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- ett textilt samarbete.
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Studenterna skissar på nya 
textilmönster som kommer 
säljas i över 38 länder. Det 

vet de inte om ännu.
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Från skisser i Stockholm till tyger 
för hemmet.

I april 2010 besökte Emma Jones, 

produktutvecklare för textilier 

på IKEA, studenterna på Beck-

mans Designhögskola. Syftet var en 

workshop som skulle uppmuntra  

konsten att överraska och skapa.  

Tillsammans med illustratören och 

grafiska designern Laurie Rosenwald 

skissade studenterna hundratals 

teckningar som IKEA lät göra meter-

vara av. Givetvis med studenternas 

tillåtelse.  

 Att söka nya, innovativa tankesätt 

och arbetsmetoder är självklart för 

IKEA. Sedan 1994 har studenter från 

många länder besökt huvudkontoret i 

Älmhult. De stannar under knappt ett 

halvår och får arbeta ihop med företa-

gets egna designers. Projekt som 

dessa förstärker filosofin att IKEA är 

ett företag där man jobbar tillsam-

mans.  

 Beckmans grundades år 1939 av 

illustratören och designern Anders 

Beckman. Idag är den vida känd för 

sina nyskapande utbildningar som lär 

eleverna att bli mer kommunikativa 

och kreativa.

Emma Jones, produktutvecklare på IKEA, 

kläs med en soppåse för att skyddas mot 

bläck, färger och spill under workshopen.

Några av Beckmans studenter som deltog i projektet. 
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U tbildningarna på Beckmans är 

treåriga och antagningarna 

sker genom arbetsprover, 

fritt från akademiska förkunskaper. 

Elevernas framtidsmöjligheter spänner 

över yrken inom visuell kommunika-

tion, modedesign och produktdesign, 

art directors, inredare, modeskapare, 

illustratörer, konstnärer, stylister, 

kostymörer, redaktörer, författare, 

scenografer och mycket mer.  

 Flera Beckmansstudenter har senare 

också blivit designers på IKEA. Några 

av dem är Sissi Edholm, Magnus 

Elebäck, Eva Lilja Löwenhielm, Chris 

Martin, Helen Trast, Lisa Ullenius, Ola 

Whilborg och många fler.  

 Rektor för skolan är Tom Hedqvist, 

även han före detta student på Beck-

mans. Förutom rektorsrollen frilansar 

han också som designer för IKEA.  

 

 

 ”Samarbete och kommunikation 

är otroligt viktigt här på Beckmans 

Designhögskola,” säger Tom. ”Det 

gäller för studenter inom alla disci-

pliner, men även lärare och besökare. 

Att hela tiden utbyta idéer och åsikter 

skapar en slags informell atmosfär 

som är underbar att arbeta i.”

Tom Hedqvist, rektor på Beckmans 

Designhögskola i Stockholm, hjälper 

studenterna att förbereda sig inför dagens 

aktiviteter.

Om Beckmans 
Designhögskola.
 
Grundad 1939 av Anders Beckman  
(f. 1907, d. 1967) 
 
Skolan erbjuder treåriga praktiska och 
teoretiska utbildningar.

Tre utbildningsprogram inom visuell 
kommunikation, modedesign och produktdesign.

Lärarna måste arbeta i branschen och ha ett nära 
samarbete med studenterna.

Studenterna utvecklar ett personligare uttryck 
när de lär sig att samarbeta över disciplinerna.

Läroplanen bygger på insikten att 
kommunikation spelar en viktig roll i det kreativa 
skapandet.

Här råder en enorm kreativ frihet och samtidigt 
en tät kontakt med näringslivet.

Beckman var själv en pionjär inom illustration, 
affisch- och utställningsdesign.

Han skapade den svenska paviljongen vid 
världsutställningen i New York 1939.

Beckman är också känd för marknadsföringen av 
H55-utställningen i Helsingborg 1955.
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S amarbetet inleddes med att 

Laurie Rosenwald, illustratör 

och grafisk designer från New 

York, höll en workshop på temat  

”Hur man gör misstag med flit”.  

 Genom att låta slumpen helt få  

styra arbetet tog de 22 studenterna 

fram hundratals svartvita skisser med 

hjälp av målarfärg, markerings- 

pennor, blyerts, bläck, pappersutklipp 

och liknande verktyg. Klädda i svarta 

sopsäckar som stänkskydd arbetade 

man hårt och lät kreativiteten stå i 

fokus. Resultatet och den fria känslan 

i övningen gör sig påminnda i  

tyget JULITA där en elefant, ett par 

glasögon och en tårta visar upp sig 

sida vid sida. 

 För varje färdig skiss fotograferade 

sedan Emma resultaten och allt spa-

rades i ett digitalt arkiv. Väggarna 

fylldes därefter med skisser så att 

alla kunde ta del av resultatet och 

njuta av dagens insatser. Nu avslöjade 

Emma att IKEA tänkte använda skiss-

erna för kommande textilprodukter.  

 Dagen efter arbetade studenterna 

febrilt med att ta fram mönster ur de 

digitala skisserna man fotograferat. 

Efter ett antal timmars arbete och 

långa diskussioner fick Emma äran att  

omvandla resultatet till färdiga tyger. 

 ”Det var verkligen ett helt nytt sätt 

att arbeta,” säger Emma. ”Det är inte 

ofta man har lyxen att kunna använda 

kreatörernas skisser precis som man 

själv vill.” 

Studenterna arbetade hela dagen med skisser, mönster och texturer under Rosenwalds ledning.
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A rbetet tog tre till fyra veckor 

och bestod av måttanpass-

ning och digital kategorisering 

av alla bilder. Bokstäver, människor, 

djur, ansikten - allt sorterades. Vissa 

mönster som exempelvis MADDE,  

LILLIVI och DURITA var i princip  

redan klara efter workshopens  

andra arbetsdag.  

 DURITAs originalskiss var en  

favorit hos Emma. ”Jag gillade kompo-

sitionen i just det mönstret. Känslan 

bland människorna 

som står på rad,” 

säger hon. ”Det 

får mig att tänka 

på en tågstation 

eller människors 

olika personligheter. 

Väldigt enkelt och 

mycket snyggt.”   

 Ansikten var också något som Emma 

attraherades av. Det ser man tydligt i 

EDMA och GULLVI. ”Alla dessa ansik-

ten och människor i mönstret fångade 

så tydligt känslan som fanns i work-

shopen. Studenternas alla ansikten 

och tanken på att IKEA är ett globalt 

företag.”  

 Emma har arbetat med textilier i 

över 10 år och att ta fram mönster ur 

andra människors skisser var både ett 

privilegium och en utmaning.  

”För en designer är arbetet väldigt 

individuellt både vad gäller ditt ut-

tryck och din smak. Att gå igenom och 

bedöma alla skisser var svårare än 

jag trodde.” Ändå njöt hon verkligen 

av bläddra igenom alla skisser, hitta 

likheter i olika mönster och olika sätt 

att kombinera dem. ”Det var verkligen 

kul och ett helt nytt sätt att starta  

arbetsprocessen från än vad vi  

normalt brukar göra.” Även om sam-

arbetet resulterade i nya och spän-

nande tyger, sänglakan och duschdra-

perier önskar Emma att kollektionen 

skulle kunna bli ännu större.  

 ”Då hade den verkligen reflekterat 

allt arbete och olika stilar som  

studenterna skissade fram. Just nu 

har vi bara fått visa en droppe i havet 

av allt kreativt material som kom 

fram,” säger hon.

”Att bedöma vad som skulle 
användas var verkligen ett 
svårt beslut.” 
 Emma Jones, produktutvecklare på IKEA.

PE292566
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N u i augusti släpper IKEA sex nya 

tyger på metervara, framtagna 

i samarbete med studenterna 

på Beckmans Designhögskola. MADDE, 

EDMA, GULLVI, LILLIVI, JULITA och 

DURITA. Tillverkade i 100% bomull och 

med 150 cm i bredd har de allihopa 

djärva mönster, slående färger, minnes-

värda ansikten och små symboler hämta-

de ur vardagen. Priserna varierar mellan 

39:- och 69:- per meter. ”Tyger från IKEA 

är kända för uttrycksfull design och hög 

originalitet,” säger Emma. ”Vi ville bygga 

vidare på det arvet, men samtidigt med 

en liten twist.” Förutom tygerna kan 

du också se resultatet av samarbetet i 

SANDGRUND duschdraperi och påslaka-

net EIVOR ORD i 100% bomull. Mönstret 

består av det svenska alfabetet från A 

till Ö.

1. MADDE metervara 49:-/m  
150 cm bred, 100% bomull.  002.086.13
2. EDMA metervara 49:-/m  
150 cm bred, 100% bomull. 701.986.58
3. GULLVI metervara 69:-/m  
150 cm bred, 100% bomull. 202.086.12
4. LILLIVI metervara 69:-/m 
150 cm bred, 100% bomull. 802.086.14
5. JULITA metervara 39:-/m  
150 cm bred, 100% bomull. 802.086.09
6. DURITA metervara 39:-/m  
150 cm bred, 100% bomull. 402.086.11

7. SANDRUND duschdraperi 99:- 
150x200 cm 602.072.34
8. EIVOR ORD påslakanset 169:- 
240x220 cm 202.072.26

1 2 3 4

5 6 7 8

PE279742

PE279744

PE279741

PE279743

PE279749

PE279772

PE279750

PE278364
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 DURITA 

 EDMA 

 JULITA 

 LILLIVI 

 MADDE 

 GULLVI 

PE294067
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 DURITA 

 EDMA 

 JULITA 

 LILLIVI 

 GULLVI 

Vänster: Kuddar uppsydda i metervara. Ovan: EIVOR 

ORD. Påslakanset.

PE293749

PE288468
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Jackan är sydd med tyget GULLVI och har tagits fram i 

samarbetet med Beckmans Designhögskola. 

Jackan finns tyvärr inte att köpa, men du kan sy den 

själv! GULLVI och alla tyger från samarbetet hittar du 

på ditt närmsta IKEA varuhus i augusti månad.

PE294416
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För högupplösta bilder och mer information 
om samarbetet mellan IKEA och 
Beckmans Designhögskola kontakta:

press.sto@ikea.com

PE292565
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