Vores designfilosofi:

Democratic design
– et unikt IKEA koncept

De fleste mennesker har et begrænset budget til boligindretning, men
det betyder ikke at de ønsker at gå på
kompromis med godt design og gennemtænkt funktionalitet. Det er hele
grundtanken bag IKEAs designfilosofi
Democratic Design.

designere skal udtænke super kreative
idéer, samtidig med at de tænker over
at udnytte råmaterialer og produktionsmulighederne optimalt og overvejer,
hvordan varen skal emballeres og pakkes, så transportomkostningerne kan
holdes nede.

At skabe produkter, der opfylder moderne menneskers behov og ønsker om
god kvalitet til overkommelige priser,
kan være lidt af en udfordring. Derfor
er det et grundlæggende princip for
al produktudvikling i IKEA at designe
prislappen først. Det betyder, at vores

Lige siden, vi begyndte at tilbyde boligindretningsprodukter, har denne anderledes tilgang til design været kendetegnende for IKEA, og vi er overbeviste
om, at dette samarbejde er nøglen til
succes.

Idéer mødes –
godt design skabes
Design- og udviklingsprocessen i IKEA
er et unikt samarbejde mellem designere, produktudviklere, teknikere og
indkøbere. Fra begyndelsen tager vi udgangspunkt i kundernes behov, budget
og muligheder kombineret med materialer, tekniske faktorer og miljøpåvirkninger. Resultatet er møbler og tilbehør
til boligen, hvor design, funktion og god
kvalitet kombineres med priser, som de
fleste mennesker har råd til at betale.

IKEA har 11 fastansatte designere og
omkring 60 freelance designere fra hele
verden. Derudover arbejder vi tæt sammen med designskoler i flere lande, og
hvert år får 4-6 trainees fra forskellige
designskoler mulighed for at arbejde i
IKEAs designafdeling. Det sikrer både
os og kunderne, at produkterne fortsat
er innovative, spændende og universelle. Helt i tråd med vores designfilosofi.

”Det passer rigtig godt til os, for vi har
valgt at være brede i de opgaver, som vi
løser og lade nysgerrigheden og åbenheden være drivkraften i vores arbejde.
Enhver opgave er for os som udgangspunkt spændende og rummer mange
muligheder.”
Som designer for IKEA skal man tænke
kreativt – også når det gælder de mere
praktiske aspekter af opgaven. IKEA har
en række krav til produkterne, som skal
tænkes ind fra begyndelsen.
”En af de store og gode udfordringer er,
at vi skal tænke i helheder. Vi arbejder
helt fra designprocessens begyndelse
Gennem årene har mere end 25 danske
designere skabt møbler og boligtilbehør
for IKEA. Blandt dem er design-duoen
Hanne Dalsgaard og Christina Halskov,
der driver tegnestuen Halskov & Dalsgaard Design.

Det var begyndelsen på et spændende
samarbejde, og siden har Halskov &
Dalsgaard Design skabt en omfattende
række af produkter lige fra køkkenudstyr
over sofaer og borde til plantekrukker og
billedrammer.

I 2000 fik duoen sin første opgave, som
designere for IKEA. ”Inside out” var
temaet for IKEAs anden IKEA PS serie, som indeholdte produkter, der både
kunne bruges inden døre og udenfor.
Christina og Hanne skabte IKEA PS SIÖ
lanternen i glas og stål.

”At designe for IKEA er inspirerende,
fordi vi får mulighed for at arbejde med
mange forskellige produkttyper, materialer og fremstillingsprocesser,” siger
Christina.

med at indtænke elementer som transportvenlighed, materialeminimering og
CO2-bevidsthed i designet,” siger Hanne.
Senest har Halskov & Dalsgaard Design
skabt lampeserien LEDET, som blev
introduceret i varehusene i april 2010.
Og der er flere IKEA produkter på vej,
lover designduoen, som desværre
endnu ikke kan løfte sløret for, hvilke
produkter det drejer sig om.
Christina Halskov og Hanne Dalsgaard
designer også for Stelton, Holmegaard,
Lightyears og Paustian. Ud over livsstilsprodukter designer de fødevareemballager, medico produkter og løser
mindre arkitektopgaver.

Nysgerrighed er
drivkraften

Tegnestuen Halskov & Dalsgaard Design der senere på året kan fejrer 20
års jubilæum er netop nu aktuel med
udstillingen ”Survival of the Fittest” på
Kunstindustrimuseet i København.

Det stærke design

Nogle bruger udtrykket ”kill your darlings”, når den kreative skabelsesproces
ganske langsomt eliminerer de idéer,
man egentlig fra begyndelsen havde
forelsket sig hovedkulds i. For Christina
og Hanne er processen en tragt, hvor
alle idéer puttes i foroven.
”Det ligger i processen, at et utal af
idéer raffineres, prøves af og vurderes,
efterhånden som den skrider frem.
Mange forskellige kompetencer og
hensyn kvalificerer arbejdet undervejs.
Nogle idéer kastes bort, andre smelter
sammen eller muterer - kun den stærkeste når i mål”.
Sådan beskriver duoen bag Halskov &
Dalsgaard Design selv designprocessen,
som altid begynder med en briefing fra

kunden om produkt, forventninger og
de rammer, som er sat op for opgaven.
”Den røde tråd i vores arbejde er en
helt klar arbejdsmetode. Selvfølgelig er
der en kunstnerisk tilgang til opgaven,
men det er metoden, der driver processen frem og sørger for, at vi får truffet
de nødvendige valg undervejs,” siger
Christina.
”Under brainstormen kan vi få de mest
sindssyge idéer, der kan ende med at
sætte noget i gang, som til sidst er det
helt rigtige.”
Inspirationen henter de i omgivelserne.
På den smukke gåtur i naturen, når
storbyen larmer og raser eller når de
støder på et nyt materiale i en helt anden sammenhæng.
”Vi er ikke som sådan optaget af
trends, men har instinktivt antennerne
ude og er en del af tiden.”

Inspireret af en
stærk tradition
Designerne Christina Halskov og Hanne
Dalsgaard har stået bag designet af en
række IKEA klassikere. Deres design er
præget af den skandinaviske designtradition, hvor tingenes funktion er vigtige
ingredienser i produktudformningen,
ligesom der føjes personlighed, form-

æstetik, proportioner, sans for materialer, samt innovativ tænkning til.
På de næste sider kan du se et udpluk
af deres IKEA designs, som afsluttes
med en præsentation af deres nyeste
produkt – lampeserien LEDET.

FAVORIT serien

”Vi har fokuseret på at forene gode
funktioner med en personlig designkarakter. Det kommer til udtryk i de
hvælvede låg, som ikke tager plads
nede i gryden. Lågene har huller til at
lede dampen ud, for at undgå at maden koger over. De buede rustfri stålgreb er håndvenlige bånd, der føjer sig
til formen på henholdsvis låg og gryde.
Materialevalget gør, at de ikke bliver så
varme i brug, fordi stål leder varme dårligere end f. eks. aluminium. Til gengæld
er selve gryden lavet af aluminium, da
det er et lettere materiale end stål og
desuden har varmeledende egenskaber,
så opvarmning sker hurtigt.”

FAVORIT serien
Favorit-serien indeholder stegepander, kasseroller, gryder, sauterpande,
grillpande, stegegryde og sauteuse.
Materialerne er aluminium, rustfrit stål
og støbejern.
IKEA giver 25 års garanti på alle gryder
uden non-stick belægning, og 10 års
garanti på produkterne med non stick.

”Røreskålene findes i to størrelser, har
behagelige håndtag, der giver et godt
greb i skålen når man skal røre og piske. I bunden er der gummi, så skålene
står fast på bordet når man arbejder
med dem. Den store sigte er f.eks.
god til at skylle grøntsager i og passer
perfekt ned i den store røreskål, hvilket
også er funktionelt når skålene skal opbevares i skuffer og skabe. Målekanden
kan, ud over at fungere som mål for

mel, sukker osv, også bruges som en
lille røre-/piskeskål, og den har et godt
håndtag når man skal hælde. Alle produkter kan stables i hinanden så de ikke
fylder så meget. FLÄCKIG er funktionalitet og design i ét.”
FLÄCKIG fås i to farver; hvid og turkis
og er fremstillet i fødevaregodkendt
plast.

FLÄCKIG serien

CHARM
serien

”De fleste kender et lille fiskeflåd i
glade farver, som sørger for at man kan
se, hvor fiskekrogen befinder sig, og
holder snøren oppe, når man fisker på
line. Det var inspirationen til CHARM seriens håndtag. Håndtaget ligger godt i
hånden, så man kan arbejde funktionelt
med alle redskaberne. Form og farver
gør, at man let kan finde sine redskaber i køkkenskuffen, og man får lyst til
at hænge dem op på køkkenknagen.
Designudtrykket er humoristisk, og farverne gør os forhåbentlig i godt humør.”
I CHARM serien findes æggedeler,
skrællekniv, pizzahjul, oplukker, dåseåbner, målesæt, æbledeler, citruspresser, rivejern og proptrækker.
Produkterne er primært lavet i fødevaregodkendt plast.

”IKEA bad os komme med forslag til
en serie af lamper, som i sit udtryk
og sine proportioner var lidt ”grand”.
Vores idé var at skabe en lampefamilie med en klar signatur, som
klæder rummet godt på og tilføjer
rummet luksus. Luksus ses i proportionerne med de ret store skærme
ovenpå den lette elegante lampearm
og lampefod. Også loftlamperne er
både lette og ødsle i dimensionerne.
Designet er moderne og samtidig
langtidsholdbart, venligt og generøst. Metalskærmen understreger
lampernes moderne udtryk med
sin flotte blanke overflade. Vi spiller
på forskellene i overflader med den
blanke yderside i kontrast til skærmens matte inderside.”
KULLA fås i farverne rød, sort og
hvid, som både loftlampe og gulvlampe. Lampeserien ligger i den
dyrere ende hos IKEA. Det har
givet muligheden for at gennemføre
kvalitetsfulde detaljer, som stofledning og stikprop indfarvet i lampens
farve.

KULLA
serien

KULLA lamperne blev kåret af
Boligmagasinet som ”Bedste Design
2009”, og Lisbeth Salander ses med
sin KULLA gulvlampe i filmen ”Pigen der
legede med ilden”.

LEDET
serien
”Efter det gode resultat med KULLA lampeserien bad IKEA os om, at designe en
ny lille serie af lamper. Indledningsvis
var det tanken, at LEDET skulle være en
slags søster til KULLA. Men ret hurtigt
blev den sin helt egen, selvom de har et
par gener til fælles.
IKEA ønskede, at vi overvejede et andet
materiale end metal til skærmen. Det
måtte gerne være tekstil, og lamperne
skulle være mindre i størrelse end
KULLA. Lampen skulle være bevægelig,
så lysretningen kunne ændres og rettes
ind efter behov.

LEDETs personlighed understreges af det
bevægelige led, som har en gummiagtig
overflade, der er god at holde på, når
lampehovedet skal drejes, og som bryder
med de lakerede metaldeles blanke overflade. Lampen ser venlig og humørfuld
ud – og kan næsten se helt menneskelig
ud, når den har hovedet på skrå.”
LEDET lanceres i to farver - hvid og
sort. Den har tekstilbeklædt skærm,
som sørger for et blødt og rart lys, samt
bevægeligt led, så lyset kan styres.
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