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ABSTRACT

Edsbyverken Office Furniture has over the past 
100 years been producing delicate carpentry prod-
ucts, chairs and skiis, but more recently the focus 
has shifted to furniture for the modern office en-
vironment. With a wide selection of  products and 
its characteristic neutral design, Edsbyverken has an 
extensive group of  clients both in Sweden and in-
ternationally. 
The aim of  my C level thesis project was to exam-
ine the materials Edsbyverken is currently using in 
order to develop new designs or product functions. 
Simultanesously, I also wanted to verify whether the 
method I developed for this project - to initially un-
dertake a comprehensive study of  the chosen ma-
terials and thereafter specialise on a certain product 
and target audience – was effective and successful.

Through site visits, a literature review and interviews 
with key personell the theoretic foundation for the 
project was established. I have throughout the proj-
ect focused on Edsbyverken’s material choices and 
products and by studying the skilled carpenters at 
Edsbyverken, as well as other sectors and products, 
I got inspiration for new and alternative ways of  us-
ing materials and products. After analysis of  the the-
oretical findings, I selected the materials and prod-
ucts that I wanted to bring forward in this project. 
The outcome of  this work is a product with a simple 
design and intriguing details – Lindesk. The purpose 
of  my product is to increase the sense of  wellbeing 
and comfort while in large premises and rooms.
 
Since my method was based on the material choice, 
my product may differ from an eqivalent product 
with only Edsbyverken’s target audience in mind. 
The benefits of  this method is that significant con-
sideration was taken to the material’s characteris-
tics and my expectation is thus that the material is 
utilised and enjoyed to the greatest extent possible.



SAMMANFATTNING

Edsbyverkens kontorsmöbler har en över 100 år 
gammal historia där de gått från finsnickerier till 
pinnstolar och skidor till att idag tillverka kontors-
möbler. Med ett brett sortiment och ett neutralt 
formspråk har Edsbyverken en bred kundkrets både 
nationellt och internationellt.
Syftet med mitt arbete har varit att undersöka de 
material som Edsbyverken använder sig av för att 
utifrån dessa komma fram till en ny form eller ny 
funktion. Jag ville se om metoden, att först undersöka 
bakgrunden med materialen för att i mitten av 
mitt arbete snäva in mig på produkt och målgrupp, 
fungerade på ett effektivt och givande vis. 

Genom både studiebesök, litteratur och informations-
sidor på Internet har teoretisk fakta framkommit. 
Jag har till stor del utgått från de material och 
produkter som Edsbyverken använder sig av idag. 
Jag har studerat andra branscher och produktområden 
för att inspireras och för att se hur de använder sig 
av olika material och i vilka sammanhang. 
Efter att ha analyserat mina resultat från research-
arbetet har jag sedan gjort urval i mitt skissarbete 
för vidare förädling. Vad jag sedan arbetat fram är en 
produkt med ett enkelt formspråk och spännande 
detaljer. Syftet med denna lösning är att lyfta och 
förhöja trivseln i en större lokal. 

I och med att jag utgick från materialen blev produkten 
och lösningen ett resultat av andra material än vad 
jag antagligen hade använt om jag utgått från Edsby-
verkens målgrupp. Även om jag då tittat på Edsby-
verkens befintliga material hade mina personliga 
val och tankar kring materialen påverkat betydligt 
mer.

Fördelarna med min metod har varit att jag tagit 
stor hänsyn till materialen i sig vilket jag tror gör att 
materialen får en större chans att användas till fullo. 
Detta tror jag kan bidra med fler bra funktioner och 
möjligheter som materialet innehar som kanske 
försummats annars. 
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Bakgrund

Edsbyverkens kontorsmöbler har en över 100 år 
gammal historia där de gått från finsnickerier till 
pinnstolar och skidor till att idag tillverka kontors-
möbler. Idag har Edsbyverken vuxit till en modern 
industri där man har kunden i fokus samtidigt som 
man arbetar för en mer och mer miljövänlig produktion 
med ett ekologiskt tänkande. Med ett brett sortiment 
och ett neutralt formspråk har Edsbyverken en bred 
kundkrets både nationellt och internationellt.
Edsbyverken har flera produkutvecklare anställda 
men de har ingen som ägnar sig åt formgivning på 
heltid. I och med detta kommer deras nya modeller 
från beprövade varianter där en ny funktion eller 
en ny önskan från kunden har stor påverkan. Detta 
medför dock att Edsbyverkens produkter lätt hamnar 
“mitt i mellan” andra produkter då de har ganska 
otydliga ramar och att man fram tills idag varit försiktiga 
med att “sticka ut” i sitt formspråk.
  När det blev dags för examensarbete och jag fick 
förfrågan om jag kunde tänka mig att arbeta mot 
Edsbyverken kändes det roligt och spännande på en 
gång. Jag såg en utmaning i området kontorsmöbler, 
som visserligen rymmer väldigt mycket möbler, men 
med förhållandevis få varianter och variationer. 
Tidigt i mitt arbete träffade jag Josef  Höbenreich, 
som är VD på Edsbyverken och Per-Ove Karlstorp, 
som är produktutvecklare på Edsbyverken. Tillsam-
mans med dem diskuterade jag fram vad som skulle 
komma att bli mitt syfte med denna rapport.

Syfte

Syftet med mitt arbete har varit att undersöka de 
material som Edsbyverken använder sig av för att 
utifrån dessa komma fram till en ny form eller ny 
funktion. Jag hoppades att jag skulle få fram en 
nyskapande och funktionell lösning som samtidigt 
visar vad Edsbyverken egentligen kan göra. 
Jag ville se om metoden, att först undersöka bakgrunden
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med materialen för att i mitten av mitt arbete snäva 
in mig på produkt och målgrupp, fungerade på ett 
effektivt och givande vis. 



Målgrupp för rapporten

Min rapport riktar sig först och främst till Edsbyverken 
som är min uppdragsgivare. I och med att slutprodukten 
av mitt arbete eventuellt ska riktas till Edsbyverkens 
kunder så är även detta min målgrupp. 
Förhoppningsvis kan min rapport även vara till nytta 
för andra studenter eller möbelintressenter i olika 
sammanhang.

Frågeställning

Kan man åstadkomma produktförslag och nya 
materialmöten enligt Edsbyverkens önskemål och 
på ett fritt och överraskande sätt med hjälp av den 
designmetodik jag använder? 
Kan man kombinera ett enkelt formspråk och en 
spännande detalj och på så vis ge en produkt eller 
lösning ett mervärde?

Metod

Genom studiebesök och genom litteratur och 
informationssidor på Internet har teoretisk fakta 
framkommit. Jag har till stor del utgått från de 
material och produkter som Edsbyverken använder 
sig av idag. Min uppfattning är att jag genom att se 
vad som redan är bra och vad som kan användas redan 
kommit en bra bit på vägen vilket gjort att jag då 
kunde fokusera på att förbättra och utveckla istället 
för att undersöka det som Edsbyverken redan vet.
  Jag har studerat andra branscher och produktom-
råden för att inspireras och för att se hur de använ-
der sig av olika material och i vilka sammanhang. 
Genom att se på Edsbyverkens arbete trodde jag 
mig alltså kunna utläsa var och varför vissa material 
passar bättre på vissa områden än på andra.
   Jag utgick i min undersökning från materialen och 
dess egenskaper för att utifrån dessa rikta in mig på 
möjliga och passande funktioner och en passande 
målgrupp inom kontorsvärlden.

Utifrån min research satte jag samman ett frågefor-
mulär som 25 kontorsarbetare svarade på, detta gav  
mig en bra bild av hur kontorsarbetare upplever sina 
arbetsplatser och olika material i kontorsmiljö. 
   Jag har läst produktblad och materialstudier från 
ett flertal producenter och genom dessa studier har 
jag valt ut ett antal material att undersöka närmare. 
  Under arbetets gång har jag skissat på olika idéer 
och testat olika material och funderingar i praktiken. 
På detta vis har jag fått en ökad  förståelse för hur 
mitt arbete utvecklats och även hur man kan fören-
kla och förbättra i det.

Avgränsning

Mitt examensarbete är inom Design och formgivning 
vilket gör att jag inte går in speciellt djup på konstruktion 
och tekniska lösningar men jag kommer naturligtvis 
att arbeta fram förslag på hur eventuella lösningar 
kan utformas. 
   Min första tanke var att undersöka både de material 
som Edsbyverken använder sig av idag och ett antal  
andra material som kanske kan komplettera eller bi-
dra med någon egenskap till Edsbyverkens produk-
ter. Däremot har Edsbyverken en uppsjö av material 
som redan används så jag har valt att begränsa mig 
till ett urval av dem istället.
   Formmässigt har jag naturligtvis haft Edsbyverkens 
tidigare produktioner i åtanke men det är inget jag 
valt att begränsa mig till.

9



Kontor

I ett allt mer intelligent och tekniskt samhälle blir 
det bara vanligare och vanligare med stillasittande 
arbeten. Den nya teknologin tar över det tyngre arbetet 
och vi blir fler och fler som samlas runt borden för 
att planera och programmera dessa lösningar. I och 
med detta ökar antalet kontorsarbetare för varje år. 
Nu kan dessa kontorslösningar variera både i utseende 
och funktion, förr var ett kontor ett kontor medan 
man idag anpassar och förändrar för att arbetar-
en skall få så stor variation och bekvämlighet som 
möjligt.

Historia

En av de första kända kontorsbyggnaderna är 
Georgio Vasaris Palazzo degli Uffez i Florens, byggt 
på 1560-talet. Kontorens utformning har så länge 
man vet anpassats efter samhällets mönster och med 
ny teknik har nya kontor och organisationer anpassats. 
Från Renässansen och framåt användes ofta gamla 
salonger och våningar som kontorslokaler där 
kontorister, som ansågs som lärda och högt aktade 
personer, arbetade. 
  Vid industrialismens genombrott förflyttades mån-
ga kontorsverksamheter dit där arbetet utfördes 
vilket då blev en naturlig modell för ett kontorens 
placering. 1844 kom Samuel Morses telegraf, 1866 
uppfann Latham Sholes skrivmaskinen och bara 
några år senare, 1876, introducerade Alexander Gra-
ham Bell telefonen. Ny teknik som gjorde stora skill-
nader i kontorsarbetet och kontorsorganisationen. 
Men det var inte bara sådana saker som påverkade 
kontorens uppbyggnad och utformning utan minst 
lika stor betydelse hade Elisha Graves Otis up-
pfinning Hissen (1853) .1 

”De första svenska offentliga kontoren av någon betydelse 
finner man inom den offentliga administrationen, i Kronans 
kansli och kamrar liksom i de större städernas rådhus. De 

äldsta kontorshus vi känner till är den kanslilänga, som 
uppfördes under Gustav II Adolfs tid i anslutning till slottet 
Tre Kronor. Kontorslokalerna där, kända från ombyggnads-
ritningar 1658, visar ett enkelt men påfallande modernt 
mönster, små kontorsrum ordnade på var sida om en 
mittkorridor. På varje våningsplan fanns också vaktmästarrum, 
plenisal och mindre sammanträdesrum”.2

I och med teknikens utvecklig har alltså kontorslokaler 
och kontorsbyggnader utvecklats och anpassats. 
Genom åren har man arbetat på många olika sätt 
för att komma fram till kontoret som det ser ut idag. 
Pendeln har svängt ett otaligt antal gånger från stora 
gemensamma kontorsytor till enskilda kontor.  

10

1. C. Christiansson & M. Eiserman, Framtidens kontor - kontorets framtid sid. 10-11
2. Fredrik Bedoire, Trälhav, landskap och celler. Kontorsbyggandets historia. Tidskriften Arkitektur, 1977
3. Tidskriften Arkitektur, nr 1 1979

B4 Rutinarbete i Centralpalatset i Stockholm på 1920-talet

B5 “Salonger i fil och stora rum som flera personer arbetade i blev en 
naturlig modell för ett kontor”3

RESEARCH



Nu

Idag kan fakta och information inom kontorsarbete 
lagras både genom datorer och servrar  i massor 
medan man tidigare använde sig av stora arkiv fyll-
da med pärmar och kartonger. I och med detta tar 
tekniken större och större plats på kontoren medans 
personerna som arbetar inte har samma utrymme att 
röra sig på.

”En allmän uppskattning är att omkring en miljon människor 
i Sverige arbetar på kontor vilket skulle innebära att var 
fjärde förvärvsarbetare sitter på kontor.” 4

Framtiden

I och med fler stillasittande arbeten blir lokalerna 
man vistas i viktigare, detta har gjort att nya regler 
och mål har satts upp för att förbättra arbetsmiljön 
för de som vistas där. Även arbetsveckor har kortats 
och vi har fått en helt annan syn på arbetsmiljö i 
kombination med hälsa. Nu värnar fler arbetsgivare 
om sina arbetare och försöker både uppmuntra 
och få personalen att må bra genom aktiviteter och 
friskvård m.m. Många företag har dessutom regelbundna 
hälsokontroller för sina anställda.

”Nutek, Naturskyddföreningen och TCO har under några 
år drivit samarbetsprojektet “Det miljöanpassade kontoret” 
och har tillsammans skapat ett “Kontorsrum”, som är 
miljöanpassat, energieffektivt och ergonomiskt rätt utformat…
Syftet är att skapa förutsättningar för ett miljöanpassat 
kontor genom att påverka olika leverantörer att ta fram ur 
miljösynpunkt bättre produkter samt underlätta för 
konsumenterna att finna dessa produkter.” 5 

Jag tror att miljömedvetenheten och arbetsklimats-
frågorna kommer att påverka framtidens kontor 
mycket. Man vill ha rätt material från början till slut 
och personalen ska vara frisk och välmående, ofta 
med varierande arbetsplatser och uppgifter.

11

Eller som akustikföretaget Ecophon skriver om 
välplanerade kontor ”Idag ställer företagen medvetna 
krav på sina kontorslokaler. De ska stödja och inspirera till 
nya sätt att arbeta. Ett välplanerat kontor utgår alltid från 
verksamheten och medarbetarna. Eftersom flexibilitet är ett 
nyckelord i dagens organisationer måste varje medarbetare ha 
tillgång till en lämplig arbetsmiljö för varje tillfälle, och kunna 
välja var hon eller han vill arbeta med den för dagen aktuella 
uppgiften.”

4. C. Christiansson & M. Eiserman Framtidens kontor – kontorets framtid sid. 6
5. S. Baltscheffsky Miljöanpassa kontoret, Naturskyddsföreningen

B6 “Miljöbild”



Varumärket Edsbyverken

Edsbyverken har med sina funktionella produkter, 
sitt breda sortiment och sitt neutrala formspråk en 
stor och ganska spridd kundkrets. Med rimliga priser 
i förhållande till den höga kvaliteten på produkterna 
och ett aktivt miljöarbete presenterar Edsbyverken 
pålitliga, ergonomiska produkter och helhetslösningar 
där hög kompetens och materialmedvetenhet ligger 
bakom.
 Den breda målgruppen och det neutrala form-
språket kan dessvärre påverka företagets marknads-
föring negativt. I och med att man inte riktigt vet 
hur Edsbyverkens produkter ser ut eller hur de vanligt-
vis marknadsförs blir produkterna något svåra att 
identifiera. 
  Visserligen tycker jag mig se en ganska stor förän-
dring på hur Edsbyverken marknadsför sig bara un-
der de senaste åren. Man har påbörjat en ungdomli-
gare, mer vågad stil som jag tror kommer lyfta fram 
och vara positiv för Edsbyverken.
  Per-Ove Karlstorp som är produktutvecklare på 
Edsbyverken säger själv att Edsbyverkens specialitet 
är att tillverka möbler/produkter enligt kundens ön-
skemål - kundanpassning.

Edsbyverken

”När hantverkaren Lars Fredrik Pettersson startade sitt 
lilla snickeri i Edsbyn för hundra år sedan, kunde han nog 
inte föreställa sig hur samma företag skulle se ut ett sekel 
senare. Idag är Edsbyverken en modern industri där vi 
utvecklar och tillverkar kontorsmöbler, och det går knappast 
att jämföra dagens produktion med dåtidens hantverk. Men 
något vi tagit vara på och förädlat genom alla hundra år är 
det träkunnande och den möbeltradition som grundlades 
redan 1899. Och vår affärsidé är den samma nu som då - att 
göra ändamålsenliga möbler med känsla och med omtanke på 
människan som ska använda den.” 6
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6. http://www.edsbyn.com/about/organization.php)

B7 Annons från 1958

B8 Helhetslösning från Edsbyverken 2009



Genom att titta på Edsbyverkens produkter har jag 
försökt bilda mig en uppfattning om hur de vill att 
deras produkter ska se ut och på vilken typ av kontor 
de är tänkta.
  Jag upplever att de har fina, rena lösningar som 
verkligen känns ordentliga och kvalitetsmässigt 
pålitliga. Trots ett på marknaden ganska genomsnit-
tligt pris tycker jag att de får sina produkter och lös-
ningar att se och upplevas lyxigare och rejälare trots 
det neutrala formspråket och de nätta lösningarna.
  I och med att de påbörjat en mer modern och 
trendig marknadsföring tycker jag att de lyfter fram 
sina produkter på ett helt annat sätt vilket i detta 
sammanhang är bra då jag tvivlat en aning på deras, 
enligt mig, ibland lite för neutrala formspråk och lite 
väl breda målgrupp.

B9 Ny reklambild från Edsbyverkens kollektion “Nya Vinklar” som 
visades på Stockholm Furniture Fair 2009.

B10

B14

B13B12

B11

B15
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Kinnarps har i förhållande till Edsbyverken ett tydligare 
designtänk där både produkter och marknadsföring 
talar ett tydligt språk. Materialen de använder sig av 
är i stort sett de samma som Edsbyverken använder, 
de har ett stort utbud av textilier, skivmaterial, metaller 
m.m. 
   Kinnarps köper även in färdiga produkter från mer 
kända designmärken som exempelvis Skandiform 
och Sandin & Bülow vilket jag tror bidrar ganska 
mycket till deras mer vågade formspråk och mer direkta 
marknadsföring.
   Kinnarps vill vara innovativa och framhäver gärna 
sina helhetslösningar och sitt kvalitétstänk.7

EFG säljer inte bara sina egna produkter utan de är 
även återförsäljare av andra märken. EFG belyser ty-
dligt deras kund-anpassning och inredningskompe-
tens med allt från mattor till belysning. Men med ett 
väldigt brett sortiment och en ganska otydlig stil syns 
de tyvärr, liksom Edsbyverken, inte speciellt bra.8

IKEA har i dagsläget inte några specifika kunskaper 
om eller mot kontor och kontorsmöbler utan riktar 
sig mer mot hemmakontoret. De har enklare möbler 
till lägre pris. IKEA säljer i dagsläget inte heller sina 
hemkontor i helhetslösningar även om de har stora 
matchande serier med andra tillbehör man kan be-
höva.9

B16 Helhetslösning från Kinnarps 2009 och logotype

7. http://www.kinnarps.com/sv/se/
8. http://www.efg.se/
9. http://www.ikea.se

B17 Helhetslösning från EFG 2009 och logotype

B18“Hemmakontoret” Lösning från IKEA 2009 och logotype

Andra aktörer



Jämförelse

15

Genom att titta på dessa olika 
producenters produkter har jag 
fått en tydligare bild av vilket 
formspråk de använder, hur de 
uttrycker och förnyar former och 
därmed också en större förståelse 
för hur de förhåller sig till varan-
dra.

B19

B20

B21

De två översta hurtsar är i grundut-
förande från Edsbyverken, här brevid 
syns en bild på några hurtsar från först 
Kinnarps och längre ner på sidan några 
hurtsar från EFG.

Med i huvudsak samma material och 
samma formspråk tycker jag att det är 
lätt att blanda ihop dem, vad jag däre-
mot tycker mig se är ett lite mer vå-
gat utförande i Kinnarps och EFGs 
modeller. Detta bidrar till min känsla 
av att Edsbyverken inte varit ledande 
i utvecklingen och utformningen, 
men som vi såg i deras nyare kollek-
tion (sid. 13) från broschyren Nya 
Vinklar, arbetar de mer och mer för 
ett modernare och mer vågat uttryck.



Sammanställning

Jämför man dessa fyra kontorsmöbeltillverkare ser 
man ganska snart att de som egentligen konkurrerar 
med varandra är Edsbyverken, Kinnarps och EFG. 
IKEA håller en helt annan, billigare och mer 
hemanpassad kontorsprofil med andra priser och 
annan kvalitet. 
 Vad som verkar gemensamt för Edsbyverken, 
Kinnarps och EFG är ett kvalitatitv, funktionellt 
tankesätt där produkterna ska kunna anpassas efter 
kundens behov och där ett miljömedvetet arbete är 
av hög prioritet.
  Gemensamt för dessa företag är att man först och 
främst använder sig av skivmaterial, textilier, fanér, 
metall och laminat vilket gör att många av dessa 
företags produkter ser ut att vara ganska lika varandra.
Jag tror visserligen att det faktum att de har ungefär 
samma målgrupper gör att efterfrågan på produkter 
blir i stort sett den samma, och som man säger 
“Efterfrågan styr marknaden”.
  Detta verkar ha medfört ett väldigt neutralt form-
språk i mestadels ljusa färger där kunden själv ska 
kunna anpassa och dekorera efter egna önskemål.
  Utifrån min undersökning av dessa företag, deras 
materialval och deras val av formspråk drar jag 
slutsatsen att materialen de använder sig av fungerar 
bäst i den miljö där dessa produkter är tänkta att an-
vändas. Jag drar också slutsatsen att målgrupperna/
kontorsarbetarna ofta vill ha en förhållandevis neutral 
arbetsmiljö för att sedan kunna påverka och anpassa 
själv utifrån sina egna behov och önskemål. 
   Mitt val att arbeta utifrån materialen kan underlätta 
då jag anser att materialens känsla och mötet mel-
lan de olika materialen är ett viktigt område att bear-
beta för att hitta ett sätt att utmärka Edsbyverkens 
produkter på.
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Behovsanalys

Vad både Josef  Höbenreich och Per-Ove Karlstorp 
från Edsbyverken efterfrågade vid mina möten med 
dem var funktionella produkter med snygga lösningar 
och materialmöten i först och främst de material 
som de redan använder. Materialen som alltså finns 
tillhands är då först och främst skivmaterial, textilier, 
linoleum, laminat, fanér, stål/metall och aluminium.

Tolkning av behovsanalys

Min första tanke var att överraska Edsbyverken 
med att blanda in något eller några nya material i 
en praktisk lösning men efter att jag sett närmare 
på de material de använder valde jag att först och 
främst lägga fokus på dessa. Jag tror inte att Edsby-
verken har någon brist på roliga eller snygga material 
utan jag tror helt enkelt att nya utformningar och 
förhoppningsvis nya funktioner kan lösa detta. Jag 
väljer alltså att undersöka materialens möjligheter 
och egenskaper för att på så vis försöka hitta nya 
områden, sätt och kombinationer att använda dem i. 
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Vilka material skulle du kunna tänka dig att ha på ditt kontor?

Nedan visas ett par frågor som jag haft med på ett frågeformulär som jag skickat ut till 25 personer som alla 
arbetar på olika typer av kontor. Formuläret har besvarats av både män och kvinnor i åldrarna 20 - 60 år och 
jag har försökt ha neutrala frågor för att inte styra svaren allt för mycket. I formuläret har jag först fråga vad 
de prioriterar för bekvämligheter och kvalitéter på sin arbetsplats. Sedan har jag även listat de material 
Edsbyverken använder sig av men även ett par andra för att på så vis försöka se hur man upplever dessa 
material och om man skulle kunna tänka sig att ha dem i sin arbetsmiljö. 

Undersökningsresultat

Hur viktiga är de listade behoven för dig på ditt kontor?
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Genom att titta på svaren i min undersökning och 
genom att prata med och lyssna på olika kontors-
arbetare i min närhet har jag fått uppfattningen av 
att de flesta upplever sina arbetsplatser som röriga 
och högljudda men ändå ganska trevliga.
  I min undersökning är det nästan 50% som ar-
betar i enskilda kontorslokaler och alltså har ett eget 
rum. Trots detta säger de flesta jag pratat med och 
även personer som deltagit i undersökningen att det 
verkar som att fler och fler kontor använder sig av 
öppna kontorslandskap med roterande arbetsplatser. 
Jag tror att detta kan bero på att man har mer varierande 
arbetsuppgifter och att arbetsgivaren  försöker se 
till arbetarens bästa genom att man får variera och 
förändra omgivningen. 
   Jag anser att detta är ett effektivt sätt att ge männis-
kor mer ork och arbetsglädje.
   Vad som ändå efterfrågas mest av de jag pratat med 
är bra belysning, dagsljus, mycket förvaring (både 
för arbetsmaterial och privata saker som jacka och 
väska), mycket kontakt med medarbetare och bekväma 
möbler. I samtalen med de intervjuade påtalar ett 
flertal det stora problemet med sladdar. Jag får höra 
att trots att mycket idag blivit trådlöst så är det ett 
ständigt problem med röran av sladdar som hänger 
eller ligger i nystan under borden. 
   Jag tror att ett enkelt formspråk som kan anpassas 
av personen som arbetar där är en effektiv metod för 
att nå en så stor målgrupp som möjligt. 
Flera av de yngre jag talat med säger att de vill ha 
roligare och trevligare inredning på sina arbetsplatser 
vilket jag tycker tyder på en mer inredningsmedveten, 
yngre generation. 
   Jag tycker även att detta syns i möbelproducenter-
nas kataloger där mer och mer möbler får spännande 
utformning med någon roligt detalj för att utmärka 
och uppmärksamma produkten.

Utifrån detta undersökningsresultat har jag några 
punkter jag vill försöka uppfylla:

• Enkelt formspråk
• Spännande detalj som kan lyfta produkten
• Slitstarkt material anpassat för arbete och 

arbetsmiljö
• Praktisk lösning för sladdar, uttag m.m.
• En lösning som både har och utstrålar kvalitet
• En ur miljösynpunkt bra och återvinningsbar 

produkt



Intressanta material

De material som både Edsbyverken, Kinnarps och 
EFG först och främst använder sig av idag är 
skivmaterial (MDF och spånskivor), fanér, stål, 
aluminium, laminat, linoleum och olika textilier och 
stoppningsmaterial. Detta gör att mitt val av material 
att arbeta med styrs mot dessa. Till Edsbyverkens 
skiljeväggar och ljudabsorbenter användes även 
mineralullsskivor och skumplaster som båda är 
porösa material för att absorbera så mycket ljud som 
möjligt.
   Då skivmaterial används som bärande kontruktion 
i de flesta produkter, stål/metall i många stativ och 
stoppning som fyllnad undersöker jag inte dessa 
närmare.
  I och med att Edsbyverken arbetar aktivt för ett 
mer miljömedvetet producerande är jag intresserad 
av materialen ur miljösynpunkt. 

Var och Hur?

Både linoleum, aluminium, metall och textil är idag 
vanligt förekommande material. Linoleum först och 
främst som golv i exempelvis skolor och andra 
offentliga lokaler. Aluminium och metall i inred-
ningsdetaljer som stativ, köksutrustning och i for-
donsindustrin, och textilier på var mans  kropp och 
i varje hem.

B22 & B23 Textil

B24 & B25 Linoleum

B26 & B27 Laminat

B28 & B29 Fanér

B30 & B31Förkromat stål
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Linoleum 
 

Materialstudier

Metall

Textil

B32

B34

B36

B33

B35

B37
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Linoleum 
 

Laminat

Metaller

Textil

Fanér

Uppbyggt av förnyelsebara 
råvaror, lättskött, behöver inte 
underhållas ofta. Snyggt, förhål-
landevis vattentåligt och billigt. 
Ekologiskt av naturliga råvaror.

Slitstarskt, lättskött, reptåligt och 
produktionsvänligt.

Förnyelsebart, enkelt produk-
tionsmässigt, lättskött, slitstarkt 
i grövre form, viss metall kan 
formgjutas, funktionellt, förhål-
landevis billigt och vissa varian-
det är lätta. Fungerar bra i torr 
miljö och leder värma/ström.

Förnyelsebart och ekologiskt 
med naturfiber. Produktionsmäs-
sigt bra,  kan tvättas och formas. 
Dämpar ljud och ljus, funktionellt 
och ekonomiskt.

Återvinningsbart, naturligt mate-
rial, ekologiskt, estetiskt, ekono-
miskt och volymmässigt bra.

För tankarna till offentliga lokaler 
och kan uppfattas som slitet, bil-
ligt och tråkigt.

Tunt (kan gå hål på), inte speci-
ellt vattentåligt i skarvar.

Kan förvrängas och repas. Kan 
beroende på utförande upplev-
as som mindre fint eller fult.
Ska helst ytbehandlas, kan rosta.

Inte speciellt slitstarkt, inte stabilt 
formmässigt och lättsmutsat.

Inte speciellt vattentåligt, tunt 
(kan gå hål på) och slits ganska 
mycket.

Materialstudier

Plus + Minus -

Vad vi ser är att flertalet av dem är förhållandevis miljövänliga och går att återvinna eller återanvända på 
något sätt. De material jag fastnat mest för är dock linoleum, metall och textil vilka alla tre är förhållandevis 
flexibla material. Jag väljer alltså att arbeta vidare med linoleum trots det dåliga betyg materialet fick i mitt 
frågeformulär. Detta på grund av att jag tror att man genom att använda ett fult material både kan överraska 
och göra en produkt eller lösning intressantare, speciellt i kombination med något mer uppskattat material.

I den här materialstudien har jag utgått från mina egna erfarenheter och tankar kring materialen vilket gör 
att det kan vara vinklat efter mina åsikter även om jag försökt titta på materialen ur ett neutralt perspektiv. 
Själv upplever jag alla dessa material både estetiska och funktionella beroende på sammanhang och placering.
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Linoleum

“Linoleum är uppbyggt av förnyelsebara råvaror som linolja, 
kork och trämjöl. Dessutom ingår harts, naturliga färgpigment 
och juteväv”.10

Linoleumet uppfanns 1860 av Engelsmannen Fred 
Walton11. I och med att det är ett gammalt material 
har man haft möjlighet att både utveckla och förbättra 
dess egenskaper.
  Nu finns det ett väldigt stort utbud av linoleum, 
både till färger, mönster och strukturer och linoleumet 
har gjort något av en comeback på marknaden.
Från att ha varit ett givet golvmaterial används nu 
linoleum både på väggar, möbler och i exmpelvis 
linoleumsnitt där man gör ett tryck av något man 
skurit ut i en linoleumbit.12

“Golvets naturliga tillverkningsprocess gör dessutom att 
återvinningen blir bästa tänkbara ur miljösynpunkt. Ett 
avverkat linoleumgolv kan efter ett långt liv därför antingen 
förbrännas som biobränsle eller deponeras”.13

Metall

“Metall kallas ett grundämne eller en legering med metal-
liska egenskaper...Några viktiga och välkända metaller är 
aluminium, bly, guld, järn, koppar, platina, silver, tenn och 
zink. Metall har haft stor betydelse i människans historia, 
vilket återspeglas i namn på epoker som bronsåldern och 
järnåldern”. 14

De metaller jag haft i åtanke vid användandet i min 
undersökning och lösning är först och främst alu-
minium, då det är en väldigt flexibel och lättfomad 
metall som man dessutom kan formgjuta, samt stål 
som är ytbehandlat på något vis, både för att skydda 
metallen och för att ge den en vackrare yta. Det-
ta skulle även kunna vara rostfritt stål då det inte 
kräver ytbehandling och enligt mig  är en ytmässigt 
fin metall precis som den är.

“Rostfritt stål uppfanns av Harry Brearley år 1912 som un-
der experiment med olika legeringar till kanonrör upptäckte 
att järn-kromlegeringar inte rostade”.15

Som metall är aluminium ett ungt material. Under 
1800-talet forskades det och experimenterades för 
att få fram metallen men fram till 1850 hade man 
bara fått fram några korn. Genombrottet kom däremot 
1886 då Paul T Héroult och Charles Martin Hall 
lyckades utvinna aluminium ur aluminiumoxid på 
elektrolytisk väg, vilket man gör än idag.16 

“Det är lätt, formbart och har hög hållfasthet. Motståndskraften 
mot korrosion är stor och förmågan att leda värme och elek-
tricitet är omvittnad. Och eftersom metallen i praktiken finns 
i obegränsade mängder är aluminium en viktig del i ett hållbart 
samhälle. Det är därför inte så konstigt att många kallar 
aluminium för framtidens metall”.17

Textil

Textilmaterial finns i två olika varianter, de som 
kommer från naturfiber och de som kommer från 
konstfiber. Naturfiber har använts i årtusenden i 
olika variandet, man har färgat, spunnit och vävt för 
att på så vis få fram olika tjocklekar och typer av tyg.

“Textilindustrin började med bomullsindustrin, därefter kom 
ylleindustrin och linneindustrin. Konstfiber är produkter som 
kommit till först under de senare seklen. De kan numera 
framställas i otroligt många varianter med vitt skilda egenskaper 
och nya produkter och tillämpningar kommer ständigt i en 
aldrig sinande ström”.18

Textilier av olika slag används idag i både kläder, 
inredning, byggnader och segel. Det finns så mycket 
varianter av textilier att det finns något för alla.

Återvunnet
Alla dessa material kan återvinnas och är ur 
miljösynpunkt väldigt bra att använda sig av. 

10. http://www.tarkett-commercial.com/floors/site/sv-se/topic/linoleum/offer.asp
11. http://sv.wikipedia.org/wiki/Linoleum
12. http://sv.wikipedia.org/wiki/Linoleumsnitt
13. http://www.forbo.se/Default.aspx?MenuId=1121
14. http://sv.wikipedia.org/wiki/Metall#Egenskaper

15. http://sv.wikipedia.org/wiki/Rostfritt_st%C3%A5l 
16. http://www.alupart.se/index.php?disp=aluminium
17. http://www.sapagroup.com/sv/Company-sites/Sapa-Profiler-AB/Aluminium/ 
18. http://sv.wikipedia.org/wiki/Textil



Materialmöten

Bakmaskiner i två olika utföranden.
Den till vänster är inspirerad av äldre modell med 
färg, olika material och synliga detaljer medans 
den till höger är en modern och avskalad variant 
som uttrycker mer ny teknologi. 

En modern bilprototyp överst med allt integre-
rat och helt utan tydligare kanter och hörn. 
Bilen under är en gammal modell där allt syns, 
materialmöten är tydliga och där det finns mycket 
detaljer.

Först en rak och enkel bänk i metall och trä. Ett 
tydligt och enklet formspråk där mötet mellan trä 
och metall är fullt synligt men ändå inte iögon-
fallande. Den svarta bänken är mer detaljrik och 
mjuk i sin form vilket jag tycker väger över det 
faktum att den är helsvart.

Hur använder man sig då av möten i olika produkter? Nedan har jag studerat olika områden för att se vad 
man gör där ett material möter ett annat för att på så vis försöka förstå varför man gör som man gör?
Jag har bland annat valt att titta på bilbranschen, där det gått väldigt snabbt i utvecklingen de senaste årtiondena, 
materialmöten i kläder och även hur man upplever olika ytor och färger i naturen. 
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Ninjans klädsel är enfärgad utan tydliga sömmar 
eller detaljer för att både underlätta ninjans sätt att 
röra sig på och för att kamouflera. Folkdräkten däre-
mot ska synas och innehåller därför en mängd de-
taljer och möten.

Till vänster en modern IPod där hela höljet är 
ett och samma material utan tydligare skarvar. In-
tegrerade knappar och diskret men tydlig skärm.
Det nya möter det gamla när man jämför med en 
Walkman från 80-talet där färger och knappar och 
den häftiga teknologin ska synas.

Materialmöten

Giftgrodan till vänster har en klar och tydlig färg 
för att varna andra djur från att exempelvis äta 
upp den eller närma sig den medans plattfisken  
däremot är så kamouflerad i sin form och färg att 
den knappt syns.
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Tolkning av Materialmöten

Möten hanteras olika av olika personer, i olika material 
och i olika sammanhang. Detta tycker jag kan göra 
hanteringen av möten till ett område som är svårt att 
överblicka. Mycket med mötet handlar om placering och 
sammanhang. Vissa möten kan finnas av ren nöd-
vändighet, för att påvisa någon funktion eller något 
användningssätt, medan andra kan finnas där för att 
dekorera och utsmycka.
     Många produkter består av fler än ett material och 
har alltså ett eller flera materialmöten. Med tanke på 
att alla produkter formgivits av någon så har alltså 
den personen valt något sätt att hantera detta möte 
på. Vill man framhäva? Dölja? Förstora? Eller förminska?
   Med materialmöten i åtanke tycker jag mig kunna 
se olika mönster och trender där möten hanteras 
olika. Exempelvis om vi tittar på heminredning där 
ganska tydliga trender råder. Även om det finns olika 
stilar och smaker så innehar alla dessa möten och har 
sitt eget sätt att hantera dem på.
  Men det är inte bara mellan de olika stilarna det 
skiljer utan även mellan olika kulturer, områden och 
samhällsklasser. Det som gör att någon reagerar på 
materialmöten i en produkt behöver heller inte vara 
just mötet i sig utan det kan vara nya eller annor-
lunda material i oväntade sammanhang.
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Skissfas ett - Möten
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Skissfas ett - Möten

Genom att studera möten i olika produkter och ge-
nom att försöka sätta in materialmötet i ett samman-
hang har jag skissat på både mjuka och hårda former 
och jag har även försökt illustrera hur olika material 
känns. Jag tycker däremot att det är svårt att skissa på 
olika materialmöten ur ett neutralt perspektiv då jag 
hellre vill ha en produkt eller redan utvalda material 
att skissa på. På grund av detta har jag gjort material-
tester (Se bilaga 2, s. 50) för att på ett smidigare sätt 
kunna tänka mig materialen i olika kombinationer.                          
   De materialkombinationer jag testade i bilaga 2 ska 
illustrera svart, mörkt och ljust trä och slätt material 
i svart, mörkgrått och vitt. Dessa material och färger 
valde jag för att försöka få ett brett spektra av tester.. 
Jag vill se om metoden var givande i att bidra med 
materialens känsla då jag upplevde det väldigt svårt 
i mitt skissarbete. I bilagan är dessa material kom-
binerade med två typer av textilier och två typer av 
linoleum. Dessvärre upplevde jag att denna metod 
inte var så givande som jag hoppats på vilket gjorde 
att jag ganska snart gick ifrån den.                       
  Mötet behöver heller inte vara exempelvis runt mot 
platt utan det kan lika väl vara blankt mot matt eller 
att man till och med minimerar mötet och använder 
samma eller väldigt lika material i båda delar.
 Materialmöten kan också vara att man vill 
uppmärksamma det ena av två material och att det 
andra kanske ska vara så diskret och osynligt som 
möjligt.
   Genom diskussioner med min handledare i skolan, 
Per-Ove på Edsbyverken, klasskamrater och andra i 
min närhet har jag kommit fram till att det kan 
underlätta min materialmötes-undersökning om jag 
begränsar mig till ett visst antal material per produkt.
  Min tanke är att jag genom att skissa vidare på två 
områdesgrupper kan komma fram till en idé som 
kan användas och återkomma i flera produkter. 
Vad jag valt att tänka på i mitt skissarbete är en praktisk 
form som ska erbjuda valmöjligheter både i placering 
och eventuell gruppering.
  

Jag vill att den lösning jag kommer fram till ska kunna 
användas på flera områden och om möjligt i flera 
skepnader.  
 De två områden jag valt att skissa vidare på är 
förvaringslösningar, både hyllsystem och hurts-
varianter, som ska vara kompakta för att erbjuda 
f  lexibitet både i användningssätt och ur placerings-
synpunkt och bordslösningar, där jag istället tänkt 
bort förvaring och ser att lådor och detaljer är sådant 
man vid behov köper på sidan av som tillbehör.
  Jag har i mitt skissande funderat över hur ben 
eller hjullösningar kan tänkas se ut och anser att det 
är mycket beroende på hur produkten i sig ser ut. 
Några frågor jag ställt mig under skissandet är: Vill 
jag ha en tung eller luftig lösning? Vill jag i så fall 
att det tunga eller luftiga ska vara genomgående eller 
vill jag bryta av med någonting kontrastfullt för att 
göra lösningen roligare eller mer utmärkande? Ser 
jag lösningen som en lösning som ska passa en stor 
målgrupp eller riktar den sig mer mot det mer 
medvetna kontoret som vill ha en speciell produkt?
Svaren på dessa frågor varierar mycket från skiss till 
skiss men vad som är genomgående i mitt skissarbete 
är en tanke på att använda materialens egna uttrycksform. 
Hur ser materialen ut och hur fungerar de? Kan man 
tydliggöra eller dölja detta?
   Min egen uppfattning om kontorsmöbler är att de 
ofta är intetsägande och tyvärr ganska tråkiga vilket 
gör att jag associerar till vad jag anser är det motsatta, 
hemtrevnad och roliga inslag.
Detta gjorde att jag började fundera på om man 
eventuellt kan trycka eller mönstra linoleumet för att 
på så vis få en oväntad och mer personlig yta.
Jag funderade på hur en plan yta skulle upplevas med 
ett tryck av exempelvis ett stickat mönster eller tyg.
Även detta ser man spår av i skissfas två.
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Skissfas två - Förvarings och Bordslösningar
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Skissfas två - Bordslösningar
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Vad jag kom fram till i skissfas två var att jag ville 
arbeta vidare med en bordslösning där bordet har en 
böj i ena kanten, i detta arbete väljer jag att fokusera 
på ett bord med en böj i bakkant. På detta vis kan 
jag få med ett möte mellan linoleummaterial, metall 
och ytterligare ett material. Min tanke är att skivan 
i bakkant kan vara en ljudabsorberande skiva vilket 
gör att jag kombinerar flera funktioner. En ljudab-
sorberande skiva kan vara både estetiskt tilltalande 
och användas som skiljevägg och anslagstavla vilket 
ger en sådan lösning fler än ett användningsområde.
I och med att jag valt att fokusera på en lösning med 
smala metallstativ i sidorna blir det dessvärre svårare 
att lösa problemet med eluttag och dragning av slad-
dar. Jag ser däremot att man kan utveckla denna 
form för att anpassa och förenkla detta, möjligtvis 
kan man dra sladdar genom bordets stativ och upp 
genom bordsskivan, eller lösa det genom att uttagen 
sitter i skarven mellan den ljudabsorberande skivan 
och bordsskivan.

Skissfas två - Digitala skisser
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I mitt skissarbete har jag även valt att göra en del 
digitala skisser för att se om det kan underlätta visu-
aliserandet av materialen och mötena. På detta vis 
tycker jag man får en tydligare bild av tankarna och 
jag tycker att känslan av materialen framgår bättre. 
Även om jag tycker att jag genom de digitala skisserna 
fick en något bättre bild av materialen så upplever 
jag att jag begränsade mig i formen. På grund av detta 
valde jag att bortse från dessa skisser och istället utgå 
från mina handskisser där även dessa former finns 
med. Jag har trots detta valt att ta med skisserna i 
min rapport för att visualisera mitt tankearbete och 
för att dessa bilder kanske kan ge läsaren en bättre 
förståelse för hur jag tänker mig att materialen kan 
användas.
   Här syns bilder på både de rundade formerna  i en 
tyngre massiv variant och i en nätt och luftig kon-
struktion och bord med kromade stativ och mön-
stertryckt linoleum som bordsskiva. 



Genom att studera både de material Edsbyverken 
använder sig av, min undersökning bland kontors-
arbetare och genom att testa och pröva idéer genom 
skisser kom jag fram till att linoleum är det mest 
intressanta materialet att arbeta vidare med. 
 Linoleum kan se ut och kännas väldigt olika 
beroende på vad för typ av linoleum det är. Den lino-
leum som de flesta känner till är den vanligaste typen 
som har en botten av juteväv. Det är denna  variant 
som vanligtvis används som golvmaterial.
Den typ av linoleum som jag tror är mest effektiv 
att använda sig av kallas för Desktop och är en lino-
leumvariant som har en botten i pappmaterial och på 
så vis får en slätare och jämnare yta. Denna yta pas-
sar bättre som skriv- och arbetsyta och själv tycker 
jag att den är finare och upplevs som renare och en-
klare än det vanliga linoleumet på juteväv.
  Vid ett besök på Edsbyverken samtalade jag med 
två män som arbetade vid linoleumstationen, vilka 
berättade att linoleumet kan böjas till viss del åt det 
ena hållet men att det kan vara problematiskt åt 
det andra. En eventuell kombination av materialen 
MDF och linoleum frambringar problemet med att 
MDF tyvärr inte går att böja. I utformningen av min 
lösning har jag haft detta i åtanke och försökt lösa på 
ett enkelt vis för att förenkla och samtidigt möjlig-
göra lösningen.
Linoleum finns i många olika färger och med olika 
struktur och ibland nästan mönster i sig. I och med 
att linoleumet är förhållandevis flexibelt och ett 
mycket bra skrivunderlag fastnade jag för det under 
min första skissfas. 
  I mitt tidiga skissarbete tänkte jag mycket på hur 
man kan använda linoleum/desktop, var man kan få 
användning av dess egenskaper och på vilka vis man 
kan utforma och arbeta med själva linoleumet/desk-
topen i sig.
Jag skissade både på raka och böjda former, i de 
raka hade jag tankar på linoleum som arbetsyta eller 
dekoration om man kunde trycka eller göra tydligare 
mönster i materialet. De rundare formerna kom 
främst från att materialet är så pass rörligt och mjukt 

Test av materialkombinationer

Linoleum med juteväv i botten

Grövre akustik-linoleum med juteväv i botten
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som det är och jag var intresserad av hur man kunde 
använda sig av det i en produkt.
  Dessvärre visade det sig att linoleum kan vara ett 
känsligt material om man böjer för mycket på det.
På grund av att det är ett oljebaserat naturmaterial 
kan det torka ut och spricka om det böjs för mycket  
vilket gör att den eventuellt runda form jag skissat på 
får bli en med ganska stor radie.
  Eftersom linoleummaterialet har fått en ganska 
tråkig stämpel på sig tycker jag att det skulle vara 
roligt att framhäva materialet i sig och låta mate-
rialets kant synas eftersom den nästan alltid annars 
döljs av exempelvis en kantlist.
Med en kärna av MDF och en yta i linoleum/desktop 
kan produkten få ett ganska matt och grovt uttryck 
vilket gör att jag vill att detaljer och eventuella ben 
eller stativ ska vara i förkromat aluminium eller stål 
för att göra produkten mer rolig och spännande.
   Genom att kombinera linoleum, som av många anses 
som billigt och tråkigt med krom, som däremot är ett 
material som många kopplar samman med modernare 
och mer spännande former tror jag att man kan lyfta 
och förhöja produktens utformning på ett spännande 
vis.
  Lyckas man dessutom kombinera den rundade for-
men med dessa material kan man på så vis fram-
häva linoleumets flexibla egenskaper samtidigt som 
produkten får en mjukare, roligare form och känsla.
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Test av materialkombinationer

Linoleum “Desktop” med pappbotten

Kombinationen förkromat och desktop



35

Jag har efter mitt skissarbete valt att fokusera på en 
bordslösning där detaljer och funktioner kan åter-
komma även i andra produkter. Min tanke är alltså 
en hel produktfamilj med samma formspråk som 
knyter samman dessa produkter, men i mitt arbete 
väljer jag att fokusera endast på detta bord.
   I mitt skissarbete och genom tester med materialen 
har jag kommit fram till en arbetsyta/skrivyta med 
en böj i ena änden. En yta i linoleum ger en behaglig 
känsla som fungerar bra som underlag både om man 
ska skriva och rita och om man ska ställa eller flytta 
omkring saker som kan skramla eller dunsa. Detta 
underlag både dämpar sådana ljud och är praktiskt 
då det inte krävs speciellt mycket underhåll. Min 
förhoppning är att det går att tillverka  själva böjen 
på skivan med en linoleumyta då detta kan framhäva 
linoleumets flexibilitet och tillsammans med 
ett förkromat stativ gör produkten intressant både i 
materialval och möten. (Se den övre bilden) 
Ett alternativ till det kan vara ett parti i krom som 
går mellan de båda stativen för att bryta av mellan 
bordsskivan och den övre delen, som kan vara en  
ljudabsorberande skiva. (Se den nedre bilden till 
höger) Vill man använda sig av en böjd skiva klädd 
i Desktop kan det räcka att man har en plan skiva 
där linoleumet går utanför skivan i bakkant. Fäster 
man sedan en list längst bak kan det räcka att fästa 
Desktopen och MDFskivan i stativet för att få den 
böj man vill ha i den övre bilden.
  Min tanke med denna skiva är en stomme av ull-
fiber, som både absorberar ljud och som kan använ-
das som anslagstavla. Denna ljudabsorberande skiva 
behöver inte nödvändigtvis finnas i bordets bakkant 
utan skulle även kunna vara placerad på en eller båda 
kortsidorna av bordet.
Med många personer som arbetar i samma lokaler 
kan även avskiljare vara uppskattade som ramar in 
och ger arbetaren eget utrymme och förhoppnings-
vis lite mer arbetsro.
  Jag vill att produkten jag gör ska ha ett diskret och 
tunt stativ som gör att produkten ser luftig och lätt 
ut. Med smala fyrkantiga ben som går ner till två 
stativstöd på golvet får den stöd så att den kan

Utformning

Bordslösning där böjen är klädd i linoleum ända fram till mötet med den 
ljudabsorberande skivan.

Bordslösning där böjen är gjort i förkromad metall som bryter av mellan 
bordsskivan och den ljudabsorberande skivan..

användas både som skrivbord (framifrån) och som 
anslagstavla från både fram- och baksidan. 
   För att produkten inte ska bli baktung och välta 
måste stativen gå ut mot baksidan också vilket jag 
valt att utforma på ett diskret vis. 



I mina skisser och funderingar finns vissa saker att 
ta ställning till, exempelvis hur man får stativet att 
på ett säkert och stabilt sätt att lyfta bordsskivan. 
Jag måste även se över hur mycket stativsstöden på 
benen bör gå ut framåt och bakåt för att ge bordet 
stabilitet och stadga. Det kan även vara så att det 
behövs ett stöd mellan de övre kantlisterna vid den 
ljudabsorberande skivan för att ge bordet stabilitet 
även där.
  Frågor om huruvida jag vill att skarvar ska synas 
eller om jag vill att materialen ska ligga kant i kant  
med varandra är även det frågor jag skissat på. 
  Eftersom jag valt att arbeta med en bordslösning i 
en avskalad klassisk form vill jag förminska eventuella 
skarvar och kanter. Vad jag däremot vill framhäva är 
materialen i sig i allmänhet och materialen i samklang 
med varandra i synnerhet.
  Vad som däremot blir problematiskt med den 
stativlösning jag valt att arbeta vidare med är prob-
lemet med sladdar och eluttag. Detta problem har 
jag på grund av tidsbrist valt att bortse från då det 
kräver en grundligt genomförd teknisk lösning för 
att fungera.

Detaljer

MDF

Linoleum/Desktop

Stativ i metall

MDF

Linoleum/Desktop

Stativ i metall

Alternativ ett 
Stativ utanpå MDF och Desktop

Alternativ två 
Stativ i samma nivå som

d     desktopytan

I detta skede är min spontana tanke att alternativ två blir diskret och snyggt men komplicerar dessvärre till-
verkning, dessutom kan denna kant eventuellt göra så att linoleumet reser sig och går sönder vid kanten. På 
grund av detta arbetar jag vidare med alternativ ett. Detta val beror också på hur jag vill ha den ljudabsor-
berande skivan då jag ser att fördelarna med att ha den innanför stativets kantlist väger över.
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Beroende på hur tjock ullfiberskiva jag vill använda i ljudskivan påverkas även utformningen av kantlisterna 
i stativet. Jag vill att ullfiberskivan ska passa, tjockleksmässigt, tillsammans med MDF-skivan och desktopen 
som skivan är klädd i. Samtidigt vill jag att produkten ska ha så mycket raka och enkla kanter som möjligt för 
att på så vis tydliggöra den böjda detaljen i bordets bakkant. Detta gör att jag strävar efter en rak och tydlig 
form med lättförståliga lösningar. 
Jag ser gärna att man kan trycka exempelvis mönster eller text på linoleumet och att man på ett enkelt sätt 
kan byta tyg på den ljudabsorberande skivan i bakkant.
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Jag vill att de övre kanterna på stativets ska vara raka och släta för att 
ge produkten en tydlig fyrkantig form i överkant då den ljudabsorberande 
skivan annars kan upplevas som mjuk och ostrukturerad.
Med raka hörn får produkten en tydlig form.

I mötet mellan ljudskivan och arbetsytan vill jag att materialen möter 
varandra och ligger i samma nivå. På detta vis tycker jag att produkten 
får ett svalt uttryck samtidigt som rundningen i arbetsskivan får utrymme 
att synas.

I bordets framkant vill jag synliggöra materialen som finns i bordet genom 
att låta både desktop och MDF synas. Med en rak kant får produkten 
ändå ett enkelt och avskalat uttryck.
Här kan exempelvis infärgad MDF användas och desktopens botten kan 
bli en fin detalj.

Stativets stöd i nederkant behöver vara både tunga och stabila för att hålla 
bordet i balans men även här vill jag att de ska ha ett diskret och enkelt 
formspråk. Den raka och fyrkantiga formen får fortsätta även här medan 
jag vill ha en rund kant både i bak- och framkant på stöden. Detta blir 
som en liten detalj som spelar tillbaka på bordsskivans rundning.    



RESULTAT
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Kombinationen av textil, linoleum/desktop, krom 
och MDF anspelar på hur en del personer upplever 
materialen. I mitt frågeformulär som jag använde 
mig av i min research-del och i samtal med person-
er som arbetar både på kontor och på andra stäl-
len fick jag intrycket av att många ser metall, och då 
speciellt högblank/förkromad, som ett ganska lyxigt 
och strikt material medans linoleum och rå MDF 
vanligtvis upplevs som ganska ruffa material.
  Vad jag fått fram genom min undersökning är en 
produkt med ett enkelt formspråk och spännande 
detaljer. Syftet med denna lösning är att lyfta och 
förhöja trivseln i en större lokal. Produkten är lätt att 
anpassa till sitt personliga utrymme då den är enkel i 
sitt formspråk. Med den rundade kanten ger den ett 
mjukt intryck vilket kan vara trevligt då jag upplever 
många kontor som ganska kantiga och strama i sitt 
övriga formspråk. 
Dessutom har denna lösning funktionella fördelar då 
den ljudabsorberande skivan enkelt kan anpassas 
efter kundens tycke då tyget kan bytas ut och tvättas 
m.m. 
Den ljudabsorberande skivan fungerar även som 
anslagstavla både i arbetsytans riktning och mot baksidan 
vilket gör att man kan ha viktiga papper och aktuella 
arbeten framme utan att de stör. 
Med detta stativ är det även enkelt att byta arbetsskiva 
då den sitter fastklämd mellan stativen på samma vis 
som den ljudabsorberande skivan.
   Resultatet av min undersökning och metod har bli-
vit en oväntad och annorlunda lösning som jag hop-
pas  passar en nytänkande och medveten målgrupp. 
   Jag kan själv tänka mig denna lösning som en frisk 
fläkt bland sliten bok och trista textilier, som jag själv 
anser att allt för många kontor lider av.
   I min undersökning valde jag efterhand att bor-
tse från problemet med sladdar och eluttag vilket 
kvarstår som problem på kontor. Detta ser jag däre-
mot som någonting man bör ta i beaktning vid even-
tuellt vidarearbete med denna lösning då jag trots 
svårigheterna inte ser det som ett omöjligt problem 
att lösa.

För att på ett tydligt vis se om jag uppfyllt syftet i 
min rapport och om jag lyckats besvara frågorna i 
min frågeställning radar jag upp dessa nedan:

SYFTE
Syftet med mitt arbete har varit att undersöka de 
material som Edsbyverken använder sig av för att 
utifrån dessa komma fram till en ny form eller ny 
funktion. Jag hoppades att jag skulle få fram en 
nyskapande och funktionell lösning som samtidigt 
visar vad Edsbyverken egentligen kan göra. 

Jag har undersökt de material som Edsbyverken i huvudsak 
använder sig av och under min undersökning både funnit för 
och nackdelar med dem. Genom min metod, att utgå från ma-
terialen för att sedan snäva in mig på produkt och mälgrupp, 
har jag fått fram både en för Edsbyverken ny form och en 
praktisk funktion i de utbytbara materialen och i ljudskivan.

FRÅGESTÄLLNING
Kan man åstadkomma produktförslag och nya 
materialmöten enligt Edsbyverkens önskemål och 
på ett fritt och överraskande sätt med hjälp av den 
designmetodik jag använder? 
Kan man kombinera ett enkelt formspråk och en 
spännande detalj och på så vis ge en produkt eller 
lösning ett mervärde?

Den första frågan i min frågeställning tar upp metoden jag 
använt mig av och om den i kombination med Edsbyverkens 
önskemål lett till ett givande resultat, vilket jag tycker att den 
har. Designmetodiken jag använt mig av har lett till oväntade 
lösningar och oväntade funderingar för min del vilket både 
inspirerat och påverkat i mitt arbete.
I den andra frågan undrar jag om man kan kombinera 
någonting enkelt med någon spännande detalj och på så vis 
ge lösningen eller produkten ett mervärde. Detta tycker jag ät 
en smaksak där inget är rätt eller fel, men själv upplever jag 
att det är så. Det är även den uppfattning jag fått av de som 
sett mitt arbete och deltagit i funderingar och diskussioner om 
min lösning.
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Tack vare att sidorna, stativet och ljudskivan i bakkant är helt raka kan bordet enkelt placeras i grupp utan att 
ta extra utrymme. Lösningen har med sitt diskreta formspråk en fördel då det på detta vis blir en förlängd 
arbetsyta då stativets kant vid bordsskivan inte är speciellt skrymmande.
  Med lösningens luftiga formspråk minskar risken för att lokaler med större grupperingar ska upplevas 
trånga och röriga. Inte nog med det så underlättar de nätta stativen golvstädning och bidrar på så vis till en 
renare och fräschare arbetsmiljö.
   Mitt examensarbete resulterade även i en prototyp som jag påbörjade i slutskedet av mitt arbete. Bilder på 
denna finns med i bilaga sex på sidan 56.



Produktfamilj 

Även i de andra produkterna i samma familj ser jag 
att möjligheterna att förändra produkten efter eget 
tycke och smak ska finnas.
  Exempelvis kan det vara så att man genom att ta 
loss de förkromade listerna enkelt kan byta ut antin-
gen skivmaterialet eller en ljudskiva mot någonting 
man själv vill ha där. Kanske ett mönster eller eget 
tyg?
Jag ser även att andra färger på linoleum/desktop 
kan användas och eventuellt också andra tjocklekar 
på materialen. Möjligheter finns också att använda 
exempelvis fanér istället för desktop eller att byta 
plats på materialen. 
 Min förhoppning är att resultatet av min under-
sökning kan inspirera och inbringa nya tankar och 
funderingar vid utformningen av nya kontors-
inredningar.
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Utformningsförslag
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rie och examensutställning. (Bilder på min prototyp 
från utställningen finns i Bilaga sex, på sidan 56.)
   Jag kommer också att redovisa mitt arbete för mina 
kontakter på Edsbyverken, Josef  Höbenreich och 
Per-Ove Karlstorp, vilka redan tidigare tagit del av 
mina tankar och idéer. 
Min förhoppning är att detta arbete kan inspirera 
och influera kommande arbete men för tillfället är 
detta arbete blott ett förslag. 
   Möjligheten att få göra detta examensarbete mot 
ett företag har varit mycket givande då det både 
sporrat och motiverat de stunder det har tagit emot. 
Detta har även givit mig inblick och förståelse för 
hur ett verkligt samarbete kan se ut vilket har varit 
mycket lärorikt.
Jag har med detta arbete fått en större förståelse för 
hur jag arbetar och på vilka vis jag kan förbättra mitt 
tillvägagångssätt. I och med att jag aldrig tidigare 
arbetet på detta vis mot ett företag upplevde jag att 
det var svårt i början av arbetet att veta hur jag skulle 
strukturera upp och fördela de olika arbetsmomenten 
för att ge rätt del rätt mängd tid och arbetskraft. 
Denna erfarenhet har givit mig inblick och förståelse 
för hur ett samarbete kan fungera, både på positiva 
och negativa vis.
Någonting jag kommer att tänka på och ta med mig 
efter att ha gjort detta arbete är vetskapen om att 
framförhål lning,  engagemang och kommuni-
kation är viktigt att ta i beaktning. Jag tror att en god 
vilja tillsammans med dessa tre förhållningssätt gör 
ett bra arbete bättre. 

DISKUSSION
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Jag upplever att metoden jag använt mig av, då jag 
utgått från materialen för att sedan komma fram 
till både produkt och målgrupp, har varit effektiv i 
vissa avseenden och mindre effektiv i andra. I och 
med att jag utgick från materialen blev produkten 
och lösningen ett resultat av andra material än vad 
jag antagligen hade använt mig av om jag utgått från 
Edsbyverkens målgrupp. Även om jag då tittat på 
Edsbyverkens befintliga material hade mina per-
sonliga val och tankar kring materialen påverkat be-
tydligt mer.
  Fördelarna med min metod har varit att jag tagit 
stor hänsyn till materialen i sig vilket jag tror gör att 
materialen får en större chans att utnyttjas till fullo. 
Detta tror jag kan bidra med fler bra funktioner och 
möjligheter som materialet innehar som kanske 
försummats annars. 
Vad jag däremot upplevt som negativt med denna 
metod är en ovisshet om i vilken riktning jag arbetat 
och det har försvårat beslut och val av inriktning.
Vid valet att utgå från material måste man trots att 
målgrupp och produkt skall tänkas bort, välja vilka 
material man vill titta närmre på och i vilken riktning 
man vill gå. Detta tycker jag har medfört en ganska 
svårbearbetad uppgift då riktlinjerna varit otydliga, 
jag hade gärna sett att jag gjort tydligare val i början 
av min undersökning.
  Även om metoden jag använt mig av varit både bra 
och dålig så ser jag det som en bra erfarenhet och en 
bra metod att ta till i kommande arbeten.
Att växla mellan målgruppsinriktad och materialinriktad 
metod kan ge nya idéer och nya synsätt på lösningar 
och funktioner vilket kan vara till hjälp då det kanske 
kan kännas svårbearbetat i ett arbete.
  Redan i ett tidigt stadie kom jag tillsammans med 
uppdragsgivaren överens om att en eventuell prototyp 
skulle tillverkas i Edsbyverkens lokaler och att jag 
skulle få hjälp med detta av Edsbyverkens personal, 
dessvärre fanns varken tid eller utrymme från upp-
dragsgivarens sida för detta vilket lett till att jag själv 
valt att tillverka en protoyp för att på ett smidigt 
vis visualisera mina tankar och idéer under semina-
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FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE
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Med endast tio veckor på sig att utföra detta arbete 
ser jag det som näst intill omöjligt att gå från idé till 
färdigt förslag och produkt. 
   Med detta i tankarna har jag ändå flera idéer utifrån 
detta arbete som jag gärna skulle se en utveckling av. 
En möjlighet skulle vara att undersöka linoleumets 
möjligheter angående mönstertryck och infärgn-
ing. Detta skulle ge linoleumet som material en bre-
dare marknad och flera nya användningsområden. 
Även i de lösningar och produkter jag arbetat fram 
som förslag finns det områden att arbeta vidare på, 
det skulle kunna vara produktfamiljens utveckling, 
produktfamiljen i olika typer av lokaler och med nya 
detaljer. Jag ser även att man kan arbeta vidare på 
undersökandet av metoden jag använt mig av. Hur 
fungerar material i olika sammanhang och var passar 
de bäst? Efter detta arbete ser jag det inte som en 
nödvändighet att materialet bör användas där det  
vanligtvis används utan i vissa fall kan det passa ännu 
bättre i ett annat sammanhang. Metoden kanske inte 
upplevs bra om någon annan undersökte den men 
den kanske kan inspirera och inbringa nya idéer även 
där?
   Med en längre arbetsprocess skulle man även kunna 
utveckla och tillverka lösningarna i mitt arbete och 
på så vis få större inblick i lösningar och metoder. 
Även detta tycker jag skulle vara ett intressant om-
råde att arbeta vidare på.
  Min förhoppning nu är ett lyckat prototypbygge 
och en tydlig redovisning som gör inte bara mig utan 
även min handledare, examinator och uppdragsgiva-
re nöjd.
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   Milstolpar under Edsbyverkens 100 år
 1899 Den första fabriken byggs efter några års hantverksrörelse av mjölnaren och 
 hantverkaren Lars Fredrik Pettersson.
 1909 Rörelsen övertas av två söner till L. F. Pettersson; Frans och Albin, som bildar 
 Bröderna Petterssons Snickerifabrik och påbörjar planeringen av en ny större 
 fabriksbyggnad, som står färdig 1915.
 1918 De två yngsta bröderna David och Ivar ingår som delägare i Bröderna 
 Petterssons Snickerifabrik.
 1928 Yngste sonen Lars Ivar Pettersson löser ut sina bröder och bildar AB Edsbyns 
 Möbelfabrik. Snickerirörelsen omdanas till industri.
 1934 Genom uppköp tillkommer Edsbyns Skidfabrik, som startats 1899 av Olof 
 Johansson.
 1936 Det som kom att bli en av Sveriges största fabriker för pinnstolar börjar sin 
 tillverkning i blygsam skala i en vrå på andra våningen i gamla skidfabriken.
 1941 Edsbyns Ångsåg, som startats 1916, köps upp av Ivar Pettersson.
 1943 Edsbyns Möbelfabrik och Edsbyns Skidfabrik slås samman till AB Edsbyverken.
 1946 Hedberg & Co. Skidfabrik i Edsbyn köps upp av Ivar Pettersson.
 1948 Edsbyns Träförädling, som startats 1912 som Sveriges första plywoodfabrik, köps  
 upp av Ivar Pettersson.
 1949 Ivar Petterssons son Bengt Ivarsson köper möbelfabriken och skidfabriken, 
 som fått det gemensamma namnet Edsbyverken. Ivar Pettersson koncentrerar  
 sig på sågverks- och plywoodrörelsen tillsammans med sin svärson Lars-Erik  
 Järvefelt, som sedermera övertar denna gren.
 1951 Anders Perssons Skidfabrik i Bollnäs förvärvar av Edsbyverken.
 1959 L. A. Jonssons Skidfabrik i Östersund med varumärket Skimaster förvärvas av  
 Edsbyverken.
 1964 Edsbyverken inviger sin nybyggda möbelfabrik. Då en av Europas större i ett  
 plan.
 1966 Ab Splitkein Skidfabrik i Örnsköldsvik förvärvas av Edsbyverken.
 1967 Edsbyverken bygger ny skidfabrik i anslutning till den nya möbelfabriken. Nu 
 disponeras 40 000 m2 rationell produktionsyta. 
 Monark - Cresent koncernens skidfabrik i Tobo förvärvas.
 1969 Edsbyverken bygger nytt kontor, Hälsinglands första kontorslandskap, och har  
 därmed på fem år helt förnyat och koncentrerat sina spridda anläggningar till  
 en plats.
 1970 Efter 25 års produktion och mer än 5 miljoner tillverkade pinnstolar tas beslut om  
 att lägga ned produkten.
 1974 Bengt Ivarsson säljer Edsbyverken till Svenska Tändsticksaktiebolaget 
 (sedermera Swedich Match) och sätter därmed punkt för en 75 år lång 
 familjedynasti. Bo Fjaestad tillträder som VD.
 1980 Uno Tidén tillträder som VD.
 1982 Uno Tidén förvärvar Edsbyverken av Swedish Match.
 1984 Edsbyverken upphör med sin skidtillverkning efter att under nära ett sekel ha  
 varit en av de ledande producenterna i Norden.
 1995 Edsbyverken förvärvas av ett antal intressenter från det regionala näringslivet.
 Josef Höbenreich tillträder som VD.
 1999 Koncernen Ljusdals Invest är sedan slutet av 1998 moderbolag för Edsbyverken  
 med en ägarandel på 55 %. Övriga större ägare är AB Edsbyns Elverk och   
 familjen Jochum Pihl genom Skräddarbo Förvaltnings AB. Företaget har 
 koncentrerat sin verkamhet mot kontorsmöbler och är inom branschen ett av  
 de ledande företagen i landet.

Källa: Årsringar 1899 – 1999, Bilder av Edsbyverken från hantverk till modern industri. 
Sandvikens Tryckeri 1999. s. 128-129
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Materialprover - Textil (underst)
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Materialprover - Linoleum (underst)
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-----Ursprungligt meddelande-----
Från: tdt06lmn@student.hig.se [mailto:tdt06lmn@student.hig.se] 
Skickat: den 4 mars 2009 16:08
Till: Per Ove Karlstorp
Ämne: Examensarbete Högskolan i Gävle

Hej Per-Ove!

Jag håller på att titta lite närmre på de material ni använder er av och
har lite frågor som jag gärna skulle få svar på!

1. Vilka material använder Edsbyverken sig av? (Jag har listat upp
skivmaterial, fanér, aluminium, laminat, linoleum, stål/krom, textil och
stoppmaterial) Men lägg gärna till om du kommer på fler, som skivan i era
ljudabsorberande “bordsavskiljare”!
2. Varför använder ni er av just dessa?
3. Hur mycket av de olika materialen används?
4. Vilka material säljer mest?
5. Vilka material kostar mest?
6. Hur förhåller ni er till materialen, vilka vill ni använda och vilka
vill ni undvika?
7. Finns det några fler material ni är nyfikna på eller har funderat på?
8. Vad är Edsbyverkens “specialité”?

Hoppas du kan svara på dessa frågor!

Mvh /Linnéa Mattsson
Design och träteknik
Högskolan i Gävle

BILAGA TRE

E-mail - Frågor om material till Per-Ove Karlstorp

50



---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: SV: Examensarbete Högskolan i Gävle
From:    "Per Ove Karlstorp" <prolle@edsbyverken.se>
Date:    Thu, March 5, 2009 10:48 am
To:      tdt06lmn@student.hig.se
--------------------------------------------------------------------------

Hej Linnéa,

Det här är inte lätt att svara på, men jag gör ett försök.

1. När det gäller materialen vi använder har du fått med det mesta, kan inte komma på mer just nu.
2. Som marknaden ser ut idag är det dessa material som bl.  a. efterfrågas. Vissa av materialen behövs 
också för att klara dom standarder som finns, ex. vis stål som är ett utmärkt material till stativ m.m.
4. Spånplatta, MDF är störst, därefter ytmaterial såsom faner, laminat, målat (möbler med färg ej 
faner), linolium. Sedan naturligtvis tyger och stoppningsmaterial. Stål och aluminium används också 
mycket till bärande, stagande, funktionbeslag. Det är stativ, diverse beslag såsom gångjärn, lådexpan-
sioner m.m.
5. Se punkt 4.
6. Räknat i m2 så kan jag tänka mej i denna turordning: Linolium, laminat, faner, MDF, tyg, spånplatta. 
Beror naturligtvis även på tjocklek och kvalité.
7. Se punkt 2. När det gäller produkter försöker vi i största mån använda material som vi själva kan 
förädla. Men naturligtvis påverkar även marknadens önskemål som styr en hel del.
8. Att tillverka möbler/produkter enligt kundens önskemål, kundanpassning.

Med vänlig hälsning / Best regards

Per-Ove Karlstorp
Produktutvecklingen / Product Development
_______________________________________

AB EDSBYVERKEN

Tel / Phone:    +46 (0) 271 - 275 79
Fax:                 +46 (0) 271 - 275 03
Mobil phone: +46 (0) 76 - 535 75 79
perove.karlstorp@edsbyverken.se

Box 300, Karls väg 2
SE-828 25 EDSBYN
www.edsbyn.com

51



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: tdt06lmn@student.hig.se [mailto:tdt06lmn@student.hig.se] 
Skickat: den 2 april 2009 17:28
Till: magnus.ronnmark@forbo.com
Ämne: Frågor om linoleum

Hej Magnus!

Jag heter Linnéa och studerar Design och träteknik på Högskolan i Gävle.
Just nu håller jag på med mitt examensarbete där jag arbetar med
Edsbyverken kontorsmöbler AB. Jag tittar på materialen de använder och ska
utifrån dessa komma fram till en ny funktion eller ny produkt med en
spännande form.
Jag tror att linoleum kommer att bli mer och mer populärt i och med att
det är så miljövänligt och förhållandevis underhållsfritt och har därför
valt att fokusera på bland annat detta material!

Nu har jag några frågor som jag tänkte att kanske du eller någon du känner
till kan svara på.

Kan man färga och “forma” linoleum hur som helst? Med forma menar jag
stansa eller trycka för att få den struktur man vill.
Är det möjligt att “svetsa” samman linoleum i exempelvis ett mönster?
Kan man trycka (exempelvis screentryck) på linoleum? Eller finns det något
annat sätt att få ett mönster i ytan på detta material?
och sist men inte minst, hur mycket kan man egentligen böja linoleum om
man inte ska ha det på ett plant golv.

Med vänlig hälsning
/Linnéa Mattsson 070-4882627
Design och träteknik
Högskolan i Gävle

BILAGA FYRA

E-mail - Frågor om linoleum till Magnus Rönnmark på Forbo
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---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: Re: Frågor om linoleum
From:    Magnus Rönnmark <magnus.ronnmark@forbo.com>
Date:    Fri, April 3, 2009 8:30 am
To:      tdt06lmn@student.hig.se
Cc:      “Peter Carlsson” <peter.carlsson@forbo.com>
--------------------------------------------------------------------------

Hej!
Du är verkligen på ett intressant spår.  Linoleum har klara fördelar 
miljömässigt och funktionellt för möbler.
Som beläggning på bordsytor har det använts länge och uppskattas mycket 
för att det är lätt att sköta och
mjukare än andra ytor. Det gör t.ex att ytan blir behaglig som underlag, 
när man skriver.
På senare tid har vår linoleum med akustikbaksida blivit uppskattad, 
därför att den minskar störande slammer
i skolor och kontorslokaler.
Jag ska kontakta dig för att få en bra adress att skicka prover och 
information om möbellinoleum.
Som du ser tipsar jag även min kollega i Gävle, Peter Carlsson. Han kan 
säkert hjälpa dig med sin långa
erfarenhet av linoleum för alla ändamål.
När det gäller dina frågor om formning och färgning kan du få några svar i 
broschyrer som jag skickar.
Annars tror jag att det är bäst att du själv känner på materialet och ser 
vad som kan göras.
Jag känner till ett elvarbete där metalltråd lades som mönster på linoleum 
och pressades in i ytan, så
att en dekorativ mönsterprägling framträdde. 
Om jag inte når dig på telefon, så skicka din postadress.

Vänliga hälsningar

Magnus
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BILAGA FEM

Frågeformulär

Kryssa (X) för de svar som stämmer in bäst på dig och din arbetsplats.

Kön: Kvinna Man
Ålder: 20-30 30-40 40-50 50-60 60-
Typ av kontor: Enskilt kontor Kontorslandskap Kontor med roterande platser

Hur upplever du det kontor du arbetar på idag? 

Flexibelt Organiserat Obekvämt Högljutt Bekvämt Mörkt
Roligt Ljust Rörigt Lugnt Stelt Tråkigt

Hur viktiga är de 
listade behoven för 
dig på ditt kontor? Varför?

Hur upplever 
du det idag?

Mycket förvaring
Snygga möbler
Dagsljus
Eget utrymme
Flexibel arbetsmiljö
Bekväma möbler
Vackra saker (utsikt, 
konst, prylar m.m.)
Bra belysning
Låg ljudnivå
Hemtrevligt
Mycket kontakt med 
medarbetare
Neutral inredning
Stora ytor
Plats för personliga 
saker (kläder, foton m.m.)
Glada färger

Hur upplever du 
dessa material?

Skulle du vilja ha detta 
material på ditt kontor?

Ja   Nej
Plast 
Trä
Glas
Sten
Metall
Linoleum
Textil
Krom
Laminat
Läder

Tack på förhand!!
/Linnéa
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 5 = Väldigt mycket 
4 = Mycket 
3 = Ganska mycket 
2 = Inte speciell mycket 
1 = Inte alls 
0 = Vet ej 

 

 5 = Väldigt bra 
4 = Bra 
3 = Ganska bra 
2 = Inte speciell bra 
1 = Dåligt 
0 = Vet ej 
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Prototyp och utställning

Mitt prototypbygge hamnade utanför rapportens ra-
mar men redovisades i stället under seminarie och 
genom examensutställning. Arbetet med att bygga 
prototypen blev tycärr mer avancerat än jag förvän-
tat mig då det visade sig svårt att få fram förkromat 
material. Detta gjorde stativet till den svåraste delen 
i detta bygge där jag slutligen valde att spraymåla ett 
trästativ i kromfärg. Trots att resultatet inte blev rik-
tigt som jag förväntat mig så visar det ändå på de 
material jag tänkt mig i denna lösning och i mötet 
mellan de olika materialen.

BILAGA SEX
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