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Utbildningen

Design och träteknik är en kombinerad design- och teknik-
utbildning. Utbildningen är treårig och leder till en filosofie 
kandidatexamen inom ämnena Design och formgivning eller 
Träteknik.

Under den sista terminen genomförs ett examensarbete 
där studenterna ska visa att de behärskar såväl vetenskaplig 
metodik som designmetodik för att genomföra en undersök-
ningsuppgift eller ett utvecklingsarbete och att de kan tillämpa 
tidigare förvärvade kunskaper till att självständigt behandla 
och genomföra en vald uppgift så att resultatet har ett veten-
skapligt, tekniskt eller konstnärligt nyhetsvärde.



Förord

10 veckor..! Den ena dagen har det känts som en evighet för 
att nästa dag kännas på tok för kort. Hade någon före det här 
projektet försökt förklara för mig hur det känns att skriva en 
C-uppsats så hade jag aldrig trott på det. Att först utföra en 
undersökning som följs upp av en designprocess för att pre-
senteras i en rapport, när detta sedan ska göra på tio veckor 
är det såhär efteråt en svårlöst ekvation. Men när jag nu gjort 
det och blivit mycket nöjd med resultatet så är jag väldigt nöjd.

Tack till Edsbyverken och både handledare och lärare vid 
Design & Träteknik för alla kloka tips och råd.

Ett kort råd till kommande studenter som ska skriva sin C-
uppsats, sök jobb under den här tiden. Om ni får resultat så 
lovar jag att det gör er mycket lyckligare, det gjorde det för 
mig!

Ha de!

/Jon Kvarmans, Gävle 2011 



Sammanfattning Abstract

Syftet med examensarbetet var att för AB Edsbyverken ut-
veckla ett nytt förslag som löser förvaring på kontorets vägg. 
Det gamla Hyll-/väggsystemet har funnits i många år och var 
det sista i sortimentet som inte uppdaterats. Då konkurrensen 
bland de tre största kontorsleverantörerna är stor gjordes en 
marknadsanalys för att se vad konkurrenterna erbjuder och 
upptäcka vad de saknar. För att veta vad marknaden saknar 
så gjordes intervjuer med säljare och kunder. Tre koncept 
med tydliga riktningar producerades och presenterades 
för uppdragsgivaren för att välja riktning till slutförslaget. 
Efter beslut om riktning så tillämpades designmetodiken 
ytterligare i en utvecklingsprocess av konstruktionslösningar 
och utformning av en basstruktur bestående av väggskenor, 
konsoler, hyllplan och skåp men även Ad On produkter i 
form av dekorskivor och pärmstöd. Detta arbete ledde i slutet 
till väggförvaringsmöbeln Direction som är en uppdaterad 
väggförvaringsmöbel med en steglös höjdjusteringsfunktion 
av konsolerna som gör att den skiljer sig från konkurrenterna. 
En helt ny formgivning på konsoler och pärmstöd och mer 
färgval på lådor och skåpluckor gör att denna möbel kan skapa 
identitet på kontoret.

When the project started for the final thesis, the aim was to 
develop a new product that would solve the storage of  the 
office walls for Edsbyverken AB. The old shelf-/wall system 
has been around for many years and was the last in the range 
that weren’t updated. As competition among the three lar-
gest office suppliers is high, a market analysis was made to 
see what the competitors offered, and discover what they had 
missed. In order to know what the market had missed in-
terviews conducted with vendors and customers was made. 
Three concepts with clear directions were produced and pre-
sented to the client to choose the direction to the final offer. 
After the validation of  direction as applied design methodo-
logy further in a process of  development of  design solu-
tions and design of  a basic structure consisting of  wall rails, 
brackets, shelves and cabinets as well as Ad-On products in 
the form of  decorative panels and file support. This process 
resulted in the end to a wall storage furniture Direction that is 
an updated wall storage unit with a step less height adjustment 
design of  the consoles, which makes it different from the 
competitors. A completely new design on the console and file 
support and with more color choices on the drawers and cabi-
net doors makes this furniture an own identity for the office.
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Inledning

Bakgrund

AB Edsbyverken är ett anrikt möbelföretag som sedan starten 
år 1899 har haft möbeltillverkning som huvudverksamhet. I 
dagens sortiment finns väl genomtänkta kontorsmöbler fram-
tagna och producerade på ett sätt som bygger på lång erfaren-
het och gör att Edsbyverken kan leverera kvalité från idéstadi-
um ända fram till leverans, vilket är Edsbyverkens starka sida. 
Förutom det standardsortiment man erbjuder kan man med 
den flexibelt anpassningsbara produktionen ge kunderna möj-
lighet till kundanpassning. De unika lösningarna och en sva-
nenmärkt produktion är idag en del av Edsbyverkens signum.

Dagens sortiment är uppdaterat och följer ett enhetligt 
formspråk med raka linjer och enkla former. Man erbjuder 
möbler med viss attityd och strävar även efter att inredningen 
ska spegla kundens företag väl, detta ska ge arbetsmiljön öns-
kad funktionalitet och atmosfär . 

Efter kontakt med Edsbyverken så formulerades ett möj-
ligt arbete på varsit håll, vid sedan ett möte så lade både jag 
och de fram Hyll-/väggsystemet som ett bra och passande 
uppdrag för detta examensarbete. Produkten Hyll-/väggsys-
tem har ännu inte uppdaterats, den har funnits i många år 
och är idag det äldsta i katalogen. Det består i dagsläget av 
väggskenor med tillbehör för förvaring av kontorsmaterial 
och dylikt som med liknande utseende och funktion återfinns 
hos flera leverantörer.

Syfte

Uppdraget för ex-jobbet är att med hjälp av för uppdraget 
lämplig fördelning av moment i designprocessen producera 
ett nytt förslag till nästa generations Hyll-/väggsystem för 
Edsbyverken. Denna process ska utveckla mitt sätt att arbeta 
och göra att jag utvecklas som formgivare men även göra att 
Edsbyverken tar ett steg vidare på marknaden.
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Frågeställningar

Förvaring på vägg, hur ser marknaden på denna typ av förva-
ring?
Vad ska denna typ av förvaringsmöbel uttrycka för värden för 
att fungera med Edsbyverkens övriga sortiment?
Hur skulle en ny princip för denna typ av förvaring se ut och 
fungera för användare, miljö och produktion?

Målgrupp

Förutom den självklara målgruppen bestående av studenterna 
på Design & Träteknik där den förhoppningsvis kan inspirera 
till liknande arbetsuppgifter så är den stora målgrupp för detta 
arbete Edsbyverken AB då de är beställare.

Metod

• Genom åsikter från företaget och en brainstorm med hand-
ledaren så beslutades tre riktningar för tre principer som skul-
le presenteras vid delredovisningen.
• En intervju med Edsbyverkens VD utfördes tidigt i projek-
tet för att få en inblick i vad han/de ser att en framtida för-
varing ska lösa för problem, vad det finns för brister i dagens 
produkt och vad man har för tankar med den nya produkten.
• För att se vilka konkurrenterna är och vad de har för lös-
ningar så gjordes en konkurrent-/marknadsanalys.
• För att få information om hur kunder och säljare ser på den 
befintliga produkten, vilka önskemål som eventuellt finns på 
en ny produkt så gjordes intervjuer med säljare från Edsbyver-
ken som sedan följdes upp med intervjer av kunder.
• Vid delredovisningen presenterades tre principer med olika 
riktningar som diskuterades och en riktning för det fortsatta 
arbetet valdes.
• Designmetodiken ligger till grund för att på ett överskådligt 
sätt kunna producera förslag till de behov som framkommit i 

undersökningar och diskussioner med och från Edsbyverken, 
kunder och marknaden.

Avgränsningar

Arbetet hade från början en bred ingångsport och produktka-
tegorin kallades för ”lösa förvaring på vägg” istället för vägg-
hängt hyllsystem. 

En avgränsning som tillämpats i arbetet är att det nya för-
slaget anpassats för att följa det formspråk som Edsbyverken 
har i sitt övriga sortiment.

Eftersom det först vid mellanredovisningen genom en 
gemensam brainstorm valdes en tydlig inriktning för slut-
förslaget så kunde problemen med den gamla produkten då 
identifieras. Då presenterades en problemformulering för pro-
dukten.

Det slutgiltiga förslaget är tänkt att passa i produktionen 
men då det kräver mycket tid och erfarenhet kring befintliga 
maskinresurser att produktionsanpassa en produkt så besluta-
des att förslaget inte behövde gå in på detaljerad ritningsnivå.

Dagens produkt är inte Svanenmärkt men det är inget krav 
att den nya produkten ska vara det då det vid en senare pro-
duktionsanpassning för fabriken blir naturligt då materialen de 
använder är Svanenmärkta.
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Undersökning

Informationsinsamling

Företaget, Vad och Vem är Edsbyverken?
Beställaren av uppdraget är i detta fall AB Edsbyverken. Som 
en naturlig del i projektet behövs en bild av ”vem” Edsbyver-
ken är skapas, detta för att sedan lättare kunna presentera ett 
förslag som passar dem. En del av undersökningen gick ut på 
att se vad de har för affärsidé, hur produktsortimentet ser ut, 
vilken eller vilka kundgrupper de vänder sig till, hur de arbetar 
med miljö och hur företaget har sett ut historiskt.

Sedan starten år 1899 har Edsbyverken till stor del arbe-
tat med möbelproduktion och har efter att verksamheten 
växt flyttat till större lokaler och utökat maskinparken för att 
optimera produktionen. Detta har resulterat i att man nu har 
en produktion med ett standardsortiment som kompletteras 
med en del kundanpassningsbara produkter då man med re-
lativt enkla ändringar kan producera efter kundernas specifika 
önskemål.1 Affärsidén bygger på att man från ett brett stan-
dardsortiment där Hyll-/väggsystemet ingår erbjuder kunden 
förvaringar och bord där delar efter behov kan anpassa med 
andra mått, färger på ytbehandling och i viss mån även form. 
Då man vill att kunden ska ha möjlighet att skapa den kon-
torsmiljö som återspeglar dess verksamhet på ett eget sätt, så 
är den efter kunden anpassningsbara produktionen ett av Eds-
byverkens signum och en del som är mycket stolta över.

AB Edsbyverken har idag ca 270 anställda och en omsätt-
ning på över 300 Milj SEK.2 Huvudkontoret och tillverkning-
en finns i Edsbyn men med distributionskontor i Stockholm 
och Göteborg och ett rikstäckande återförsäljarnät för hela 
Sverige. Skandinavien är den största marknaden, men även en 
del går på export till övriga Europa och Japan. Sedan år 2004 

har man breddat produktutbudet med fler stoppade möbler 
som senare har vuxit ytterligare, detta innebär att man idag 
kan erbjuda helhetslösningar för hela kontoret där kunden kan 
köpa möbler till bland annat arbetsplatsen, fikarummet, kon-
ferensrum, och receptionen.

Men Edsbyverken har inte alltid förknippats som den stora 
kontorsmöbeltillverkare de är idag. Det dröjde nämligen ända 
fram till år 1999 innan man börjar koncentrera verksamheten 
mot kontorsmöbler. Dessförinnan hade man under 1950- och 
60-talet varit mycket stora med den klassiska pinnstolen ”Fa-
nett” och var under en tid även mycket kända för sin skidtill-
verkning.3

Intervju med AB Edsbyverkens VD, Josef  Höbenreich
Josef  Höbenreich är VD för AB Edsbyverken sedan år 1995. 
Han fungerar som företagets ”ansikte” utåt och den som mås-
te stå bakom och acceptera de stora beslut som tas när det 
gäller den här typen av uppdrag som mitt ex-jobb omfattar. 
Jag såg därför att en intervju med Josef  tidigt i projektet skulle 
ligga till bra grund för mitt vidare arbete. 

Med Josefs svar i ryggen kunde jag därefter fatta beslut 
som jag visste att Edsbyverken kunde stå för.

För hela intervjun se bilaga 1.

Sammanfattningsvis så grundas en del av de beslut som ska 
tas för att produkten ska passa Edsbyverken på att möbeln är 
funktionell med genomtänkt design och ett miljömässigt tänk.

Undersökningsfasen i arbetet gick ut på att skapa en grund 
till en teori som sedan kunde testas genom att lägga fram de 
tre förslagen för Edsbyverken och se hur teorin stämde. Varje 
del har analyserats och resultaten av analyserna finns sam-
manfattade i de gröna rutorna.

Josef  ser att det är viktigt att Hyll-/väggsystemet får en attrak-
tiv design men det viktigaste är att få in fler och bättre funktio-
ner. Edsbyverken har sedan 80-talet använt sig av sin slogan 
”Kontor på ditt sätt” som idag kan översättas till att spegla 
sin egen identitet. De vill ha en formgivning som känns självsä-
ker och pålitlig. Miljömärkningen är inget måste då produkten 
kommer att produceras i fabriken där  materialen redan är mil-
jömärkta.
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Figur 1-4. Exempel på produkter med modernistiskt formspråk.

Edsbyverkens formspråk

Edsbyverkens sortiment genomsyras av ett klassiskt moder-
nistiskt formspråk. 

Modernismen eller funktionalismen som ofta är synonymt 
med detta begrepp kan beskrivas som ett uttryckssätt där for-
men ska bestämmas av funktionen ”form follows function”. 
Det bygger ofta på släta vita ytor av enkla geometriska former. 
En möbel med såkallad ”funkisstil” har inte till största upp-
gift att fungera för att vara ett självklart vackert föremål utan 
där det mer blir en teknisk/funktionell skönhet med ärliga 
material och möten mellan främmande material. Funktionalis-
men var mycket stor inom arkitekturen och några exempel på 
framgångsrika arkitekter från denna tidsepok är; schweizaren 
Le Corbusier, finländaren Alvar Aalto och svensken Gunnar 
Asplund.4

Möblerna hos Edsbyverken har kontrollerade material-
dimensioner för att få en bra funktion. Trots tjocka skivor i 
grunden fräses en profil på en del av bordskivorna för att för-
stärka en modernistisk känsla i kombination med en vit slät 
toppyta av högtryckslaminat, svart kantlist och raka benställ-
ningar. De rena raka borden i kombination med sittmöbler i 
klara kulörer skapar kontraster som ger kunden möjlighet att 
skapa den stil som passar identiteten som arbetsplatsen ska 
utstråla. 

Det klassiskt modernistiska formspråket som kommer från 
funktionalismen bygger ofta på släta vita ytor av geometriska 
former. ”Form Follows Function” med smarta funktioner som 
ger ett karaktäriserande uttryck på möbeln.
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Dagens produkt i sortimentet

Dagens Hyll-/väggsystem från Edsbyverken är ett flexibelt 
väggförvaringssystem och består av 16 stycken artiklar. 

De delar som är tillverkade av metall finns att få i färgerna 
svart, silver och vit, och de detaljer som är tillverkade av trä 
finns att få med fanér av björk, ek eller bok.
Huvudbeståndsdelar i alla kombinationer av väggsystemet är 
en bärlist och minst två väggskenor. När kunden ska börja 
kombinera ihop sitt hyllsystem så väljer man hur bred hylla 
man vill ha då det finns två längder på den bärlisten som be-
stämmer hur brett det kan bli. Bärlisten fungerar som bärande 
element och skruvas fast upptill på väggen. I bärlisten finns 
ett spår där man sedan hänger väggskenorna. Det finns två 
längder/höjder på väggskenan, den längre väljer kunden om 
hyllan ska fungera som ”bakomförvaring” vilket menas att 
den placeras bakom ryggen där man arbetar. Den kortare 
fungerar därmed istället som ”framförförvaring” och place-
ras ofta ovanför skrivbordet, framför där man sitter. När man 
valt detta så har man kommit till den punkt då man väljer vad 
man vill använda sitt system till. De alternativ som erbjuds är 
hyllplan med tre olika djup beroende på förvaringsbehov, men 
även tidskriftshylla, textilskärm för anslag eller ljuddämpning, 
anslagstavla av kork, whiteboardtavla och skåp med alternati-
ven öppen front, dörrar eller jalusi finns i sortimentet.

Bilden visar ett exempel på hur en kunds kombination av för-
varingsdetaljer kan se ut;
Bärlist 616, 1670 mm
Väggskena 617, 1950 mm
Slitsad skärm, Björk
Anslagstavla 487
Hyllplan med täckt hyllgavel, 803x416 mm
Påbyggnadsdel 1xA4 K81, Björk
Bottenhylla till påbyggnadsdel, Björk Figur 5. Exempel på produktbild Hyll-/väggsystem
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Analys och egna reflektioner
Bärlisten på det befintliga systemet har en bra funktion då den 
ger en enkel montering av väggskenorna. Utseendet är kon-
struktionsmässigt och ger inte mig någon känsla av att det är 
en genomtänkt form rent estetiskt. Bärlisten gör att det inte 
behövs några synliga skruvar på skenorna då denna hakas fast 
på bärlisten. 

Men då konstruktionen av konsolernas upphängning är ut-
formad så att det krävs synliga hål på skenans front för mon-
tering av dessa så ger det ändå ett rörigt uttryck. Detta röriga 
uttryck förstärks ännu mer då det är mycket tätt mellan hålen 
för att ge möjlighet att flytta konsolerna små hack. 

Konsolernas utformning är mycket enkel med den raka 
höga formen med en stor radie i framkant. Den höga for-
men har en funktion som pärm-/bokstöd vilket är en praktisk 
funktion och ger färre artiklar. Jag ser att denna höga kon-
sol ger ett tungt uttryck om det inte används som pärmstöd. 
De tar då upp mycket luft och gör att man tappar den luftiga 
känsla som kan uppnås med konsolmonterade hyllplan.

Hyllplanen består endast av en rak och enkel skiva utan nå-
got speciellt tänk på formuttryck. Kombinationen med skenan 
och konsolen gör att en spalt skapas i bakkant och måste 
täckas med en tygklädd väggskärm som monteras mellan ske-
norna. Till hyllplanet finns en påbyggnadsdel bestående av ett 
till hyllplan, två gavlar, en rygg och om man vill en jalusilucka. 
Detta gör då att man gör det befintliga hyllplanet till ett skåp.

Tygskärmen är den produkt från detta system som används 
på flest övriga produkter i det uppdaterade sortimentet men 
då i andra storlekar. Den fungerar både som en ljuddämpande 
skiva med möjlighet att nåla fast anteckningar och liknande. 
Tre andra varianter finns också som väggskivor men kan inte 
användas för att täcka spalten bakom hyllplanet. En klassisk 
whiteboardtavla en klassisk anslagstavla av kork och en slitsad 
tillbehörsskärm. Alla dessa tre känns gamla och nya varianter 
med glas och magnetskivor används ofta istället.

Figur 6. Bärlist

Figur 7. Väggskena med hake för bärlist.

Figur 10. Anslagstavla av kork.

Figur 11. Slitsad tillbehörsskärm med hål för diverse tillbehör.

Figur 8. Konsol som i kombination fungerar som pärmstöd.

Figur 9. Hyllplan med konsoler och skenor.
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Figur 12. Edsbyverkens logotyp

Figur 13. Kinnarps logotyp

Figur 14. EFG logotyp

Reflektion och jämförelse
AB Edsbyverken är de minsta av de tre företagen då både 

Kinnarps och EFG har växt mycket tack vare förvärv av an-
dra företag. Alla tre är noga med att säga att man är kan stå 
som totalleverantörer av inredningen till kontoret. Skillnaden i 
form skiljer sig lite om man ser till de standardsortiment man 
tillhandahåller, de skillnader som finns är de kompletterande 
möbler man kan köpa förutom bord och förvaring. Här är 
Kinnarp och EFG starka då man har de andra varumärke-
nas sortiment att luta sig mot. Kinnarp har bland annat det 
svenska varumärket Materia med sitt mycket moderna form-
språk och EFG har bland annat Blå Station som även de har 
en mycket modern och innovativ linje i sitt formspråk.

Kinnarps har till skillnad från Edsbyverken flera varumär-
ken inom koncernen. Detta kan ge företaget en attraktivare 
bredd i sortimentet då man kan erbjuda produkter från varu-
märken som är mer specialiserade och starkare än det ordina-
rie varumärket när det gäller t.ex. offentlig miljö.

EFG har liksom Kinnarps flera varumärken inom kon-
cernen och kan även här ses som stärkande i deras plats på 
marknaden och kan göra att omsättningen är mycket högre än 
Edsbyverkens. 

Konkurrentbeskrivning

AB Edsbyverken är idag en av de tre största leverantörerna 
på den svenska marknaden för kontorsmöbler. De två största 
konkurrenterna till dem är Kinnarps Interior, och European 
Furniture Group (EFG). Alla de tre företagen konkurrerar 
inom samma segment, formspråket har inte några överraskan-
de skillnader vilket kan ses som ett tecken på att man riktar sig 
till samma typ av kundgrupp.

Kinnarps Interior grundades år 1942 och är idag den näst 
största leverantören av inredningslösningar för kontor i Eu-
ropa. Huvudkontoret finns i Kinnarp men tillverkningen är 
belägen på fem orter i Sverige och två i Tyskland. Kinnarps-
koncernen har ca 2500 anställda och har försäljningsverksam-
het i ca 40 länder, man hade år 2009/2010 en omsättning på 
ca 4,5 Mdr SEK.5

EFG har anor från år 1885 då KG Andersson tillverkade sin 
första pinnstol i Tranås, år 1972 slogs det samman med två 
andra företag och bytte namn till NKR. Företaget växer ytter-
ligare och år 1993 byter man namn till EFG. Detta är ett av de 
stora stegen ut på den europeiska marknaden där man sedan 
har expanderat ytterligare genom köp av andra kompletteran-
de företag. EFG är idag en av de ledande kontorsleverantö-
rerna i både Sverige, Danmark och Norge. Tillverkningen är 
förlagd i Sverige, Norge och Danmark men de har även för-
säljningskontor i England, Finland, Frankrike och EFG Inter-
national i svenska Tranås. År 2009 hade man en total omsätt-
ning på 1,3 Mdr SEK och ca 700 anställda.6 

IKEA kan ses som en konkurrent men sett till huvudsaklig 
målgrupp så riktar sig Edsbyverken, Kinnarps och EFG till 
företagskunder och IKEA till privatkunder. IKEA har även de 
haft denna kundgrupp, men då de vill hålla nere priserna på 
produkterna så klarar de inte av kvalitetskraven för offentlig 
miljö.  
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Konkurrentsanalys

En viktig del av researchen var att undersöka hur dagens ut-
bud av möbler som löser ”förvaring på vägg” på marknaden 
ser ut. Det fanns behov av att veta vilka olika typer av vägg-
förvaring det finns hos konkurrenterna, och sedan analysera 
dem och se till följande aspekter: 
1. Funktion, väggfast eller fristående?
2. Hur marknadsför man produkten, vilka delar lyfts fram?
Den tredje frågan analyseras och diskuteras i sammanfattning-
en.
3. Löser de andra förvaringsbehov än de som Hyll-/väggsys-
temet löser?

Kinnarps:
Kinnarps erbjuder ett hyll-/väggsystem som sitter fastmonte-
rat på väggen med ett utseende mycket likt Edsbyverken. Man 
erbjuder kombinationsvänliga förvaringar med många olika 
storlekar, mycket dold förvaring i form av lådor och luckor. 
Formspråket är mycket likt Edsbyverken, det är inga speciella 
radier, materialdimensioner eller färgkombinationer som gör 
att sortimentet sticker ut.

Adzon
1. Det väggfasta systemet Adzon från Kinnarps är mycket likt 
Edsbyverkens Hyll-/väggsystem.
2. Med Adzon kan användaren utnyttja väggen på både kon-
toret och konferensrummet. Den fast monterade väggskenan 
erbjuder fri placering av hängskenorna. Det finns ett antal till-
behör som t.ex. hyllor, skåp, anslagstavla och skrivtavlor.

m3
1. Ett fristående system med underrede med antingen hjul, 
metallsockel eller träsockel.
2. Ett funktionellt kubiskt system med öppen eller dold för-
varing. Ett enkelt och rent uttryck utan att upplevas anspråks-
löst. Den har potential till många olika kombinationsmöjlighe-
ter med olika storlekar, hyllplan, lådkassetter, och luckor.

Figur 15. Kinnarps, Adzon.

Figur 16. Kinnarps, m3.
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EFG:
EFG kan ses som en stor konkurrent till Edsbyverken vad det 
gäller väggbaserade förvaringssystem. De har ett sortiment 
med stora och användarbaserade kombinationsmöjligheter 
med förvaring, tygväggar och avskärmning. 

Team Prowall väggsystem
1. Team Prowall är ett väggsystem som EFG erbjuder. Syste-
met bygger på samma typ av väggskenor och konsoler som 
Edsbyverkens Hyll-/väggsystem och monteras på väggen 
med hjälp av en bärlist upptill på väggen.
2. EFG marknadsför hela kategorin skärmvägg- och väggsys-
tem för att vara produkter där kunden får full frihet att forma 
efter sina tankar och behov. Man erbjuder form, funktion, ma-
terial och färg, och om behoven skulle förändras med tiden så 
kan kompletteringar av systemet göras efter de växande be-
hoven.

Avido skärmväggsystem
1. Det här systemet är ett system som bygger på väggsektioner 
och ger användaren möjlighet att bygga ”rum i rummet”. Med 
hjälp av monteringsdetaljer så finns möjligheten att både an-
sluta väggarna med varandra, i taket eller mot väggen.
2. Avido är det enklare alternativet av de två som EFG tillhan-
dahåller, det är ett skärmväggsystem med träramar byggt på 
modultänk, funktionalitet och flexibilitet.

Figur 17. EFG, Team Prowall Väggsystem.

Figur 18. EFG, Avido Skärmväggsystem.
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IKEA:
IKEA är ingen självklar konkurrent till Edsbyverken då de till 
största del riktar sig till privatpersoner vilket inte Edsbyverken 
gör. Men då möblerna från IKEA ändå köps av en del företag  
och eftersom de har en del lösningar konstruktionsmässigt 
som ingen av de tre stora kontorsjättarna har, lösningar som 
är mycket smarta och gör att möblerna känns användarvänliga 
och enkla.

Broder
1. Förvaringsserien Broder från IKEA är ett möjligheternas 
system, beroende på var man vill placera den så finns det vari-
anter som skruvas på väggen, spänns fast mellan golv och tak 
och en som har en L-formad fot som gör att den blir som en 
fristående hylla.
2. IKEA använder sig av följande citat som säljande argument 
för Broder, ”Flexibelt system med många kombinationsmöj-
ligheter; anpassa kombinationen efter tillgänglig yta och för-
varingsbehov”.

Aspvik
1. Aspvik är ett fristående dokumentskåp från IKEA som 
med fördel kan placeras mot väggen.
2. Detta skåp har ett djup på 50 cm vilket ger mycket utrymme 
för dokument och andra kontorstillbehör, men gör även att 
man kan gömma undan datorutrustning som skrivare och lik-
nande. Hyllplanen har kapade hörn som gör det möjlig att dra 
kablarna på ett smidigt sätt genom skåpet. Skåpluckorna är 
upp- och infällbara vilket sparar mycket utrymme i öppet läget 
likt en klassisk jalusi, men jämfört med en jalusi så ser det ut 
som en lucka med gångjärn.

Figur 19. IKEA, Broder.

Figur 20. IKEA, Aspvik.
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Utifrån analysen av konkurrenternas hela utbud så kan företa-
gen  placeras enligt figur 21.

Edsbyverkens sortiment av förvaringsmöbler består till största 
del av fristående förvaringsmöbler med undantag av Hyll-/
väggsystemet. Kinnarps erbjuder kunderna ett väggfast sys-
tem liknande Edsbyverkens och den fristående förvaringar 
de har löser likanande behov som Edsbyverken. EFG har ett 
stort utbud av förvaringsmöbler och erbjuder två typer av 
väggfast förvaring, den ena är i stort sett lika som Edsbyver-
kens förutom en högre skåpdel. Den andra är ett system med 
skärmväggar med metallskenor som ram och fungerar istället 
för väggskenorna, det gör att rum i rummet kan byggas med 
samma förvaring som man hade på väggen. IKEA ses inte 
som en direkt konkurrent till Edsbyverken, men på de nya el-
ler allra minsta kontoren där man t.ex. vill ha inredning till en 
låg kostnad så har de ett konkurrentkraftigt utbud. Hyllsyste-
met de har passar många då man med enkla medel kan anpas-
sa det för att vara väggfast, fristående mot vägg eller fristående 
fastspänt mellan golv och tak. Skåpet med förvaring för bland 
annat teknikprylar har ett djup som gör att en del större saker 
går in och kan gömmas undan. Även luckorna på denna mö-
bel har en speciell lösning då de istället för jalusi har en lucka 
som lyfts upp och fälls in.

Figur 21. Marknadsanalys, Dagens utbud.

Alla företagen har lösningar på behov som är intressanta att 
följa med in i skissfasen för att se om behoven kan lösas på ett 
för Edsbyverken mer passande sätt. Exempel på dessa är det 
skärmväggsystem som EFG har, IKEA har golv-/takanslut-
ningen på sitt hyllsystem och Kinnarps har ett kubiskt system 
som är mycket användarvänligt och lätt att utrusta efter behov. 
Alla företagen har namn på sina system vilket inte Hyll-/vägg-
systemet från Edsbyverken har fått.

Sammanfattning 
På frågan om de löser andra förvaringsbehov än det Hyll-/
väggsystem som Edsbyverken så ser svaren ut enligt följande 
från de andra företagen.

Kinnarps
Adzon har ett större utbud än Edsbyverken av tillbehör för 

AV-support med ett stativ till blädderblock, en större White-
board och en projektionsduk.

m3 ger möjlighet att ha både lådor och dörrar för att dölja 
det man vill förvara. Storleksvarianterna gör att lådkassetterna 
placeras i en glugg medans det finns dörrar som täcker både 
en två och tre gluggar.

EFG
Team Prowall löser samma förvaringsbehov som Edsby-

verken med en skillnad, de erbjuder en högre påbyggnadsdel 
med både skåp med jalusi och låda.

Avido skärmväggsystem kan kombineras med hyllplan, 
hängande skåp och tidskriftställ tackvare de metallprofiler 
som sitter i sidan av varje vägg. Det gör att man får en kombi-
nation av väggar som kan fungera både som rumsavdelare och 
en typ av ”fondvägg” om man monterar den mot väggen och 
väljer att få skärmen med en tygklädd fyllning.

IKEA
Broder kan köpas med två olika hylltyper som har flera 

bredd- och djupvarianter, en hylla är tillverkad av trä och den 
andra av stål. Den typ av förvaring som den här hyllan löser 
jämför med Edsbyverkens system är att man kan välja olika 
typer av förankringslösningar genom att bara välja ett avslut 
till stålprofilen, allt för att få en så flexibel och anpassningsbar 
möbel som möjligt.

Hyllan Aspvik löser inga direkt speciella förvaringsbehov 
som inte Edsbyverkens Hyll-/väggsystemet klarar av förutom 
att den har mer dold förvaring.
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Statlig sektor
Bosse Grimlund arbetar på försäljningskontoret i Stockholm 
där kunderna är statliga verk och FMV (Försvarets Materiel 
Verk).

Kunder

För att följa upp intervjuerna med säljarna för respektive sek-
tor så gjordes även intervjuer efter kontakt med kunder i res-
pektive kundgrupp.

Privat sektor
Svenska Fönster är en ledande fönstertillverkare i Sverige. I 
en gemensam produktionsanläggning i Edsbyn tillverkas och 
säljs fönster under två olika varumärken; SP Fönster och Tra-
ryd Fönster. På kontoret i Edsbyn sitter sammanlagt ca 75st 
tjänstemän på kontoret. En intervju gjordes med Ann-Christi-
ne Kihlström som arbetar med Avrop/Inköp.

Statlig sektor
Högskolan i Gävle har idag ca 750 personer anställda, all per-
sonal har inte eget rum utan de som delar rum är ofta två per-
soner per rum. Intervjun gjordes med Lars Rydhard, ansvarig 
inköpare och Path Lindgren, ansvarig för vaktmästeriet.

Om samtalet med Per analyseras så framkom att de egentli-
gen inte ser några direkta brister i de funktioner som finns på 
dagens produkt, den fyller behoven väl. Däremot så saknas de-
taljer som mer dold förvaring, mer form följer attraktion och en 
eventuell svanenmärkning.

Bosse säljer mycket dold förvaring, vilket inte finns mer än ja-
lusiskåpet på Hyll-/väggsystemet. Inte heller här så hör man 
några reflektioner från kunden om brister, hans egna önske-
mål är mer dold förvaring, en utveckling av någon täckdel som 
skulle fungera som kombinerad dekoration och whiteboard, an-
slagstavla eller ljuddämpare.

Behovet av dold förvaring som framkom efter diskussionen med 
Per kom det ingen kommentar om med kunden, de upplevde 
inte att det behövdes mer dold förvaring. Att en vanlig hyllyta 
är ca 5 meter förtydligades då man med den förvaring man valt 
hade ca 4,8 meter hylla. Att den specifika produkten de väljer 
inte är svanenmärkt gör inte så mycket då det viktigaste är att 
tillverkningen är miljömärkt.

Efter samtalet med säljaren Bosse Grimlund så var uppfatt-
ningen att detta var en vanligt förekommande förvaringsmöbel 
vid högskolor och universitet. Detta visade sig vara raka mot-
satsen vid HiG av den enkla anledningen att man inte ville ha 
alla skruvhål i väggarna. Standardutrustningen var bokhyllor 
med 6,4 meter hyllor och att den var miljömärkt var ett plus 
men inget avgörande.

Intervjuer

För kompletta intervjuer se bilaga 2-5.

Säljare

Edsbyverken har ett rikstäckande säljnät med 5st egna säljare/
återförsäljaransvariga anställda i Sverige, till dem har man 44st 
återförsäljare i Sverige, men även i övriga norden och världen. 
Intervjun gjordes utifrån frågor som kunde ge riktlinjer och 
önskemål att grunda beslut på för det vidare arbetet.

Privat sektor
Per Unger är anställd säljare på Edsbyverken och har Norr-
land som distrikt. Per säljer till den privata sektorn där kun-
derna är privata företag av varierande storlek. 
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Definition av miljöhänsyn och miljökrav

Som första möbelproducent i Sverige fick Edsbyverken fyra 
kompletta möbelserier Svanenmärkta. Man har förutom Sva-
nenmärkningen certifikat enligt kvalitetledningssytemet ISO 
9001 och miljöledningssystemet ISO 14001. Av de möbler 
som idag lämnar fabriken i Edsbyn så är ca 2/3 märkta med 
Svanen.7 Miljötänket är idag en naturlig del i det dagliga arbe-
tet och miljömedvetenheten i företaget gör då att man hela 
tiden måste se till att varje förändring inte stör företagets mil-
jöpolicy och de miljökrav som finns på produkterna. Det är 
inte bara den egna produktionen som måste ha miljö i åtanke, 
även underleverantörerna måste arbeta mot denna framställ-
ningsprocess med lägre miljöpåverkan som följd.8 

Men vad krävs för att en möbel ska bli svanenmärkt och 
vad innebär egentligen Svanenmärkningen?

För att få använda sig av Svanenmärkningen så kontrolleras 
hela livscykeln för produkten, från den råvara man använder 
vid produktionen till hur produkten går att återvinna. Som ex-
empel ska inte träden komma från skyddsvärda skogar, skiv-
materialet ska vara tillverkat i en process som får sin energi 
från förnyelsebara energikällor, lack och färg ska innehålla så 
låga mängder lösningsmedel som möjligt och kvalitetskontrol-
ler görs för att säkerställa hållbarhet, styrka, säkerhet och sta-
bilitet.9

Allt detta och mycket mer gör att konsumenterna kan hjäl-
pa till att göra samhället en tjänst om den möbel som väljs är  
märkt med Svanen. Den har då genomgått en tillverknings-
process med lägre miljöpåverkan än en möbel utan Svanen. 

En svanenmärkt möbel har kontrollerats genom hela livscykeln, 
från produktion och material till hur den går att återvinna.
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Redan i projektbeskrivningen stod det klart att tre koncep-
tuella principer skulle presenteras vid mellanredovisningen. 
Innehållet för de tre formulerades tidigt i projektet och med 
in i skissfasen togs sedan resultatet från undersökningar och 
intervjuer för att här visuellt utforma förslagen. De tre försla-
gen skulle beroende av vilken del av undersökningarna som 
var relevant, att kopplas mot respektive förslag.

Inspirationsmaterial

Stockholm Furniture Fair är den årligen återkommande mäss-
san för designintresserade. Detta är ett bra forum att hitta in-
spiration och kolla vad konkurrenterna har att erbjuda. Där  
fanns inspirerande lösningar på förvaring, spännande färgsätt-
ningar, mönster och detaljer som ger mervärde.

Kuber med förvaring på olika sidor.
Trots samma storlek så passar den mycket. 
Formgivning i kombination med illusion som gör att hyllplanen ser ex-
tremt tunna ut. 
Pinnar som skapar mönster och fungerar som stöd.
Förvaring både ovanpå och bakom.
Rund anslagstavla.
Målad insida mot väggen skapar effekt om man inte använder den.
Streckmetallen ger ett spännande mönster.
Ett sammanhängande stycke som blir djupare där det behövs.

Skiss

Figur 22-30. Inspirationsmaterial sett på Stockholm Furnture Fair.
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Skisser och koncept

Mindmapping

Hela undersökningsfasen analyserades del för del och presen-
terades i kortare sammanfattningar i de gröna rutorna med 
det som ansågs viktigt att till skissfasen. Genom att plocka ut 
ord eller kortare meningar ur dessa gröna rutor så gjordes en 
mindmap för att få alla tankar samlade på samma ställe och 
lättare kunna koppla dem mot de tre förslagen.

Sammanfattning:
Många av de ord och fraser som används återkommer vid 
fler punkter. Detta blir ett sorts bevis på att de viktiga delarna 
framkommit i undersökningen. Mindmappen fortsatte att an-
vändas under hela skissfasen för att se hur olika skisser och 
idéer kunde kopplas mot varandra.

Figur 31. Mindmapping med analyserna från de gröna rutorna.
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Arbete med lust!

Detta förslag ska ge kunden möjlighet att välja en förvarings-
lösning med hög idéhöjd. Brukaren ska med detta förslag få 
något mer än bara en praktisk förvaring. Det här är det fri-
aste av de tre förslagen och nästan helt oberoende av om un-
dersökningsfasen säger att en sak är rätt eller fel. Istället för 
att sortera ut en del idéer togs det mesta med för att se vad 
Edsbyverken hade att säga i diskussionen runt det och för att 
se hur de reagerade när idéerna visualiserades istället för bara 
ord.

Idéworkshop
När man arbetat med ett projekt under några veckor så blir 
man lätt fast i samma tankar. Eftersom detta förslag bygger 
på kreativitet och idéhöjd så sattes en liten workshop ihop för 
fyra elever på Design & Träteknik som låg till grund för mitt 
vidare skissarbete. 
Varför just dessa personer är för att de inte har så stor inblick 
i arbetet och är på så sätt helt opåverkade av intervjuerna och 
undersökningarna.

Workshopen gick ut på att deltagarna under 45 minuter 
enligt ord de fått utdelade skulle visualisera eller formulera 
lösningar på 29 tankar till frågeställningen; ”Förvaring på kon-
torets vägg, vad ska denna förvaringslösning uttrycka för este-
tiska värden?”. 

Sammanfattning med analys:
Från början av arbetet så fanns en målsättning att inte fastna i 
gamla banor och istället våga se hur man löst olika förvaringar 
i t.ex. andra kulturer, stilar och platser. Detta byttes istället ut 
mot skiss-/idéworkshopen vilket visade sig vara riktigt givan-
de då många nya idéer kom fram.

Koncept
Det här förslaget grundar sig till viss del på de svar som kom 
fram i  workshopen. Några av ledorden som använts är en-
kelhet, spaljé, obefintligt, belysning, rent, tygpåsar, lådstapel, 
spindelnät. Detta tolkades genom följande detaljer:

Många människor känner sig trötta och har dåligt med en-
ergi, ett sätt som bevisat hjälper är att få mer dagsljus. Det 
finns en mängd lamparmaturer på marknaden som erbjuder 
detta men genom att applicera detta i systemet så behövs ing-
en fristående armatur.

Vägg-/hyllsystemet löser uppgiften att göra golvytan ren 
bra, genom att även plocka upp sophanteringen på hyllan så 
frigörs ännu mer golvyta.

Orden spaljé och spindelnät förknippades med nya förva-
ringslösningar för böcker och pärmar. Med hjälp av metallrör 
kan pärmarna placeras i en annan vinkel där även böcker och 
tidningar kan hängas och krokar placeras för t.ex. tygpåsar till 
pappersåtervinning.

Pilasterhyllan från Källemo är inspirerad av boktraven som 
växer allt mer på golvet, resultatet blev en enkel hylla från en 
regel på väggen. När en stapel med lådor hittades i skissmate-
rialet så kom inspiration till att grunden på det här systemet 
ska vara uppbyggt av raka lådor monterade på reglar på väg-
gen. Till dessa kan sedan nya kreativa tillägg appliceras som 
med hjälp av den enkla grunden kommer fram mycket väl.

Figur 32. Skisser Arbete med lust!
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Edsbyn?

Med hänsyn till produktionstekniska fördelar och övrigt sorti-
ment så är detta ett kommersiellt förslag med smarta lösningar 
som löser kundens behov men är i linje med de övriga sorti-
mentet när det handlar om formspråk. Fördelar kan ses som 
modularitet för flexibilitet, montering, pris och funktion.

Guideline:
För att tydliggöra hur Edsbyverkens sortiment uppfattas, ser 
ut och fungerar så gjordes en guideline med tre bilder.
Varumärket Edsbyns formgivning uppfattas som tydlig, av-
skalad och renodlad från onödiga detaljer men utan avkall på 
funktionalitet.

Koncept
Om man ser på dagens produkt så fyller den en mycket bra 
funktion, då brukaren efter egna behov kan kombinera för-
varingsdetaljer. I det här förslaget så skulle ett modernare och 
elegantare formspråk med rakare enklare linjer och där det 
syns att man tänkt till på materialtjocklekar och materialmöten 
lyfta Vägg-/hyllsystemet till en attraktivare nivå.

En slät väggskena med dolda infästningar för konsolerna 
ger ett rent intryck.

Med hjälp av ett tunt hyllplan ges ett modernt utseende 
som inte tar så mycket uppmärksamhet. Den tunna skivan kan 
vara en tjockare skiva som likt skrivbordsskivan får en profil 
som gör att det blir en illusion av en tunn skiva. Ett annat al-
ternativ är att en tunn skiva ges extra stabilitet genom att fräsa 
ett spår där en list av metall placeras.

Den gamla jalusin som idag inte går i samma linje som öv-
riga sortimentet ersätts med vitrinluckor i varierande färg och 
ger en dold förvaring med en elegantare känsla. Den dolda 
förvaringen kan även fås med hjälp av en lådhurts istället för 
bara ett skåp.

Figur 33. Skisser Edsbyn?
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Tillväxt med ansvar!

Med miljöhänsyn som en viktig affärsidé så ger detta förslag 
kunden en produkt som löser de önskemål man har men med 
material där hänsyn tagits till de miljökrav som Edsbyverken 
har på de övriga produkterna som är svanenmärkta. Man ska 
se att det är tänkt som en miljöprodukt genom visualiseringar 
i form av bland annat material, funktion eller återvinning.

Koncept 
Det är lätt att man snabbt tror att svanenmärkning innebär 
produkter som bara behöver vara tillverkade av miljövänliga 
material, men svanen ser till hela livscykeln från material och 
tillverkning ändå till återvinning. 

Återvinning av produkter kräver ofta en del engagemang, 
en produkt där det är svårt att separera delarna från varandra 
slängs lätt i blandskrot eller att den som sorterar inte låtsas se 
det den inte får bort. För att sikta in sig mot svanen så bygger 
detta koncept på en rak aluminiumprofil och en böj av plast. 
Med en tydlig färgsättning eller ytstruktur och enkel samman-
sättning så ska man här lätt kunna separera delarna vilket gör 
att återvinningen inte blir något problem.

En till viktig del man nu ofta ser till är det ”fotavtryck” 
i form av CO2 utsläpp en produkt ger ifrån sig där frakten 
med lastbil är ett av problemen. En lösning på detta i det här 
konceptet är att man använder ett skivmaterial av papper som 
heter re-board som har 1/5 av vikten av en jämförbar MDF 
skiva.10

Som ljudabsorberande material har här använts det svanen-
märkta skivmaterialet ”Träullit” med en grov ytstruktur som 
absorberar mycket ljud.

Figur 34. Skisser Tillväxt med ansvar!



24

Urval och beslut

Förhoppningen var att man från Edsbyverkens sida skulle 
tycka om alla förslag, om än bara vissa detaljer. För att förtyd-
liga detta ytterligare och ha något att börja diskutera runt så 
illustrerades enlig figur 40 hur tre påhittade fall av olika sådana 
kombinationer skulle kunna se ut. 

De blå fälten är hur mycket av innehållet som skulle komma 
från förslaget Edsbyn? med dess produktionstekniska, enkla 
och kontrollerade formgivning. De gula delarna är från Arbete 
med lust! med många detaljer som skapar en till dimension för 
systemets användare med färger och udda förvaringslösningar. 
De gröna fälten kommer från Tillväxt med ansvar! och repre-
senterar det av de tre förslagen som har mest tanke på miljö. 
Allt från material till tydliga möten mellan de olika material 
ska här tydliggöra för användaren vad denna produkt står för.

De tre konceptprinciperna Arbete med lust!, Edsbyn? och 
Tillväxt med ansvar! presenterades på fabriken i Edsbyn där 

VD Josef  Höbenreich och produktutvecklare Per-Ove Karls-
torp representerade Edsbyverken. Från Högskolan i Gävle 
fanns Anders Eriksson och Dan Östberg representerade för 
att vara med i diskussionen om vilken riktning arbetet nu skul-
le ta för att nå en slutprodukt med ett mål att komma så nära 
ett producerbart förslag som möjligt.

Responsen från Edsbyverkens sida var mycket positiv och 
de såg fördelar i alla förslagen. Hyll-/väggsystemet är det sista 
i ledet av det utvecklingsarbete man gjort för att skapa de nya 
produkterna till det sortiment som nu ska representera Eds-
byverken. När man tar fram ett nytt sortiment så kämpar man 
mot att varje produkt ska stärka varumärket och produkterna 
ska då ta de ett steg upp på trappan. Man tar klart med sig 
mycket kunskap och funktioner in i de nya produkterna men 
med ett mer fördelaktigt utseende och en del nya praktiska 
funktioner. För att den nya generationen Hyll-/väggsystem 
för Edsbyverken ska ta dem ytterligare ett steg upp på trappan 
så ville Josef  att avstånd tas från det gamla systemet och fokus 
iställer ligger på att nu ta den cirkeln med mest gul färg och 
sedan lägga in lite mer blått istället för det gröna. Examens-
arbetet fick därmed den riktning som det från början fanns 
förhoppningar om att det skulle få och gör att bägge parter 
utvecklas. 

Det var från början av projektet godkänt från alla inblanda-
de parter att det efter mellanredovisningen skulle formuleras 
en ny frågeställning utifrån de resultat som framkommit i un-
dersökningen och vilken riktning det nya förslaget skulle ha. 
Frågeställningar såg i projektbeskrivningen ut enligt följande:

Förvaring på vägg, hur ser marknaden på denna typ av för-
varing och vad vill man att den ska lösa?

Vad ska denna typ av förvaringsmöbel uttrycka för este-
tiska värden för att fungera som dragplåster till Edsbyverkens 
övriga sortiment?

Dagens konstruktionslösning har funnits under lång tid 
och principen finns hos flera tillverkare, hur skulle en ny prin-
cip för denna typ av lösning se ut och fungera?

Figur 35. Exempel på fördelningar av de tre förslagen.

Stor del produktions-
säkra komponenter med 
en del miljötänk och 
relativt många nya och 
innovativa detaljer.

Mycket stor del miljöan-
passade delar som är 
produktionstekniskt bra 
och har karaktäriserande 
färgdetaljer.

Nya funktioner och 
principer som till viss del 
går att producera i egen 
fabrik med miljömässigt 
hållbara produkter.

Exempel på underlag för diskussion om kombinationer.
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Krav-/Projektspecifikation 

Uppdraget för exjobbet från mellanredovisningen och fram 
till slutprodukt blev nu att ta fram ett helt nytt förslag för den 
nya generationens Hyll-/väggsystem för Edsbyverken. Fokus 
i arbetet var att hitta lösningar för spännande funktionalitet i 
den nya produkten vilket ska väcka lust hos brukaren. Pro-
dukten ska från grunden vara uppbyggd av en ”infrastruktur” 
bestående av en upphängningslösning i form av en väggskena 
som i vilande/inaktivt läge inte tar så mycket uppmärksamhet 
från omgivningen och stör även om de inte används. Formen 
ska vara självsäker och pålitlig och vid önskemål även kunna 
hängas upp och fungera i andra forum som t.ex. foajén re-
ceptionen eller fikarummet. Vid applicerande av konsoler och 
hyllplan ska detta ge både en och två dimensioner till med 
hjälp av kreativa och inspirerande tillägg. 

Arbetsnamnet för det nya förslaget är 1+1=3, med följande förklaring: 
Genom att med en enkel väggskena och kompletterande 

förvaring med kreativa tillägg ge brukaren en praktisk för-
varing som sticker ut från konkurrenterna. Resultatet ska ge 
Edsbyverken en produkt att erbjuda kunden där man tänkt på 
brukaren i ett steg till, det ska skilja sig från konkurrenterna 
så att det då även kan fungera som insteg till övrigt sortiment.
Blå: Smarta och praktiska funktioner från det gamla Hyll-/
väggsystemet kommer att följa med och appliceras i ny form 
på det nya förslaget. Det klassiskt modernistiska formspråket 
från Edsbyverkens övriga sortiment ska finnas för att få en 
säker plats i sortimentet. 
Grön: Den miljöhänsyn som redan idag finns i produktionen 
ska finnas kvar och nya val ska inte medföra att denna starka 
sida av Edsbyverken försämras. 
Gul: Till detta ska sedan tillägg i form av bland annat inno-
vativa och kreativa; material med speciella funktioner, för-
varingslösningar och färger ge brukaren en förvaringsmöbel 
med användarglädje.

Figur 36. Fördelningen av 
delarna från de tre förslagen 
till det som ska bli 1+1=3.

Frågeställningar:
Hur ska en funktionell upphängning se ut för att ha ett aktivt 
och ett inaktivt läge?
Vad är det som ska ge brukaren det kreativa och inspirerande 
tillägget vid val av den här produkten?
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Utveckling 

Den här delen av ex-jobbet är den som visar fysiska och 
handfasta delar. Utveckling av skisserna i första fasen, mo-
dellbygge för att jämföra fysiska modeller med föregångaren, 
för att sedan göra CAD modeller och en fysisk slutprototyp.

Vidareutveckling av valt koncept
Grunden för hela produkten är basstrukturen i form av 
väggskenor, konsoler, hyllor, skåp och lådor. Därför valdes att 
dela upp vidareutvecklingsdelen i två parallella delar för att då 
få en bättre överblick hur det ser ut. Delen med basstrukturen 
är det som ger produkten tyngd och den andra delen som ger 
mervärde eller arbete med lust ska sedan göra produkten än 
mer attraktiv.

Funktionsanalys, Basstruktur

För att veta vad Basstrukturen ska klara för huvudkrav, delar 
den nödvändigtvis bör klara och saker som är önskvärt att den 
klarar så gjordes funktionsanalysen för att utforma strukturen 
med ord. Den kunde sedan i utvecklingsarbetet användas som 
stöd för att delar inte skulle glömmas bort. 

Basstrukturen ska enligt funktionsanalysen medge förva-
ring som huvudfunktion. Den ska tilltala användaren genom 
att skilja sig från konkurrenterna i både vilande och aktivt läge, 
den ska medge förtroende genom en pålitligformgivning och 
medge förändring när den fungerar som dekoration vid inak-
tivt läge.

Figur 37. Funktionsanalys på basstrukturen.
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Basstruktur

Väggskenan

Skenans två lägen ska både ge brukaren inställningsmöjligheter beroende 
av vad man ska förvara och ett vilande läge där den inte tar så mycket 
uppmärksamhet.

Den gamla skenan har en mycket tät hålbild som gör det lätt 
att justera höjden på hyllplanen till önskad höjd. Hålen ger 
skenan ett rörigt uttryck och ett alternativ för att undvika detta 
är att flytta infästningen till skenans sidor. Fronten på skenan 
blir genom detta slät och smälter lättare in i väggen, genom att 
ge den en konvex form bryter den ljuset på ett annat sätt än en 
slät skena och förstärker den smidiga formen.

Konkurrenter till Edsbyverken som har Hyll-/väggsystem an-
vänder sig av liknande skenor och konsoler som Edsbyverken 
och leder till att det inte blir förknippat med något speciellt 
varumärke. För att skilja sig från konkurrenterna och skapa ett 
nyhetsvärde så får systemet en steglös höjdjustering av kon-
soler och tillbehör. Denna princip passar bra då infästningen 
placeras på sidan av skenan och ger användaren större frihet 
vid justeringen av hyllplanen. Olika lösningar kan tillämpas för 
att få konsolen att låsas i önskat läge, skissarbetet ägnades på 
tre olika typer. Det kan göras med hjälp av att material med 
hög friktion placeras på skenan och konsolen, det kan även lå-
sas med en snabbkoppling likt de som sitter på fotostativ och 
cykeldäck. Att jobba vidare med valdes ett lite enklare alterna-
tiv som har en skruv och en mutter som skruvas åt och låser 
höjdinställningen. För att veta på vilken höjd man har placerat 
konsolen så monteras en centimetergraderad skala på insidan 
skenans spår.

Den nya skenan med den steglösa principen kan tillver-
kas genom att strängpressa det som en aluminiumprofil.11 
Strängpressning av aluminium är en tillverkningsprocess av 
aluminiumprofiler som enkelt kan förklaras genom att ett Figur 38. Utvecklande skisser väggskenan.
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göt(råämne) aluminium pressas genom ett verktyg och på an-
dra sidan maskinen kommer ut med formen av pressformen 
den pressades genom. Det gör att man kan skapa profiler med 
tekniska fördelar utan att behöva efterbearbeta materialet. Vill 
man ha spår att fästa en gummilist i, skruvfickor, kylflänsar 
och ytstruktur på samma profil så ger man mallen den form 
som behövs och får på så sätt en mycket komplett detalj.

Skenan kan tillverkas i en eller två delar, den tvådelade bestå-
ende av en botten och ett lock gör att monteringsskruvar kan 
döljas på ett enkelt sätt och med en enkel skena så behövs 
monteringsbeslag upptill och nertill. Sapa Profiler AB i Vet-
landa tillverkar aluminiumprofiler och Lars-Göran Borg job-
bar som konstruktör på teknisk service har erfarenhet av att 
vara med i utvecklingsarbetet av liknande profiler. De två för-
slagen diskuterades med honom och det i samråd beslutades 
att göra en skena bestående av en enkel profil med förstärk-
ning av en stålprofil för att undvika att skenan böjer ut sig 
från väggen vid belastning som monteras på väggen med två 
beslag. Förstärkningen använder sig Sapa av vid tillverkning av 
inredning till H&Ms butiksinredningar.

Beslagen blir gjutna metalldetaljer för hög hållfasthet som 
döljs med hjälp av ett kombinerat täcklock och ändavslut på 
skenan av plast. Täcklocket kan färgsättas för att skapa önskat 
estetiska uttryck.

Storleken på den konvexa formen beslutades genom att tester 
av CAD-modeller visade hur ljuset bröts vid olika radier. 

Figur 39. Utvecklande skisser och cadmodeller väggskenan.
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Konsol

Formen på konsolen ska hålla hyllplanen uppe och kännas som en del 
av inredningen. 

Benstativet Vigg är ben till konferensbord med mycket bra 
spänst. Materialtjockleken gör att den känns exklusiv och 
den representerar Edsbyverkens formspråk bra. Den steglösa 
justeringen kräver att en klack på konsolens bakkant löper i 
spåret på skenans kant, den hjälper även till att fördela kraf-
terna till större ytor. Konsolen skulle kunna strängpressas och 
fräsas/klippas ut i rätt form. Men efter diskussion med Sapa 
Profiler AB så ansåg de att det skulle bli svårt och mycket dyrt 
att strängpressa en tjock konsol och sedan fräsa eller klippa ut 
den. Den kraftigare godstjockleken behövs för att ge konsolen 
hållfasthet samtidigt som klacken som ska gå i spåret måste ha 
en några millimeters tjocklek för att fördela kraften rätt. 

Strängpressning ger möjligheter till en stor formfrihet och 
tunna detaljer eftersom stöd kan placeras där det finns behov. 
Det andra förslaget var en strängpressad profil med spår för 
hyllplanet och kunde vändas upp och ner för att fungera som 
pärmstöd. Många smarta detaljer kunde placeras i konsolen 
men klacken som skulle löpa i spåret gjorde den svag och al-
ternativet blev svårt att använda. 

Ett tredje förslag var att bocka en aluminiumplåt för att göra 
en ihålig klack och billigare tillverkningsprincip. Även detta var 
ganska svårt i aluminium då det skulle vara för mjukt och ha 
dålig hållfasthet.

 Istället för att göra konsolen i aluminium bockas den av 
plåt som sedan pulverlackeras i vald kulör. Detta ger en enkla-
re tillverkning och gör att konsolen får en större anläggnings-
yta mot hyllplanet och en ihålig klack som döljer skruven för 
höjdlåsningen i holken.

Den bockade plåtkonsolen gör att en spänstig form kunde 
användas och ge konsolen en känsla av att den fungerar som 
hyllbärare.Figur 40. Utvecklande skisser konsolen.
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Figur 41. Utvecklande skisser hyllplan och skåp.

Hyllplan och skåp

Dagens hyllplan består av en rak enkel fanerad skiva och inte har följt 
den övriga utvecklingen i formspråket med kontrollerade materialdimen-
sioner och genomtänkta radier. 

Den raka skivan har medfört att en spalt mellan väggen och 
hyllplanet uppstått och gjort att mindre prylar har risk att ram-
la ner. Om användaren önskat att eliminera denna risk så har 
man med hjälp av att placera en textilskiva mellan väggen och 
hyllplanet tagit bort spalten.

I produktionen används MDF skivor som är 19mm tjocka 
vilka passar bra som hyllplan. För att ge en illusion av att ski-
vorna upplevs tunnare så används en teknik på bordskivor där 
man fräser en profil och gör att bredden på kantlisten visua-
liserar skivtjockleken. Denna teknik är svår att täckmåla och 
gör att det blir svårt att använda på de nya hyllplanen. För att 
istället ge de en mer genomtänkt form och skapa intressanta 
möten mellan hyllplanen så ger en radie i hörnen på framkan-
ten av hyllplanen ge denna effekt. I bakkant så fräses en form 
ut som gör att skenan inte är i vägen för att hyllplanet ska gå 
mot väggen och inte skapa någon spalt.

Skåpdelen på dagens hyll-/väggsystem finns att välja i tre olika 
alternativ, öppen, med jalusi eller med dörrar. I intervjuerna 
framkom att en elegantare stil på skåpdelen önskades av säl-
jarna.

Den nya skåpdelen bygger på en topp och botten med 
samma form som hyllplanet och kompletteras sedan av sidor 
och rygg för att bli ett skåp. Till skåpet kan kunden sedan välja 
insatser med lådor, dörrar och en kombinerad låd- och skåp-
del. Luckorna och lådfronterna får en radie i hörnet för att 
följa formen av den rundare skivan.

Som tilläggsprodukter till de klassiska hyllplanen så utveckla-
des även ett hyllplan med sopsorteringskärl och ett hyllplan av 
stålrör som fungerar som tidningsställ. 
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Figur 42. Utvecklande skisser dekorskivor och beslag.

Ad on!

För att särskilja sig från andra tillverkare och varumärken ska Ad on 
produkterna ge användaren möjlighet att skapa ett hyll-/väggsystemet 
med personligt uttryck.

Dekorskivor

Om brukaren inte vill eller behöver ha förvaring på hela 
skenans höjd så ska denne ha möjlighet att välja olika typer av 
dekorskivor istället. För att fästa dessa i skenan så behövs ett 
beslag som utformats likt konsolen utan den del som håller 
hyllplanet men istället med en flik där skivan hakas på. Be-
roende på vilken typ av skiva användaren ska fästa så roteras 
beslaget för att passa de olika tjocklekarna.

Skivorna ska sitta mellan skenorna och beroende på typ så har 
skivan utformats för att möjliggöra kombinationer av olika 
skivor. De olika typernas fronter linjerar med varandra och 
samma yttermått på dem ger användaren olika kombinations-
möjligheter både vid framför och bakomförvaring.

Textilskärmen fungerar både som dekoration och ljuddäm-
pare då den tar upp en del ljud. Materialet under textilen är en 
styv spånskiva och en porös boardskiva som gör att även nålar 
kan fästas på skivan.

Den klassiska whiteboardtavlan har funnits i många år men 
fyller en viktig funktion. För att ge denna funktion en ny käns-
la så byts den mot en skiva av plexiglas. Plastskivan möjliggör 
att sätta olika kulörer på tavlorna. Det kan även göra att före-
tagen kan profilera kontoren med t.ex. logotyp, värdeord eller 
en slogan som symboliserar företaget.

En anslagstavla av kork har inte samma estetiska värde 
som det nya vägg-/hyllsystemet. Denna tavla kommer istäl-
let att bestå av en pulverlackerad plåtskiva där man med hjälp 
av magneter fäster man sina lappar. Plåtskivan finns med rak 
och välvd form, den välvda formen ökar användningsområdet 
på konsolerna då de kan placeras i rum där de fungerar som 
informationspelare.
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Figur 43. Utvecklande skisser Ad on produkter.

Pärmstöd

Konsolerna på det gamla Hyll-/väggsystemet fungerade som 
kombinerade konsoler och pärmstöd. Även om användaren 
inte använder de som stöd så sitter de där och ger systemet en 
mindre luftig känsla.

Med den nya spänstiga undermonterade konsolen så mister 
den funktionen att fungera som pärmstöd. En komplette-
rande båge skulle lösa problemet och ändå upplevas luftig vid 
inaktivitet. Men bågen skulle inte hålla samma formspråk som 
konsolen och bryter då det lugn som blir om delarna harmo-
nierar.

Pärstödet som blev valt som slutförslag har grundformen likt 
det som klipps bort vid tillverknigen av konsolen. På så sätt 
får man känslan av att det verkligen hör ihop och inte är nå-
gonting som satts dit bara för att få ett stöd.
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Resultat

Figur 44. Lådor och skåp i 
kombination med magnet-
tavla, white board och hyllplan 
gör att systemet är en mångsi-
dig förvaringsmöbel.

I den här delen av rapporten finns en sammanställning med 
bilder av hur mitt slutförslag ser ut.

Direction

Direction gör att Edsbyverken tar en egen riktning med förvaring på 
kontorets vägg.

Den enkla och rena väggskenan ger många kombinationsmöj-
ligheter. Med hjälp av konsoler, hyllplan, skåp och dekorskivor 
skapar användaren kombinationen för det specifika behovet. 
Formerna och färgerna gör att Direction passar in i Edsbyver-
kens klassiskt modernistiska sortiment. 

Produktbeskrivning
Direction i standardutförande ser ut enligt följande:
Naturfärgad aluminiumskena med grå täcklock
Vita pulverlackerade konsoler och pärmstöd av stålplåt
Hyllplan av MDF med vitt högtryckslaminat och vit kantlist
Vitmålad skåpdel med målade fronter på lådor, luckor eller lå-
dor och lucka
Textilskärm, svartlackerad magnettavla eller mjölkvit plast-
skiva
Mått:
Väggskenan finns i två längder, 1200mm för framförförvaring 
eller 1800mm för bakomförvaring
Hyllplanet är 800mm brett och 320mm djupt
Skåpdelen är 800mm bred, 420mm djup och 400mm hög
Dekorskivorna har måtten 748mm bred och 600mm hög
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Figur 45. Med hyllplan och pärmstöd kan systemet fungera som arkivhylla. Figur 46. De välvda magnettavlorna breddar skenans användningsområde och passar som 
informationspelare i allmäna lokaler.
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Figur 48. Hyllplan utan pärmstöd. Figur 49. Hyllplan utrustade med pärmstöd.Figur 47. Den lugna skenan gör att den upplevs lugn i vilande 
läge.

Figur 50. Skåpdel med tre breda lådor. Figur 51. Skåpdel med två dörrar. Figur 52. Skåpdel med tre smala lådor och en dörr.
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Figur 58. Sophantering i luften frigör golvyta. Andra format på 
kärlen gör att de bl.a. kan fungera som papperåtervinning.

Figur 57. Hyllplan av stålrör fungerar som tidningsställ.Figur 56. Välvd magnettavla.

Figur 55. Textilskivan får samma storlek som de övriga dekorski-
vorna för att ge möjlighet till olika kombinationer.

Figur 54. En plastskiva blir ersättare till whiteboard tavlan.Figur 53. Magnettavlan ersätter anslagstavlan av kork.
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Figur 59. Konsolen låses i skenan med två M6x10 insexskruvar 
och tillhörande mutter.

Figur 60. Den centimetergraderade skalan på skenans insida 
förenklar höjdjusteringen av konsolen.

Figur 63. I bakkant av hyllplanet och skåpdelen finns urtag så att 
de inte tar i skenan och skapar en spalt mot väggen.

Figur 64. Beslaget som håller dekorskivorna på plats kan mon-
teras på två sätt beroende av vilken skiva som ska användas.

Figur 62. På pärmstödet finns en flik som tar stöd mot skenan 
och gör att pärmstödet klarar en högre belastning.

Figur 61. Väggbeslagen skruvas i väggen med två skruvar per 
beslag och döljs sedan med plastlocket.
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Analys av resultat

Koppling mot undersökningsfasen
Intervjun i början av arbetet med VD Josef  Höbenreich visa-
de tydligt att det inte är designen som är det allra viktigaste på 
den nya produkten, den ska istället ha innovativa funktioner 
och enligt slogan ”Kontor på ditt sätt” lättare kunna spegla 
användarens identitet. Detta löstes genom att skenorna fick 
en helt slät front med infästning av de steglöst höjdjusterba-
ra konsolerna i sidan av skenan. Nya fronter på skåpet med 
starka kulörer och skyddskåpor liksom på monteringsbeslagen 
ger möjligheter för användaren att skapa egna färgkombinatio-
ner som kan sticka ut på kontoret. Detta i kombination med 
nya varianter på dekorskivorna gör även att de önskemål som 
fanns från säljarna med nya dekorskivor mer dold förvaring 
blir lösta. 

Kunderna hade inte några speciella önskemål till ett nytt 
system vid intervjuerna, men det fanns en anledning till var-
för de inte använde dagens system. De hade synpunkter på 
de skruvhål som uppstår om man inte använder hyllan och då 
inte blir uppskattade. Även detta får en lösning då målet med 
skenan är att den ska kunna sitta monterad på väggen i det 
inaktiva läget utan att störa.

Den steglösa principen gör att Edsbyverken blir unik på 
marknaden med den här förvaringslösningen vilket i konkur-
rentanalysen visade sig vara något som de inte gör idag. Även 
formgivningen gör att det särskiljer sig från konkurrenterna 
och gör att hela systemet passar in i det klassiskt modernis-
tiska sortimentet bättre.

Om man ser till det som formulerades till en krav-/pro-
jektspecifikation efter delredovisningen så ger Direction svar 
på de två frågeställningarna;
Hur ska en funktionell upphängning se ut för att ha ett aktivt och ett 
inaktivt läge?
Vad är det som ska ge brukaren det kreativa och inspirerande tillägget 
vid val av den här produkten?
Den funktionella upphängningen består av monteringsbeslag 
med täckkåpor som möjliggör att skenan ska få den släta inak-

tiva fronten med infästningar i sidorna för ett aktivt läge. Nya 
dekorskivor, dolda förvaringar och mer färg ger ett kreativt 
tillägg. Med den välvda magnettavlan eller en kombination av 
olika dekorskivor så kan Direction även flytta ut till fikarum-
met eller foajén. 

De miljökrav som fanns från Edsbyverken uppfylls med 
hjälp av att man använder sig av samma tillverkningsprinci-
per som man gör på produkter som idag är svanenmärkta. Yt-
behandlingar och material finns idag på andra produkterna i 
sortimentet och gör även att produkten lättare passar in i pro-
duktionen.

Jämförelse mot dagens produkt
Om dagens Vägg-/hyllsystem jämförs med Direction så kan 
man se följande förbättringar:

Konstruktionen av hela skenprincipen är genomtänkt i 
både form och funktion. Den klarar av en nytänkande juste-
ringsprincip samtidigt som den har en väl utvald välvd form 
på fronten.

Konsolernas konstruktion gör att ett extra pärmstöd be-
hövs vid denna typ av förvaringsbehov. Pärmstödet var en 
del av den gamla konsolen och gjorde att endast en produkt 
behövdes men gav ett tungt uttryck om dessa inte behövdes. 
Den rena konsolen gör att hyllan upplevs luftig då pärmstö-
den inte används, och formen på konsolen går igen i pärmstö-
det och skapar ett sammanhängande uttryck.

Formen på det nya hyllplanet har utvecklats till en mer ge-
nomarbetad form jämfört med det helt raka hyllplanet som 
erbjuds idag. En radie i de främre hörnen på hyllan ger ett 
fint möte när två hyllplan monteras bredvid varandra samti-
digt som ett enkelt hyllplan upplevs smidigare. I bakkant har 
hyllplanet nu ett urtag som gör att hyllan går in till väggen 
istället för att skapa en spalt mellan vägg och hylla. Av sam-
ma form som hyllplanet har sedan en skåpdel utformats med 
luckor och lådfronter för andra förvaringslösningar. Färgerna 

på dessa ger kunden fler kombinationsalternativ.
De klassiska whiteboardtavlan och anslagstavlan av kork 

som idag inte känns helt aktuella har bytts ut mot plastskivor 
och plåttavlor för ett modernare uttryck som hänger ihop med 
skenorna.
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Diskussion
Projektet

Det här examensarbetet gick ut på att ta fram en ersättare till 
det nu gamla och föråldrade Hyll-/väggsystemet som finns i 
Edsbyverkens sortiment. Det gamla sortimentet hade uppda-
terats och följer nu det klassiskt modernistiska formspråket 
där även den nya produkten ska passa in. För att från början 
ha en öppen ingång och göra att ett fast spår inte blev spi-
kat så kallades projektet för att ”lösa förvaring på kontorets 
vägg”. Efter undersökningsfasen där information om konkur-
renter och deras sortiment, de egna miljöföreskrifterna, ana-
lys av formspråk och intervjuer med både säljare och kunder 
hämtades in så fanns information för att kunna genomföra en 
skissfas. Nu visste jag vad konkurrenterna saknade och olika 
idéer på detta kunde utformas. Skisserna sammanställdes och 
presenterades i tre förslag som sedan diskuterades med Eds-
byverken i mellanredovisningen. Många delar ur de idéer som 
hade lagts fram gillades och ett spår för det slutgiltiga försla-
get bestämdes och ledde till ny projekt-/kravspecifikation. 
Enligt den skulle den nya produkten bortse från den gamla 
och den nya väggskenan skulle utformas med målet att ha två 
lägen, ett aktivt läge där den fungerar som konsolbärare och 
ett där den utan problem kunde sitta kvar monterad på väg-
gen. Utvecklingsfasen gick till största del ut på att utforma den 
basstruktur som är grunden till hela systemet. Resultatet blev 
sen en produkt som skiljer sig från konkurrenterna och ger 
Edsbyverken en ny riktning på definitionen förvaring på vägg. 
Den nya riktningen gav namnet Direction och är väggskenan i 
aluminium med steglös höjdjustering av konsolerna. Konsoler 
och pärmstöd har en bra spänst och hyllplan och skåp följer 
former från det övriga sortimentet.

Den egna insatsen

För att vara självkritisk så skulle en annan fördelning på ar-
betet gjorts då en större tyngd skulle ha lagts på undersök-
ningsfasen. Att hålla jämnt tempo skulle vara bättre än att före 
mellanredovisningen göra det mesta för att sedan tappa lite 
engagemang då för mycket energi gått åt till den första delen. 
De Ad On produkter och den ”arbete med lust” känsla som 
jag siktade på uppnåddes inte riktigt men resultatet på pro-
dukten som presenteras är jag mycket nöjd med och det är en 
produkt som jag med fördel kan sätta in i min portfolio.

Förslag på vidare arbete

Eftersom jag vid avgränsningarna tydliggjorde att förslaget 
inte skulle vara helt produktionsanpassat så är en utveckling 
efter maskinresurser och tillverkningsmetoder ett första steg 
för en komplett produkt. Vid vidare arbete på produkten så 
ser jag att utveckling av de Ad On produkter som finns kan 
göras. Ett skarpt test med en riktigt strängpressad aluminium-
profil skulle behöva tillverkas för att ha möjlighet att se hur 
det tänkta materialet och dimensionerna fungerar. Det mon-
teringsbeslag och den skyddskåpa som finns till detta skulle 
behöva tillverkas i rätt material för att se om ändringar måste 
göras. De välvda magnettavlorna skulle kunna bytas ut mot 
plastskivor och bli som ljuspelare.
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