T E K N I S K A H Ö G S KO L A N

PRODUKTUTVECKLING
MED MÖBELDESIGN
Nivå Grundnivå Studietakt Helfart Förkunskapskrav Grundläggande behörighet
Programstart Ht 2021 Studieplats Träcentrum i Nässjö Examen Högskoleexamen med

inriktning mot Produktutveckling med möbeldesign, 120 hp Språk Undervisningen bedrivs
både på svenska och engelska Mer info ju.se/program
Programmet förbereder dig för att bli en designmedveten produktutvecklare med hög kompetens inom möbel- och inredningsbranschen.
Du kommer kunna formge, konstruera och marknadsföra möbler.
Du utvecklar en helhetssyn på designprocessen och djupare kunskap
inom möbelkonstruktion, 3D-modellering och hållbar design.
Under utbildningen arbetar du med samtliga steg i designprocessen som
kreativitet, skisser, CAD, prototyptillverkning och presentation. Du lär dig
visualisera möbler och inredningar samt formge marknadsföringsmaterial.
En viktig del av utbildningen är hur möbler kan utformas med hänsyn till en
ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling. Med den insikten kan
du medverka till att framtidens möbler blir ännu bättre.
I utbildningen ingår spännande projekt och aktiviteter, bl a deltar studenterna
med egen monter på Stockholm Furniture Fair. Utbildningen har internationell
samverkan vilket möjliggör intressanta projekt, aktiviteter och praktik utomlands.
Besök på den internationella möbelmässan i Milano och utställning av möbler vid
filmfestivalen i Cannes och på Svenska Institutet i Paris är exempel på aktiviteter
som genomförts.
Efter utbildningen kan du ta anställning som produktutvecklare, designer eller
konstruktör inom möbel-, inrednings- och mässbranschen. Även arbetsuppgifter
inom tillverkningsplanering, inköp, sälj och marknad är passande.

Korsade Atlanten på väg mot drömmen
daniel – inredningsarkitekt
Efter sin utbildning hamnade Daniel i New
York. Det började som en praktikplats men
ledde till drömjobbet.
Daniel från Huskvarna, jobbar som inredningsarkitekt bland exklusiva bostäder på
Manhattan.
– En vanlig dag på jobbet kan innehålla
allt ifrån val av möbler, material, tyger och
tapeter till presentationer för kund. Jag är
även engagerad i det administrativa arbetet
med projekten. Dessutom är formgivning av
broschyrer och företagets webbplats samt
sociala nätverk en del av min vardag. Daniel
tycker att utbildningen Produktutveckling
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med möbeldesign var en bra förberedelse
för arbetslivet.
– Det kanske inte var alla kurser som
förberedde mig för jobbet jag har i dag
men flertalet var väldigt bra och viktiga.
Det viktigaste jag tar med mig ifrån min
utbildning var de kontakter som högskolan
hade, framför allt den stiftelse som
sponsrade min praktik i New York City.
Utan dem hade det inte gått!
Tack vare kontakterna från praktiken packade
Daniel väskorna och åkte över Atlanten bara
tre dagar efter att han tagit examen.

KURSER
ÅR 1
CAD 1 med ritteknik 9 hp
CAD 2 med rapid prototyping 6 hp
Designmetodik
med projektarbete 9 hp
Materialteknik och
möbelkonstruktion 6 hp
Mekanik och hållfasthetslära 9 hp
Möbeldesign 1 9 hp
Prototyptillverkning 6 hp
Vetenskapligt arbetssätt och
kommunikation 6 hp
ÅR 2
Affärsplanering med kalkylering
och tillverkning 9 hp
Examensarbete 9 hp
Marknadsföring och försäljning 6 hp
Möbeldesign 2 12 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 15 hp
Visualisering med
inredningsarkitektur 9 hp

