföringsyfte och för Ej möjlighet till att
tillverkare av produkten
att potentiell köpare ska få filma både i form av
(fiktivt som att produkten
ökad kunskap om
tillstånd och tillgång
faktiskt har tillverkats där)
produktens historia

Risktal färgkodning
1
101
301
-
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Akademin för ekonomi, teknik och
naturvetenskap

ÅTERTRÄFF

Tove Elvhammar & Unni Leto

Högkolan i Halmstad

Examinator
Leif Nordin

Samarbetspartners
IKEA of Sweden
SWT Development

Handledare
Jeanette Gullbrand
Karin Gustavsson
Martin Bergman

SAMMANFATTNING
Förr i tiden levde människan i Sverige med små marginaler. Man sparade gnetade, lappade och lagade. Ingenting
kastades. Allt som gick att återanvända fick nytt liv. Idag generar Sverige ca 170 miljoner ton avfall per år. Det
konsumeringssamhälle som vi idag lever i idag är inte hållbart.
I samarbete med IKEA of Sweden har det i detta projekt tagits fram en lampskärm som är gjord av kokosfiber och
ingenting annat. Kokosfiber är ett wastematerial från livsmedelsindustrin som idag inte tas till vara på i den
utsträckning som är möjligt. Vi har utvecklat en process som har resulterat i en innovativ materialhantering, som i
sin tur öppnar upp för helt nya användningsområden för kokosfibret. Vi är stolta över att ha skapat något som kan
göra vardagen lite bättre för de många människorna och inte minst, vår jord.
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Bakgrund

5

Scope

Idag använder vi jordens resurser så mycket att vi egentligen skulle
behöva 1,5 planet. Samtidigt lever vi i en urbaniserande värld där fler
och fler blir del av ett konsumentsamhälle. Detta leder i sin tur till att
energi- och råmaterialpriserna stiger och sätter stor press på företag
och privatpersoner.
En stor mängd av de material som används i dagens produkter är inte
återvinningsbara eller hållbara.
Tänk att använda en tidigare outnyttjad naturresurs från ett restavfall
som genom en ny process går att förädla och skapa en ny hållbar och
vacker produkt.

6

Introduktion

I oktober 2016 blev projektgruppen välkomnade att göra
sitt examensarbete tillsammans med Free Range på Ikea of
Sweden. Med helt fria tyglar åkte gruppen hem från sitt
första möte i Älmhult och började spåna på en mängd olika
produktkoncept.

Gruppen bestämde sig efter en tid att de ville ta fram en
hållbar produkt. Projektgruppen började därför att se över
hur IKEA jobbar med hållbarhet idag och vilka mål de har
satt upp. Vi utgick då från IKEAs officiella hållbarhetsstrategi
People and Planet positive 2020.
Utifrån ett flertal av målen i strategin och sett till IKEAs
nuvarande produktsortiment valde vi att hitta ett hållbart
materialalternativ till IKEAs produkter idag.

Gruppen kom då i kontakt med naturmaterialet kokosfiber.
Kokosfiber är själva skalet på nöten och från
livsmedelsindustrin finns idag stora mängder avfall som inte
sällan bränns upp. Vi bestämde oss för att ta reda på vilka
möjligheter som fanns för detta waste-material.
Då vi till en början inte hade någon direkt kännedom kring
materialets potential, bestämdes det i samråd med IKEA att
ta fram en produkt som inte krävde någon direkt hög
hållfasthet och därför valdes det att ta fram en lampskärm.
Denna rapport har gjorts i syfte att komplementera den
akademiska rapporten för att belysa hur vi har jobbat med
designprocessen under framtagningen av ÅTERTRÄFF.
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Research
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IKEA

IKEA är idag en av världens största möbelåterförsäljare
med hela 328 varuhus i världen. Varje år lanserar IKEA ca
4500 stycken nya artiklar.
IKEAs vision är att ”skapa en bättre vardag för de många
människorna”. Deras affärsidé är att erbjuda ett brett
sortiment av form- och funktionsriktiga
heminredningsartiklar till så låga priser att så många som
möjligt kan köpa dem.

Ingvar Kamprad
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DPF översikt

IKEA har en egen process för hur de tar
fram den slutgiltiga produkten. DPF står
för ”Develop Final Product”. IKEA tror på
en enkel process där struktur och strategi
går hand i hand med nyfikenhet och
kreativitet.
Vi har i detta projekt anammat IKEAs sätt
att jobba för att nå ett resultat som går
hand i hand med IKEAS vision och
principer. Vi har på så sätt skapat så goda
förutsättningar som möjligt för att
ÅTERTRÄFF skall bli en del av IKEAS
sortiment.
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1. Förberedelser
Första steget är förberedelser där man ska få
en allmän förståelse för syftet med projektet
och sätta upp ramar att jobba inom. In i detta
steg skall en affärsplan och action plan finnas
med. Nyckelaktiviteten här är att göra en
projektplan och komma överens om besluten
tillsammans med hela arbetslaget.

2. Utforska
Andra steget är att utforska idéer utifrån olika
perspektiv. IKEA vill göra produkter som gör
människors vardagsliv bättre och för att
kunna göra detta så krävs förståelse för
användaren och hur hens liv där hemma ser
ut. Här skapas konceptet och en designbrief.

3. Skapa
Sedan börjar fasen då tankar och idéer blir till
produktdesign och det är ofta här som fler
designers kommer in i bilden. Sakta med
säkers växer en fysisk produkt fram. Vilket
kan ta lång tid då prover och tester skall göras
och skickas fram och tillbaka till tillverkare de
har i till exempel Indien.
I detta steget hålls även ett öga på IKEAs fem
delar i demokratisk design så de verkligen
uppfylls vilket är ett krav. Produkterna skall
vara väldesignade och funktionella med priser
så låga att så många som möjligt har råd med
dem. Produkterna skall vara av bra kvalitet
och hållbarhet, både i form av framtagning
och förbättringar i människors hem.

4. Utveckla
Produktkonstruktionen färdigställs och då
jobbar man med att göra konstruktionen lätt
att sätta ihop. I detta steg jobbas även
historien bakom produkten fram som skall
användas i marknadsföringssyfte.
Businesscaset skall här godkännas och
kontrakt med leverantörer görs.

DEVELOPING
FINAL PRODUCT
OFFER
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PREPARE

EXPLORE

5. Lansering
Produkten skall tillslut ut till kunder över hela
världen. Logistik kring omfång och paketering
planeras och kommuniceras. Produkten börjar
massproduceras för att läggas i butik och
lager. Mål sätts här för att man senare skall
kunna mäta resultatet när produkten har blivit
lanserad.

CREATE

DEVELOP

6. Uppföljning
Nu återstår bara uppföljningen av projektet
och IKEA ställer sig då frågor som gillade
kunderna produkten? Löste den problemet
rätt? Var den lätt att sätta ihop? Om problem
uppstod identifieras orsakerna och om det
behövs görs en actionplan sedan stängs
projektet

EXECUTE

FOLLOW UP

Källa: Dokument från IKEA DPF Overview

Demokratisk Design

Demokratisk Design
inspirerar oss och våra
kunder att delta i en förenad
rörelse, i vilken båda parter
ger värde genom hela
verksamheten.
”Vi vill att IKEA-kunden tar en aktiv ställning i
värdekedjan från tillverkare till slutanvändningen av
IKEA-produkten.”

Källa: Dokument från IKEA Demokratisk Design 2014

Demokratisk Design är en modell som IKEA alltid jobbar efter i deras
produktutveckling. Modellen kommer ifrån Ikeas vision i ”att skapa
en bättre vardag för de många människorna” och gör detta genom
att ständigt förbättra alla de 5 dimensionerna som bidrar till
demokratisk design.
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IKEAs strategi People & Planet positive 2020 valde projektgruppen att ha
som grund för att jobba efter ett tydligt mål som går i linje med IKEAs
interna krav,
Urval av mål att jobba mot under projektet:
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•

By August 2015, 70% of consumers view IKEA as a company that
takes social and environmental responsibility

•

By August 2020, IKEA seen as number one home
furnishing retailer for operating in a way that is better
for people and the environment …

•

Actively promote more sustainable products and solutions by
increasing transparency on how they were produced and their
customer benefits …

•

Adopt innovative new technologies, solutions and thinking around
clean energy, water, resources and transport of people and goods
across our operations and supply chain to transform our business.

•

Invest in innovative technologies and companies that can deliver
positive sustainability and commercial benefits through various
IKEA investment initiatives.

•

By August 2020, we aim to source 100% of our wood, paper and
cardboard from more sustainable sources

Marknadsundersökning

Hållbara materialalternativ
Under marknadsundersökning har ett antal hållbara
produkter med alternativa material hittats i IKEAs
sortiment idag. ODGER är en stol gjord av ett
kompositmaterial och monteras helt utan skruvar.
ODGER förväntas lanseras hösten 2017.

ODGER är en stol som är tillverkad i 70%
återvunnen plast och 30% förnyelsebart trä som
har formgjutits ihop till en stol.
I kollektionen PS 2017 ingår en vas som är
tillverkad av spillmaterial från IKEAS
glasleverantör i Kina.
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Urval från IKEAS sortiment idag
IKEA har idag en mängd lampor och lampskärmar av både
naturmaterial men även i plast, stål och textil mfl.
Projektgruppen granskade IKEAs befintliga sortiment och
valde ut följande lampor som referens för den lampan
projektgruppen skulle ta fram i Kokosfiber. Gruppen
konstaterade att IKEA har ett bristande utbud av lampor i
hållbara material. Det som idag finns i naturfiber idag har alla
spridande ljus.

HEKTAR
Taklampa

699kr

Ø 47 cm
Stål
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Det var viktigt för gruppen att lampan gruppen skulle ta fram
skulle passa in i IKEAS formspråk men ändå fylla en lucka
som finns i dagens sortiment. Det började här växa fram
tankar kring att de skulle ta fram en stor lampskärm med
runda mjuka former men med ett riktat ljus.

BÖJA
Taklampa

BÖJA
Taklampa

SINNERLIG
Taklampa

ROTVIK
Taklampa

799kr

599kr

599kr

499kr

Ø 80 cm

Ø 42 cm

Ø 50 cm

Ø 54 cm

Etenplast

Bambu

Bambu

Bambu

Designlampor
Under marknadsanalysen undersökte vi även lampor från
andra återförsäljare som motsvarar de som vi kollat på i
IKEAs sortiment. Det största skillnaden var priset. Under the
bell som är gjord av ett hållbart material, kostar 5 695 kr. Vi
ville göra ett motsvarande alternativ till IKEAs sortiment men
med målet att göra det till en tiondel av priset. Det är viktigt
för oss att det inte skall vara en klassfråga när det kommer
till att konsumera hållbart.

Under the bell

5 695kr
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Leaf

5 375kr

Atto

Bumling

7 750 kr

5 425 kr

Ø 82 cm

Ø 36 cm

Ø 34 cm

Ø 40 cm

Återvunnen PET-plast

Björk

Björk

Aluminium

Tycker du miljö och hållbarhet är
viktigt?
Svarade: 100
Vi gjorde en marknadsundersökning i syfte att få
bättre kunskap om vad IKEAs kunder tycker om
IKEA ur ett miljöperspektiv. På frågan:
1%

Hur bra tycker du IKEA är på att ta ett
miljösansvar?

10%

Blev medelbetyget 5,8/10.
Genom undersökningen fick vi också fram ett pris
på en hållbarlampskärm som IKEAS kunder skulle
vara beredda att betala.
Medelvärdet blev 548 kronor.

Lite
55%

34%

Ganska
Viktigt
Jätteviktigt
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Green Consumer Behavior

Vi valde att träffa Ulf Aagerup som är Universitetslektor
på högskolan i Halmstad och som undervisar ibland annat
marknadsföring. 2016 publicerade han artikeln Green
consumer behavior: being good or seeming good?
Vi fick både genom arikeln och mötet bra vägledning i
hur vi borde göra vår marknadsunderskning för bästa
möjliga resultat.

”Skapa värde, sen skörda värde hos kunderna.
Antingen genom högre pris eller större kollektion”
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Kokosfiber

I framtagningen av ÅTERTRÄFF har materialet varit hjärtat
i projektet. Genom en material-screening av kokosfiber
kunde vi bevisa att det är möjligt att göra en produkt av
kokosfiber utan att behöva tillsätta något bindemedel.
Om du vill veta mer om hur vi har gjort våra tester på
kokosfiber, för att få fram önskade egenskaper, läs vår
akademiska rapport.
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Under material-screeningen var vi inte bara
intresserade av de mekaniska egenskaperna
utan vi undersökte även estetiska
egenskaper. Genom att laborera med tryck,
temperatur, fuktighet, fiberlängd, dust m.m,
fick vi olika struktur, färg, taktilitet osv.

1.
2.
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3.

1.

Osorterade långa fiber och bindemedel

2.

13 mm långa fibrer blandat med dust

3.

5 mm korta fibrer utan dust

Persona

Värdeord
Familj
Gemenskap
Samtal
Jordnära
Hållbarhet
Innovation
Medvetenhet
Diskret
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Sara Söder 45 år är mamma till tre barn, Teo
och Axel 5 år och Ida 10 år. Sara jobbar som
landskapsarkitet i Centrala Malmö. Familjen bor i
en funkisvilla i Höganäs och är ofta ute i den fina
naturen som de älskar. Ordning och reda och
källsortering är något som Sara är noga med.
Hennes passion är matlagning och tycker det är
viktigt att familjen samlas och äter middag
tillsammans. Därför har familjen Söder ett
generöst köksbord där kvällar med långa
konversationer och sällskapspel har blivit
många.

Ideation

Vi har nu kommit till processen av att forma och knyta an
idéer till varann. Det är här konceptet växer fram genom ny
produktutveckling, kreativitet, innovation och designtänk

22

Skisser

De första skisserna. Till en början
var det spridda idéer kring form,
storlek och antal.

Två grundformspråk man brukar utgå
ifrån är takete och Lumummba. Takete
är den uppbyggnad som upplevs hetsigt,
stickigt och har en mycket stark
dynamisk form som ofta
berör mottagaren starkt – dock inte
alltid positivt. Lumummba upplevs mer
varm och mänsklig och den lugna
inbjudande formen berör mottagaren
mjukt och positivt.
Det stod tidigt klart för oss att vi vill
jobba med formpråket som Lumummba
eftersträvar.
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Mock up 1

För att få känsla för storlek och
den tredimensionella formen
gjordes några första mock-ups.
Vi använde paper-maché för att
bilda ett skal på ballongerna.
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Mock up 2
För att kunna göra en större
lampskärm användes hönsnät och
plastfolie för att forma en
halvglob.
Syfte:
Vi ville ha friheten att hänga den i
olika miljöer och sätt få
uppfattning om hur storleken
upplevs beroende på rum. Därför
räckte det inte att bara se på
befintliga lampskärmar i
motsvarande storlek.
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60

Mock-up:en gjordes så enkel som
möjligt och sprayades ljusgrå för
att inga andra faktorer skulle
påverka upplevelsen av storleken.
Utifrån denna modell skissades
det vidare på mer komplexa
former.
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Moodboard

4.

2.
2.

1.

3.

1. Jordnära 2. Bladstruktur 3. Organiskt pressat 4. Symmetrisk snäcka 5. Tryggt bevarat
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5.

Form feedback
Under flera tillfällen har vi varit på IKEA of
Sweden i Älmhult när vi har jobbat med vårt
arbete. När vi höll på att utvärdera olika former
på lampskärmen bad vi 3 stycken inhouse
designers på IKEA att ge feedback på våra första
minimodeller. Modellerna är printade i ett
hybridmaterial som består av PLA-plast och trä,
detta för att få en yta och färg som påminner om
ett fibermateral.

”Ger en snäll och varm
känsla”
”Ser lite ut som en
traditionell Lampa,
påminner mig faktiskt lite
om en lampa som min
mormor hade”

”Jag gillar kontrasten
mellan de mjuka
formerna och linjerna”

”Jag tänker på en snäcka
eller en blomma”

”Påminner lite som en
rislampa gjord av
papper”

”Mest unik”
”Tycker om att det ser ut
som draperad textil”
”Organisk och rolig”
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”Sticker ut mer”

”Ger ett mer strikt
uttryck än de andra”

Realisation
I detta steget görs en prototyp av den slutgiltiga produkten.
Genom att göra en prototyp får du ut dina föreställningar till
en fysisk produkt.
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CAD - Catia V5

För att kunna CNC-fräsa ett
verktyg till prototypframtagningen
av skärmen har lampskärmen
tillsammans med upphängare och
ljuskälla modellerats upp i Catia.
Ett flertal olika former ritades för
att hitta det rätta uttrycket.
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Prototypframtagning

Tre olika modeller skickades till
IKEA för att fräsas ut i
frigolitblock. Dessa modeller
används sedan som verktyg för
att göra ett skal av gips.
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Utifrån de tre modeller valdes tillslut en ut
för prototyptillverkning. Valet baserades på
vad en mängd olika personer tyckte om
formen och vad vi ansåg gav det uttryck som
vi ville ha. Några av våra estetiska krav var
att den skulle vara organisk, tala IKEAs- och
lumummbas formspråk och kännas jordnära.
Genom att lägga ett tunt lager gips på
verktyget kunde vi skapa ett första skal på
skärmen. Skärmen lackades på både in och
utsida för att det vita gipset inte skulle lysa
igenom fibret som vi senare kommer
applicera på skärmen.
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Resultat

Lampan täcktes sedan med spraylim och
kokosfibret pressades på för hand. Resultat
är inte identiskt med hur det kommer se ut
genom formgjutning i ett verktyg, men
gruppen när ändå nöjd med resultet.
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Resultat

ÅTERTRÄFF
Lampskärm

599:-

Denna 3D-visualisering har gjorts i
Keyshot 6. Ett program där du bland
annat kan ändra material, ljus och miljö.
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Reflektion

Vårt mål var från början att göra något som faktiskt
bidrar till en hållbarare framtid vilket så det också blev.
Vi bestämde oss tidigt för att vara lyhörda kring hur
IKEA jobbar och följa deras strategier. På så sätt
möjliggjorde vi för att vår produkt en dag kommer
kunna att finnas med i IKEAs sortiment.
Innan detta arbetet visste vi inte mycket om hur IKEA
jobbar eller hur man gör en första material-screening.
Genom att ha letat oss runt på IKEA så har vi nog
nästan pratat med någon från varje avdelning. Det har
varit otroligt kul att få vara i en så kreativ miljö bland
så hjälpsamma människor som det finns på IKEA of
Sweden i Älmhult.
Vi hoppas att få möjlighet att jobba i en liknade miljö
med spännande projekt i framtiden då vi båda har fått
upp ögonen för att det är inom detta området vi vill
jobba som ingenjörer.
Tack för läsningen.

Tove Elvhammar & Unni Leto
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