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Newbeam Sweden AB är ett ganska ungt företag som genom deras patent har börjat kunna pressa unika träkompositer i 
3 dimensioner.

Företaget ligger i startgroparna med sin första tillverkningslina som skall öppnas i Söderhamn, 

Hälsingland.

De själva har satsat mycket mot byggnadsindustrin.

Min uppgift i detta arbete har varit att undersöka andra marknader med deras profi lpressade träkompositer som 
grund.

Inriktningen blev butiksinredningar som ett resultat av researcharbetet som gjordes.

Intervjuer och undersökningar gav en bild av hur viktigt det är med användarvänlighet samt enkelhet och de 
två orden blev mitt motto arbetet igenom.

Resultatet av detta kom att bli lite mer än bara butiksinredningar.

SAMMANFATTNING



Newbeam Sweden AB is a fairly young company which with their new patent are able to press unique wood composite in 
3 dimensions.

The company are about to start thier fi rst manufacturing line in Söderhamn, Hälsingland.

Their main target is to make components for house-constructions.

My objective in this project has been to investigate other fi elds of interest with their 3 dimensional wood com-
posite beams as buildingblocks.

From the research that was made, a focus towards stores and their furnish equipment came to be the concen-
tration.

Interviews and investigations gave a good picture of how important it is to off er easy-to-use and simplicity in 
constructions. Theese words became my motto during this project.

The result of my work came to be a little more than furnish equipment for stores.
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Motiv

Orsaken till att jag valde detta examensarbete beror på 
fl era saker. Dels för att jag är väldigt intresserad av nya 
idéer och ny teknik.  

Eftersom jag blivit uppväxt med en far som ständigt 
sysslat med nya idéer och uppfi nningar så har jag fått 
förståelse för hur svårt det kan vara att ta fram en ny idé/
uppfi nning och få ut den på marknaden. Det kräver både 
sin man och plånbok. 

Hur bra idén än är, så är det till slut marknaden som 
bestämmer om den är användbar eller inte. Tycker slutan-
vändaren att idén är för krånglig eller att den inte fungerar 
tillfredsställande så får man inte sälja något heller. Alltså är 
det ytterst viktigt att försöka göra produkten så enkel och 
användarvänlig som möjlig från början.

    En annan orsak till att jag valde detta ex-jobb är att 
Newbeam valt att starta upp en produktion i Söderhamn, 
där jag förövrigt är uppväxt. Där är alla jobb välkommen 
eftersom det blivit så otroligt ont om dem på grund av 
nedläggningar och att företag har fl yttat tillverkningen 
utomlands.

Första gången jag hörde talas om Newbeam var av 
en lärare på min skola som berättade att det fanns 
ett företag som börjat kunna pressa balkar av träfl is. 
Det lät väldigt intressant och jag bestämde mig för 
att ta kontakt med dem inför mitt kommande ex-jobb 
och på den vägen är det

    Att få vara med och hjälpa till på ett litet hörn i 
ett nystartande och nyskapande företag känns både 
spännande och lärorikt.

Syfte

Newbeams primära mål har varit byggnadsindustrin där de 
har tagit fram nya byggsätt för golv, väggar och tak med 
sina nya profi lpressade träkompositbalkar.

    Syftet med mitt arbete har varit att försöka 
hitta andra områden där man skulle kunna använda 
deras produkter. Att hitta nya områden kan betyda 
att produkterna måste anpassas för att passa in och 
detta för att göra det enklare och intressantare för 
slutanvändaren.

Frågeställning

Vilken/vilka marknader kan man nå genom att utveckla en 
redan så utvecklad produkt?

Hur kan man ändra inriktning från byggindustri till något 
enkelt och användarvänligt?

Kan man hitta andra användningsområden än traditionella 
byggstommar?

Skall man gömma eller exponera materialet med tanke på 
hur materialet ser ut?

Metod

Eftersom Newbeam är ett relativt nystartat företag har jag 
bara haft tillgång till deras eget prospekt så all info om 
deras produkter har naturligtvis kommit därifrån.

Annan information som använts har till stor del kommit 
från egna observationer, internet samt intervjuer. 

Slutligen byggdes en egen prototyp för utvärdering av 
produktförslag.

Avgränsning

Egna fysiska experiment och tester har inte varit 
möjlig eftersom det inte funnits några produkter att 
tillgå under examensarbetet.

Endast dagens profi lfl ora kommer att undersökas som 
idag består av U- och I-balkar av olika dimensioner.
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Vad är OSB?

OSB är en engelsk förkortning av Oriented Stranded Board 
som kan liknas som ett mellanting mellan spånskiva och 
plywood. OSB-skivan är uppbyggd av långa hyvlade 
spån av barrträ eller lövträ som läggs orienterat i skivans 
längd-riktning (yttre lager) och i nästa (inre) lager vinkel-
rätt (ibland slumpmässigt) osv. Sedan sammanlimmas de 
under högt tryck och värme. På så sätt blir det ett väldigt 
starkt och böjtåligt material. Ytan blir så att säga “rå” där 
man ser alla spån som ett spräckligt mönster och detta 
medför att den inte lämpar sig i permanent fuktiga eller 
våta miljöer utan ytbehandling. 

I Nordamerika är OSB ett stort område medan vi i 
Sverige inte ens har tillverkning av OSB-skivor.

Enligt SBA (Structural Board Association) i Ontario, 
Kanada så fi nns det bestämda dimensioner på hur stora 
spånen får vara. Upp till 150 mm långa och 25 mm breda 
(om man skall vara medlem i SBA vill säga).  

OSB utvecklades under den senare halvan av 
70-talet från WB-skivor (Wafer Board). Skillnaden 
mellan OSB och WB är att på WB-skivan är spånens 
fi berriktning inte orienterade i en speciell riktning 
som de är på OSB. [1]

Att orientera fi berriktningen vinkelrätt mot varan-
dra gör att man får ett starkare skivmaterial. Dock 
har man bara kunnat pressa platta skivor fram till 
idag.

Limmet man använder kan variera mellan olika till-
verkare. Limtyper som avger formaldehyd genom kemiska 
emissioner får enligt lag ej överstiga 0,13 mg/m3 luft. [2]

En typisk tillverkning av en OSB-skiva kan se ut så här. 

Se bild 1-11.

Bild 1. 
När träden har skördads kommer de in till 
sågverket för sortering.

Bild 2.
Timret blötläggs för att rensa dem från is mm.

Bild 3.
Timret barkas.

Bild 4.
En maskin sönderdelar virket till fl isor.

Bild 5.
Fliset blötläggs åter igen.

Bild 6.
Därefter torkas fl iset tills rätt fuktkvot 
uppnås.

Bild 7.
Här blandas fl iset med bindemedel och vax. 
Vaxet har man i för att öka motståndskraften 
mot väta.

Bild 8.
Fliset går igenom en sorterare som vänder 
fl iset rätt.

Bild 9.
Skivorna pressas därefter ihop under värme-
tillförsel och högt tryck.

Bild 10.
OSB-skivorna får svalna och kapas sedan upp 
i rätt dimensioner.

Bild 11. 
Till slut lastas skivorna och skeppas.
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Vad är nytt med Newbeams produkter?

Genom att kunna pressa OSB i 3 dimensioner (U-balk, 
I-balk mm.) gör att man får en rad olika fördelar såsom 
lägre vikt, jämnare kvalitet, billigare osv. Jämför man en 
profi lform mot en träregel (för samma hållfasthet) kan 
träinnehållet sänkas med en tredjedel i profi lformen. Des-
sutom så används 99 % av trädstammen när den fl isas och 
ca 55 % vid sågning (för regelvirke). 

Har man någongång byggt något själv så vet man hur 
det är att stå på brädgården och välja ut plankor utan 
kvistar och som inte är som propellrar, som man dessutom 
får betala dyra pengar för.

I jämförelse med materialpriserna hos Newbeam 
så blir de i genomsnitt 20 % lägre på grund av att det 
använder en billig råvara, mindre materialåtgång/
högt förädlingsvärde och korta tillverkningstider.

Newbeam använder sig av ligninmodifi erade fenolhart-
slim och emissionerna av formaldehyd ligger under grän-
sen av vad som är lagligt. 

För att förbättra tillvaratagandet av skogens resurser så 
har de valt att använda sig av asp. Asp fi nns det gott om 
men som många anser vara ”skräpvirke”.

En annan väldigt viktig fördel är att det gynnar slutanvän-
daren mycket genom att byggtiden minskas och kapning/
håltagning förenklas avsevärt eftersom de gör måttanpas-
sade byggsystem.

Har man en gång kunnat pressa i tre dimensioner så är 
steget inte långt till att utveckla fl era sorters profi ler. Pro-
fi lerna är framtagna för byggnadsindustrin och är dimen-
sionerade därefter. Idag fi nns det 2 olika utföranden av 
balkar, I-balk och U-balk, dock med olika mått på liv och 
fl äns som syns på sidan 7 fast där är tjockleken t annor-
lunda

Exempel på L, U och t dimensioner. [3]. Se bild nedan.

I-balk 220 betyder L=220 mm,( H=60 mm  och t=14 mm).

U-balk 145 betyder L=145 mm,( H=60 mm och t=12mm).

Bild 12.
Ovan visas en illustration av en vägg och bjälklag 
byggd enligt Newbeams byggsätt.
1. Ytterväggsregel
2. Syll
3. Hammarband
4. Bjälklagsbalk
5. Hopfogning som kan bestå av skruv el. bult 
beroende på hållfasthetskrav.
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I stort sätt så ser processen för Newbeams balkar ut som 
processen av OSB-skivorna. Det som skiljer sig är naturligt-
vis själva pressningen och den ser förenklat ut så här (se 
nedan). Fliset, som är behandlat med bindemedel strös 
ut i en kanal och skjuts därefter in i en press där upphet-
tade verktyg pressar ihop fl iset med högt tryck från olika 
sidor. Längden på de färdiga balkarna är därför beroende 
av hur långa verktyg man har. För att få verktygen heta så 
fi nns kanaler borrade i verktygen där den heta oljan rinner 
igenom.

Bild 13. Det svarta fältet illustrerar hur en u-balk pressas 
ihop. De röda fälten symboliserar de upphettade 
verktygen och hur de rör sig.



Jämförelser.

Finns det några nackdelar? Ja, eftersom det är ett skivmate-
rial så är fuktiga och blöta miljöer inte så lämpligt utan att 
materialet behandlats. [4] Utseendet fi nns bara i en variant, 
OSB-varianten, och det avgränsar också eftersom man inte 
har samma valmöjligheter på ytfi nish som när man väljer 
t. ex stolar, bord osv. 

Figur 1.
Dragspänning är den negativa spänningen som uppstår när 
t. ex en stång utsätts för en dragkraft. [5]

Figur 2.
Elasticitetsmodul är en materialberoende parameter som 
visar förhållandet mellan en mekanisk spänning och en 
deformation. [5]

Figur 3.
Skjuvmodulen är ett linjärt förhållandet mellan skjuvtöjnining och 
skjuvspänning. [5]

Figur 4.
Måttet av ett ämnes täthet. Ju högre densitet ju högre 
massa per volymenhet. [5]

Diskuterar man för/nackdelar och så måste man ju tänka på 
vad materialet skall användas till plus att man jämför med 
något annat material. 

Materialen som har jämförts här är vanlig 
träbalk, Kertobalk (en sorts fanerbalk) och stålbalk. 
Dessa grafer är omarbetade från siff ror. [3]
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Figur 5.
Detta är förhållandet mellan dragspänningen och densiteten.

Figur 6.
Här ser man förhållandet mellan pris och dragspänning på 
materialen.

Figur 7.
Denna enhet behöver nödvändigtvis inte vara i timmar. Den 
visar bara hur snabbt materialen brinner i förhållande till 
varandra.

Figur 8.
Materialen har blötlagts i ett dygn för att man sedan skall 
kunna mäta svällningen.
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Slutsatsen av dessa jämförelser blir att man med 
denna nya kunskap har kommit ännu längre i jakten 
på billigare, lättare och starkare material som är tillver-
kat av trä.
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Nya områden/marknader.

Att hitta nya områden/marknader med Newbeams 
produkter som grund, som i stort sätt problemformulerin-
gen handlar om, kan kanske tyckas vara en ganska enkel 
sak eftersom den har så många fördelar. För att få med så 
många områden som möjligt är “brainstorming” ett bra 
sätt att börja utan några förbehåll på om hur det skulle 
kunna se ut eller om det skulle hålla (fysiskt).

Urval av områden.

Det första viktigaste delmålet var att försöka hitta ett 
annat sorts koncept eller byggsätt än det som man nor-
malt ser idag. Många har väl någongång hört eller sett hur 
ett meccano fungerar. Meccanotänket kom fram under 
idégenereringen och visade sig passa väldigt bra för att 
det är otroligt enkelt att förstå sig på och relativt hållbart.

Det andra delmålet vara att fösöka hitta något område 
att jobba emot eftersom det går lättare att placera idée-
rna i ett sammanhang. Några av områdena var dessa som 
följer och orsaken varför de valdes bort.

För bryggor, balkonger och altaner mm. kan man 
redan applicera Newbeams produkter, det är i stort sett 
bara att byta ut de vanliga reglarna till de profi lpressade. 
Köksutrustningen valdes bort för att det mesta består av 
luckor, lådor och släta ytor. Fönster och dörrar gick i sin tur 
bort för att tiden för detta arbete inte skulle räcka till och 
för att det skulle bli nödvändigt att ändra så mycket i deras 
produktsortiment.

Fallstudien blev butiksinredningar där man idag ser allt 
ifrån glashyllor till “industrikomponenter”. Detta hjälpte 
naturligtvis till i valet av om materialet skulle visas eller 
gömmas där valet blev att det skulle synas, dessutom är 
det en sån ovanlig produkt att det vore synd att inte folk 
fi ck se hur det ser ut.

Butiksinredningar tillhör kategorin möbler och 
under år 2007 beräknades möbeltillverkningen i 
Sverige uppgå till 22 miljarder kr. [6]

Research.

Undersökningen av området gjordes till största del 
av egna observationer, intervjuer, fotografi er av t ex 
hur materialen möts och sammanfogas med varan-
dra samt uppgifter och bilder från nätet.

Butikskedjorna som var objekt för undersökningen var 
alltifrån små specialaff ärer till stora butikskedjor. 

De jag besökte var: Coop, Bokia, Carlings, Systembolaget Bild 16.
En typisk stomme som syns i butiker överallt. 

Bild 15.
Stativet. En annan viktig del av konstruktionen

Bild 14. Att kunna höja/sänk hyllorna var den 
viktigaste egenskapen enligt undersökningen.

och Naturkompaniet.

Intervjuerna bestod av frågor runt inredningen de hade 
i dagsläget och vad de tycker är viktigt om de skulle få 
välja en annan inredning. Personalen fi ck se bilder på New-
beams OSB-profi ler och det togs emot med många ...”va´ 
roligt med ett nytt material, är det här verkligen trä”...? 

Det som framkom av intervjuerna kan samman-
ställas väldigt enkelt eftersom det i huvudsak var 
fråga om tre olika saker. 

1. Användarvänlighet och då menas det att höja/
sänka hyllor osv. 

2. Kostnaden kom på andra plats, dock var det ingen 
som visste det exakta priset på den inredning de hade idag 
men de visste att den var väldigt dyr. 

3. Sist på tal kom miljöpåverkan och då var frågan 
om Newbeams produkter var snällare mot miljön än 
aluminium, metall, plast mm.

I och för sig får man ju olika svar beroende på vem 
man frågar men större delen av undersökningen 
gjordes för att få reda på hur inredningen ser ut och 
används av dem som jobbar där för att det är en så 
viktig del av utvecklingsarbetet.
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Skissfas.

Det hela inleddes med att hitta något slags byggsätt som 
gör att man som kund inte ”måste” bygga efter ritningar 
utan kan med fördel byggas efter eget tycke, smak och 
behov som var en mycket viktig del av utvecklinsarbetet. 

Efter intervjuer och undersökningar av befi ntliga hyll-
system började skissfasen inriktas mot butiksinredningar. 
Viktigast var inställningsmöjligheterna, när det väl var 
hopbyggt. Eftersom det var så begränsat med tid så prior-
iterades dessa saker i första hand och därför fokuserades 
mycket av skisserna på detta.

I samråd med min handledare Alexander så kom 
vi överens om att allt ritas/skissas i samma profi lt-
jocklek (8mm) på grund av att hinna så mycket på 
de prioriterade områdena som möjligt, istället för att 
räkna på hållfastheten osv. De befi ntliga tjocklek-
arna som fi nns idag är ändå ämnad för byggnadsin-
dustrin.

Beslag av alla de typer har undvikits till stor del eftersom 
det kan hindra det kreativa tänkandet i början. Det är lät-
tare att se fördelarna med materialet om man väntar med 
att ta in beslagen i ”ekvationen”. Att klara sig helt utan 
beslag kanske är att ta sig vatten över huvudet som t.ex. 
skruv, mutter och lim mm.

En sak som också kom med i beräkningen var inte 
“uppfi nna” egna typer av profi ler utan att använda 
de befi ntliga. 

Det första som ritades upp var alla profi ler i skala 
1:1 för att få en bättre känsla av proportionerna.
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Med undersökningarna och intervjuerna i ryggsäcken så 
fanns det en rad med prioriteringar som var viktiga att 
följa. Väldigt mycket tid gavs åt att förenkla och konstruera 
på ett sådant sätt så att slutanvändaren ser möjligheterna 
och känner att hon/han kan utforma sitt eget system.

Produktionstekniken har också varit en del att ta hänsyn 
till och då främst kostnader, spill och att inte försämra hållf-
astheten allt för mycket.

Nedan syns ett axplock av tidiga idéer som skrotats på 
grund av att de inte mötte kriterierna som satts upp.

I-balkarnas mått i mm.
I 220 t=8
I 260 t=8
I 300 t=8
I 360 t=8
I 400 t=8

U-balkarnas mått i mm.
U 62 t=4
U 70 t=4
U 145 t=8
U 170 t=8
U 195 t=8

Så här kunde det se ut i början 
av idégenereringen där enkel-
heten  och det “nya” bygg-
konceptet skulle tänkas ut. 
Detta tog längst tid men var 
också det viktigaste, för att få 
till det så att det blev enkelt att 
förstå, gå snabbt att bygga/
ändra och billigt att tillverka.

När sedan fallstudien på just 
butiksinredningar kom fram 
så såg några av de första 
idéerna ut så här där hand-
havandet av hyllsystemen 
var viktigt.

Funderingar på att få så lite spill som 
möjligt fanns också med i tänket under 
hela förloppet.

Till slut började skissandet 
ta form och meccanotänket 
kom in mer och mer där 
profi lerna i stort sett fi ck 
vara som de var och endast 
hål lades till.



Färdiga förslag.

Som tidigare sagts så var det viktigaste delmålet att 
försöka får ett så enkelt och användarvänligt byggsätt som 
möjligt. Genom att tillföra hål i fl änsarna så har profi lerna 
fått ett helt nytt ändamål. Detta ändamål är mera riktat 
mot gemene man eftersom det i stort sett fungerar som 
ett meccano där monteringen sker helt efter behov och 
smak. Profi lerna kan vändas horisontellt och vertikalt efter-
som hålbilden är densamma åt båda håll.

I en fortsatt utveckling (som ej är illustrerad här) kan man 
tänka sig att profi lerna är märkta på fl änsen med något 
sorts måttsystem som centimeter, decimeter el. dyl. för att 
göra det ännu enklare att kapa, montera mm.

Eftersom fallstudien blev butiksinredningar så visas 
idéerna i dess sammanhang.

För att skapa L-profi lerna har U-balkar kapats  på längden.

Det enda som är ändrat är profi ltjockleken som nämts tidi-
gare. 

Detta gör att det egentligen fi nns obegränsat med 
valmöjligheter att skapa kombinationer som tillfredsställer 
sina egna behov.
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Sett rakt ifrån sidan så kan det se ut så här. Genom att lyfta i framkant på 
konsolen lösgörs de två “knopparna” från I/U-balken och sedan är det 
fritt att höja eller sänka till valfritt läge.

För att sedan kunna erbjuda både vinkling och just-
ering av djupet av hyllorna har skruvar med knopp 
och “muttrar” behövts. Muttern är egentligen bara 
ett rör med gänga på insidan och en bricka som 
stopp.

Hyllskenan vinklas genom att den bakre skruven 
lossas och placeras sedan i önskad vinkel. Det fi nns 
3 olika lägen. Horisontellt, 15 och 30 grader. 

Orsaken till att det inte blev mer än 30 graders 
vinkling var att konsolen då blir högre och tar då 
mer plats i höjdled.

RESULTAT

Konsolen som går att ändra i djupled och kan vinklas med samma skruv/
mutter.
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RESULTAT

Att kunna fl ytta konsolen mellan olika sorters pro-
fi ler var självklart eftersom man skall kunna bygga 
systemet som väggfasta konstruktioner likväl som 
att ha dem fristående.

I-balken kan med fördel användas i fristående sys-
tem eftersom livet kan användas som stöd så att inte 
stativet skevar och blir snett. Dessutom kan man få 
ett större djup i hyllorna om man behöver det.

U-balken har en nackdel och det är att två kon-
soler inte kan placeras bredvid varandra och bör 
därmed användas i mindre system eller i slutet på 
en rad med konsoler. Naturligtvis kan man montera 
ihop två U-balkar bredvid varandra och på så sätt 
lösa problemet men det är bara slöseri med material.

Till höger sysns “knopparna” som sitter fast i konso-
len och som går in i hålen på fl änsen. Konsolen sitter 
alltså fast av sin egen vikt.

Hyllskenan har streckats dit för att visa hur det 
kan se ut när den vinklas.

Konsolen “hängandes” i en I-balk och där I-balken kan 
väljas med ett större djup än U-balk.

Här syns samma konsol fast denna gång i en U-balk som inte kan 
ge samma djupmått som en I-balk och bör därför väljas i mindre 
hyllsystem.
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Denna illustration visar ytterligare valmöjligheter när det 
gäller att bygga ihop olika delar vare sig de är horisontella 
eller lodräta dock är hålen i livet (änden på L-profi len) ej 
förborrade. De horisontella profi lerna i denna konstella-
tion är U-balkar som klyvits på längden som i sin tur “blir” 
L-balkar.

Snittet visar även ett enkelt tillbehör som kan nyttjas till 
vad som helst egentligen. Det går ju även att göra dem i 
olika storlekar beroende på vad de skall användas till.

Övre sidan av de horisontella profi lerna (fl änsen) är 
“hålade” så möjligheten att fl ytta omkring tillbehören bara 
begränsas av antalet horisontella profi ler.

RESULTAT

Liggande L-balkar utgör både en stabilitetsgivande funktion och en möjlighet att kunna fl ytta tillbehör i 
sidled.
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Slutligen en illustration av hur en hel hyllkombination kan 
se ut. Detta är ju som sagt bara ett förslag på hur man kan 
bygga ihop ett hyllsystem. 

RESULTAT



Slutligen några bilder från det färdiga resultatet där jag 
byggde hyllsystemet efter illustrationerna som visades 
tidigare. Det enda som inte ingår i Newbeams produkt-
fl ora är hyllplanen (och bultarna förstås).
Delarna på nedre hyllplanet är smakprov på de profi ler 
Newbeam tänkt att tillverka

Här syns konsolen och hur den i detta fall är viklad i 30 grader. Det är alltså 
hyllans egenvikt som gör att den hänger kvar eftersom den, så att säga, 
låser sig själv.

Ett helt horisontellt hyllplan där alla provbitarna ligger. Här syns även alla 
hål som är gjorda i fl änsarna.

RESULTAT
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RESULTAT

Så här blev resultatet av de små fl yttbara hållarna. Dessa 6 hållare kan lyftas 
upp och fl yttas i sidled.

Foto på hela hyllsystemet från examensutställningen. 
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Svar på frågeställning

Detta arbetet gick ut på att försök nå områden där man 
skulle kunna använda Newbeams produkter utan att ändra 
på allt för mycket på dem.

Genom att väga för och nackdelar mot varandra kom att 
fungera väldigt bra. Med vidare intervjuer och undersökn-
ingar som grund för butiksinredningar fi ck jag fram det 
som var viktikgt för slutanvändaren och det är en väldigt 
viktig del, om inte den viktigaste.

Enkelhet och användarvänlighet var även de två väldigt 
viktiga delar som fi ck skissas fram i olika steg innan resulta-
tet blev tillfredsställande.

Så, har jag då kommit fram till det jag ville?

På det kan jag bara svara, absolut.

RESULTAT

Diskussion

Något jag lärt mig under detta projekt är att det går 
mycket lättare att ha ett mål. Har man inte det så 
blir det så svårt att få fram ett resultat.

Att inte ha några produkter att klämma och 
känna på under projektet har ibland känts lite 
frustrerande eftersom det underlättar om man får 
laborera lite emellan ritandet. Det skulle även ha 
varit nyttigt att se produktionen men vad gör man 
om det inte fi nns någon att tillgå.

Det färdiga resultatet är en produkt av min undersökn-
ing men bör absolut inte avslutas. Det vore väldigt synd 
eftersom materialet är så pass intressant i många avseen-
den.

Resultatet blev faktiskt mer än förväntat. Inriktnin-
gen var ju butiksinredningar men jag kan se fram-
för mig en viss Martin Timell som skulle gå i taket 
av glädje om han hade dessa profi ler att tillgå som 
inredningstillbehör.

Det kan kännas lite konstigt i efterhand att tänka 
tillbaka på den tankeverksamhet och skissning som 
behövts och det “enda” man kommit fram till är att 
uppfi nna hålet igen. Men som någon vis person sade 
“enkelt är bra”. Huvudsaken är att jag kom fram till 
ett resultat jag är nöjd med och som jag kan stå för.

Jag hoppas att detta arbete kommer till någon 
nytta för min samarbetspartner och att de få använ-
dning av idéerna som kommit fram. 
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RESULTAT

Tack till...

Mina två handledare Alexander Nyberg och Dan 
Östberg för att de svarat på mina frågor utan att 
skratta.

Även min far Jan-E som fått vara uppslagsverk 
när jag inte hittat det jag ville och Misha som fått 
stått ut med mina konstiga arbetstider.
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