
Utveckling av svensk trä- och möbel-
industri med användarinriktade och 
konkurrenskraftiga PLUS-produkter.
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Form och funktion för 
framtida förändringarplus

möbler



SvenSk trä- och möbelinduStri står inför en 
växande efterfrågan som motsvarar det moderna      
livets krav på flexibilitet och förändring, framförallt 
hos aktiva och köpstarka äldre människor och yngre 
barnfamiljer. Det saknas ett utbud av interiöra lös-
ningar som karakteriseras av god funktion, hög kvalitet 
och elegans - sådant som livserfarna och kräsna män-
niskor efterfrågar. PLUS-produkter är ett designkon-
cept som syftar till att ladda framtidens möbler med 
sådana värden. Det kräver också ett produktionssys-
tem som motsvarar nya miljökrav, kan ta tillvara nya 
material och ny teknik. Inom svensk trä- och möbel-
industri finns framförallt en potential för att effekti-
visera produktionssystemen och öka förädlingsvärdet 
i produkterna. 

i projektet ingår två forSkargrupper vid Lin-
köpings och Lunds universitet som kombinerar kun-
skap om det moderna livets villkor med design och 
produktionssystem:

Linköpings universitet, Inst. för ekonomisk 
och industriell utveckling. Medverkande forskare 
från Centrum för Träteknik och Design. 
Lunds universitet, Inst. för Designvetenskaper. 
Medverkande forskare från industridesign, reha-
biliteringsteknik, arkitektur och kvalitetsutveck-
ling. Projektet bedrivs inom ramen för Äldre och 
designprogrammet.

•

•

PARTNERS & FINANSIÄRER 

Projektet planeras för fem år, 2008-2013. Målsätt-
ningen är att det efter den första projektfasen, år 
2010, finns produktidéer som är så pass utvecklade 
och testade både mot marknaden och i produktions-
miljö att de är färdiga att sättas i produktion. Ett lång-
siktigt mål är att förstärka innovationssystemet inom 
trämöbelbranschen genom att öka interaktionen mel-
lan företag och forskare och förbättra förutsättningar 
att följa efterfrågeförändringar och nya marknader.
     Företagen ska på detta sätt både förstärka sina 
egna varumärken och den gemensamma varu-               
gruppen PLUS-produkter. Forskarna får på detta sätt 
möjlighet att tillämpa sina resultat om det moderna 
äldrelivet, produktionsprocessen, träteknik och inno-
vationer.

SYFTE & MÅL i projektet medverkar företag inom trä- och 
möbelindustrin, deras formgivare, produktionsansva-
riga och produktutvecklingsansvariga. Företagen är 
på olika sätt ledande i utvecklingen av ny form:

Swedese• Stolab•

Lammhults• NC Möbler•

Nelo• OH Sjögren•

Allinwood•

Projektet finansieras av VINNOVA, medverkande 
företag och Trä- och möbelindustriförbundet inom 
ramen för Branschforskningsprogrammet för skogs- 
och träindustrin, NS1, insatsområdet Bygga och leva 
med trä.

PLUS-produkter är     
ett designkoncept 

som karakteriseras av 
god funktion, hög kva-
litet och elegans.


