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Edsbyn Kontorsmöbler wanted two innovating tables for the 
Activitybased Workplace, also called A2. A2 is a working 
environment that supports the mobile operation methods 
of today at the same time as it increases the occupancy at 
the working premises. 

In the A2 office there is the so called Touch Down table 
where everyone can sit down and work with their laptops. 
They don’t have any storage and will be easy for everyone 
to use.

Edsbyn Kontorsmöbler want a flexible under frame that 
with smaller changes could create a line of tables. The so-
lution should also enhance the capacity utilization on the 
tables and presuppose from the Activitybased Workplace 
users needs and working methods. It was important to 
identify what A2 and Touch Down are and what problem 
areas they have.

Since the tables should be innovating, they didn’t need 
to presuppose from Edsbyn Kontorsmöblers current idiom 
or products. As much as possible of the tables should be 
able to be manufactured in their own factory, which will 
make a larger profit. 

After the research phase ideas are developed with func-
tionality, flexibility and esthetics as main focus.
Later they result in a finish concept with the name Combine 
where two flexible table solutions and two portable storage 
units are made. The tables and the storage units have been 
made with the users problems in mind. 

Together with the wishes of Edsbyn Kontorsmöbler, the 
tables have become a flexible product that’s easy to modify 
in the manufacturing process after the costumers wishes. 

On the tables it is also possible to attach personal stor-
age with office supplies which every person bring with them 
from their private lockers to the table they are currently 
working at.

Edsbyn Kontorsmöbler önskade två nytänkande bord för 
den Aktivitetsstyrda Arbetsmiljön, även kallad A2. A2 är en 
arbetsmiljö som stödjer dagens mobila arbetsätt samtidigt 
som den ökar lokalens beläggningsgrad.

I A2 kontoret finns det så kallade Touch Down bord där 
alla kan slå sig ned med sin laptop och arbeta. De har ingen 
förvaring och ska vara lätta för alla att använda.

Edsbyn Kontorsmöbler önskade ett flexibelt underrede 
som med mindre förändringar kunde skapa en bordsserie. 
Lösningen skulle även öka beläggningsgraden på borden 
och utgå från A2 användarens behov och arbetssätt. Det 
var då viktigt att identifiera vad som är A2 och Touch Down  
samt se vilka problemområden som finns hos dessa.

Borden behövde inte utgå från Edsbyns befintliga form-
språk eller produkter då de skulle vara nytänkande. De 
skulle till så stor del som möjligt kunna tillverkas i deras 
egna fabrik, vilket ger en större vinst.

Efter undersökningsfasen utvecklas idéer inom funktion, 
flexibilitet och estetik som huvudområden. De leder sedan 
till ett slutkonceptet med namnet Combine där två flexibla 
bordslösningar och två bärbara förvaringar tas fram. Bor-
den och förvaringarna har utgått från användarens problem. 

Tillsammans med Edsbyns önskemål har borden blivit 
flexibla produkter som enkelt kan förändras i produktions-
stadiet efter kundens önskemål.

På borden kan man även fästa sin förvaring med kon-
torsmaterial som man tar med sig från sitt privata skåp till 
det bord man arbetar vid.

AbstractSammanfattning
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Inledning
1.2 Projektbeskrivning

Efter ett möte med Josef Höbenreich (VD) och Per-Ove 
Karlstorp (Produktutvecklare) på Edsbyn Kontorsmöbler 
så bestämdes det att examensarbetet blir att ta fram två 
stycken Touch Down arbetsbord i olika höjder som är an-
passade för den aktivitetsstyrda arbetsmiljön och ska tillta-
la dess användare. Undersökningarna ska leda till att finna 
bordens funktion i den aktivitetsstyrda arbetsmiljön och se 
hur man löser det traditionella skrivbordets förvaringsmöj-
ligheter i den nya miljön. 

Borden ska utformas utifrån kontorets, arbetarens och 
produktionens olika krav och behov. Eftersom ett Touch 
Down bord fyller andra funktioner än reguljära skrivbord 
ska dess användningsområde kartläggas. 

Borden bör ha fasta underreden, dvs. ej höj-och-sänk-
bart. Man ska kunna sitta sex personer runt borden. Efter-
som Edsbyn tjänar pengar på de delar av produkterna de 
själv kan tillverka så vill de att borden ska kunna tillverkas 
i deras fabrik i så stor del som möjligt. De material som de 
använder är MDF och spånskiva. Edsbyns formspråk behö-
ver inte följas vilket skapar nya möjligheter.

1.3 Syfte

Genom designprocessen ska två Touch Down bord skapas 
som bättre klarar dess uppgift i den aktivitetsstyrda arbets-
miljön. Arbetet ska utveckla mig och mina arbetsmetoder 
som designer men även kunna göra Edsbyn ännu mer in-
tressant och öka deras konkurrens på marknaden.

1.1 Bakgrund

Edsbyn Kontorsmöbler är en av de ledande kontorsmöbel-
tillverkarna i Skandinavien. De startade år 1899 i Edsbyn, 
Hälsingland där de fortfarande har sitt huvudkontor och fa-
brik. Deras verksamhet har i huvudsak varit att producera 
möbler, men fram till 1984 var de även en av världens störs-
ta skidproducenter. Deras produkter och produktion är väl 
genomtänkt och bygger på lång erfarenhet. De tillverkar i 
huvudsak olika slags bord, förvaringslösningar för kontoret 
och skärmväggar. Deras standardsortiment kan modifie-
ras, kombineras och byggas på, vilket skapar möjlighet till 
kundunika lösningar. 

De är kända för sin miljöanpassade produktion. Mer än 
75% av produktionen är Svanenmärkt och de fick som för-
sta kontorsmöbelföretag fyra Svanenmärkta möbelserier år 
2001. De är certifierade med ISO 9001 och ISO 14001.

Eftersom de vill fortsätta vara en av de ledande företagen 
inom kontorsområdet måste de följa kontorens utveckling. 

Arbetsuppgifterna på ett kontor har förändrats genom 
åren, men kontorsmiljön har nästan sett likadan ut. Under 
en dag på kontoret utför varje anställd ungefär 30-40 olika 
aktiviteter, många av dessa lämpar sig inte vid ett vanligt 
skrivbord. Tekniken har förändrats och blivit trådlös, då har 
det regelrätta skrivbordet blivit överflödigt eftersom vi nu 
kan arbeta där det bäst passar oss. I ett kontorslandskap 
står ofta många platser oanvända vilket leder till dåligt ut-
nyttjade lokaler som kostar pengar i onödan. Beläggnings-
graden är aldrig mer än 60% i ett kontor, snittet ligger på 
30%. Detta betyder att cirka 70% av de anställda inte behö-
ver en egen fast arbetsyta.1 Eftersom större städer har höga 
lokalkostnader så vill man utnyttja lokalen så effektivt som 
möjligt. Detta kan man göra genom att ha öppna lokaler 
med flexibla lösningar som ej kräver ombyggnationer.

Den moderna arbetsplatsen kallas för Aktivitetsstyrd ar-
betsmiljö och är förkortat A2. Det är en öppen, delad och 
gemensam arbetsmiljö där varje aktivitet har en miljö som 
stödjer den till 100%. Arbetaren väljer en plats där den kan 
arbeta bäst, detta leder till högre effektivitet.

Figur 2: Illustration av Sverige och Hälsingland

Figur 1: Edsbyn Kontorsmöbler logotyp
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1.4 Metod

Förstudie
• Ta del av befintlig information som redan finns på in-

ternet och genom kontakt med personer som arbetat 
inom detta område.

Undersökningsfas
• Studiebesök på ett aktivitetsstyrt kontor för att se hur 

de arbetar och hur ett sådant kontor fungerar.
• Intervjuer med personer som arbetat i en aktivitets-

styrd miljö och andra personer som har erfarenheter 
inom detta område.

• Identifiera målgrupp, vem använder sig av dessa kon-
tor och hur arbetar de?

• Identifiera Touch Down, hur används de och vad är bra 
och dåligt med dem?

• Identifiera formspråk, genom att se på konkurrenter 
och vad som är modernt just nu.

Designmetodik
• Konkurrentanalys, hur har andra löst det?
• Kravspecifikation, genom intervjuer med Edsbyn och 

brukare kan bordens krav tas fram.
• Funktionsanalys, hur kan kraven lösas?
• Identifiera produktionskrav och produktionsmetoder, 

hur ska borden kunna tillverkas?
• Skissfas 1 och 2, ta fram idéer som till slut blir ett slut-

koncept. 

Prototyptillverkning
• Ritningar/3D CAD
• Prototyp 1:1

1.7 Problemformulering

• Hur ska borden se ut för att vara estetiskt tilltalande, 
funktionella och samtidigt ha en flexibel konstruktion?

• Hur ska underredet se ut för att kunna tillverkas i Eds-
byns maskinhall?

1.8 Frågeställningar

• Vilka behov av arbetsytor har brukaren i en A2 miljö?
• Vilka funktioner ska borden fylla för att passa in i en 

A2 miljö?
• Vilka problem upplever brukaren med de nuvarande 

Touch Down borden?
• Vad anser en A2 användare är estetiskt tilltalande?
• Hur ska borden vara konstruerade för att kunna produ-

ceras i Edsbyns maskinpark?

1.5 Begränsningar/Förutsättningar

• Borden behöver inte följa Edsbyns befintliga sortiment 
och formspråk.

• Borden ska möjliggöra dagens arbetssätt.
• Borden ska vara i två höjder, ca 700 och 900mm, rym-

ma 6 personer och ej vara höj-och-sänkbara.
• Bordsskivorna får max vara 2200x1200mm och bör 

vara  i MDF eller spånskiva.

1.6 Mål

• Borden ska öka beläggningsgraden i A2 miljön.
• Borden ska vara inspirerande och estetiskt tilltalande 

för A2 användaren.
• Borden ska i största mån vara optimerade för produk-

tion i fabriken i Edsbyn.
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Undersökningsfas

Sammanfattning av intervju
Min uppgift blir att göra två Touch Down bord med tillta-
lande formspråk som fungerar för en aktivitetsstyrd arbets-
miljö och tilltalar dess användare. Bordet bör vara flexibelt 
så de kan skapa en serie av det med inte allt för stora jus-
teringar. Detta blir även det en vinst då de kan skapa flera 
bord på enkla förändringar. För att underredet och skivan 
ska kunna tillverkas i deras fabrik bör de vara i MDF el-
ler spånskiva, men om detta förhindrar ett bra resultat så 
kan underleverantörer tillverka det istället. Detta leder då till 
en mindre vinst för Edsbyn. Höj-och-sänkbart kan vara ett 
problem och önskas ej. 

2.1 Per-Ove Karlstorp - Edsbyn kontors-
möbler

Min externa handledare heter Per-Ove Karlstorp och är 
produktutvecklare på Edsbyns Kontorsmöbler. Ett besök i 
fabriken gjordes för att se och förstå hur och vad de kan 
tillverka, men också för att få en förståelse för produkterna 
som ska tas fram. 

Han anser att mitt fokus bör ligga på underredet då det 
är den mest intressanta delen av ett bord. Underredet ska 
helst kunna anpassas så det fungerar till flera olika bord så 
en serie kan skapas av det. Därefter ska en skiva tas fram 
som passar bra tillsammans med underredet. Skivan ska 
helst kunna ha olika fasningar på dess kant vilket skapar en 
flexibilitet för kunden. Borden ska passa i den aktivitetsstyr-
da arbetsmiljön. Min uppgift blir då att ta fram ett tilltalande 
formspråk för min målgrupp. Min inriktning blir två Touch 
Down bord, 720 och 900mm höga.

De arbetar med MDF och spånskiva, resterande delar av 
produkterna köper de antingen in från en underleverantörer 
eller låter någon tillverka åt dem. Plywood och massivt trä 
arbetar de inte med i vanliga fall utan måste i sådanna fall 
specialbeställas vilket gör det hela dyrare. Plywooden be-
står av ett annat lim än deras vanliga skivor vilket sliter mer 
på verktygen, det används då ej. 

Per-Ove tror att vita kontorsmöbler med någon accent-
färg kommer fungera några år till då det fortsätter att sälja 
bra. Detta är bra därför att accentfärgen är lätt att byta ut 
när kunden önskar en annan färg. Han är nyfiken på nya 
formspråk. 

Bordsskivan får max vara 1150/1200mm bred för att 
passa i maskinerna. Dessa mått beror på om den ska vara 
målad, betsad, laminerad eller fanérad. De vanligaste fa-
néren de säljer är björk, bok och sen ek. Ibland används 
även valnöt, men bara i mindre mängder på grund av sin 
mörkhet. Skivan bör vara minst 19mm tjock för att inte den 
ska få en böjning. 

Borden bör eventuellt kunna anpassas till redan befint-
liga standardprodukter, såsom fästen, kabeldiken och hjul. 

Figur 3: Entré till fabrik

Figur 4: Produkter från Edsbyn
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2.2 Identifiera kontoret

Arbetet blev avsmalnat redan från början och ska bara om-
fatta den aktivitetsstyrda arbetsmijön eftersom det är ett 
helt utvecklat koncept som många arbetsplatser i Sverige 
skaffat med goda resultat. Men för att få lite förståelse för 
skillnaderna på det traditionella och det aktivitetsstyrda 
kontoret så behövdes en liten fördjupning. Genom olika 
skrifter på internet, studiebesök och intervjuer har min för-
ståelse för hur kontoret fungerar och hur det förändrats för 
att passa dagens arbetssätt förbättras.

Det traditionella kontoret
I det traditionella kontoret sitter man oftast vid ett eget 
skrivbord, man har fövaring bakom ryggen, några mötes-
rum, ett pentry och en fåtölj. (Figur 5) Detta kontor är ett 
statiskt kontor vilket gör så man börjar samla papper och 
material i pärmar och hyllor som kan skapa röra. När man 
arbetar sitter man vid sitt skrivbord där man förvarar myck-
et av sitt kontorsmaterial, man har även en stationär dator 
som tar onödig plats och resulterar med att man blir fast 
vid skrivbordet. Detta kontor klarar inte av alla de aktiviteter 
man gör under en arbetsdag t.ex. skriva, läsa, tänka, sam-
tala, arbeta, diskutera, informera osv. Detta arbetssätt kan 
förbättras då de flesta aktiviteter kan göras mer effektivt 
på andra platser och i bättre miljöer. Detta kontor tar upp 
väldigt mycket yta pga att det ofta har cellkontor med för-
varing, vilket blir dyrt och onödigt.1 Beläggningsgraden är 
väldigt låg i denna miljö där många platser står oanvända 
större delen av dagen. 

”Framtidens kontor”
Begreppet framtidens kontor kom till Sverige redan 2001 
men har av olika skäl tagit tid att implementera. Med flexi-
bilitet och rörlighet i fokus skulle man med den nya tekniken 
kunna jobba var och när som helst. Den egna fasta arbets-
platsen skulle bytas ut mot ett litet skåp på hjul där man 
skulle kunna förvara de få personliga tillhörigheterna man 
behövde.2 Det tog många år innan man blev tillräckligt flexi-
bel. Det var när man kunde börja arbeta helt trådlöst detta 
arbetssätt började fungera på riktigt. Detta utvecklades se-
dan till den aktivitetsstyrda arbetsmiljön, kallad A2.

Figur 5: Traditionellt kontor.
Cellkontor med skrivbord och förvaring bakom 
ryggen, mötesrum, ett pentry och soffgrupp.
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2.3 A2 - Aktivitetsstyrd arbetsmiljö

Jonas Falk från arkitektkontoret Strategisk Arkitektur var 
inte nöjd med de kontorslösningar som fanns och märkte 
hela tiden av hur varje arbetsplats blev mindre per kvadrat-
meter. Tillsammans med Jonas Hurtigh Grabe började de 
diskutera hur man från 1980-talet gått från 30-40 kvm/ar-
betsplats till dagens 10-20 kvm/arbetsplats som nu inte går 
att minska mer. Tillsammans tog de fram A2, den aktivitets-
styrda arbetsmiljön. 

A2 är en samling av miljöer som ger varje aktivitet ett 
stöd till 100%. Varje miljö ska vara skapad så effektiviteten 
blir så hög som möjligt. Varje person ska vara mobil och 
kunna arbeta var den vill och i en miljön som stödjer det 
pågående arbetet. (Figur 6) Den mobila tekniken fungerade 
inte tillräckligt bra tidigare men har nu blivit så bra så man 
kan jobba i stort sätt var som helst, både på kontoret, stan, 
hemmet eller på resande fot. Det mobila arbetssättet är det 
bästa för kroppen då det statiska arbetet är minimalt.2

Lokalen
Eftersom hyrorna är höga i storstäderna så vill man kunna 
ha en så liten lokal som möjligt samtidigt som man vill att 
de anställda kan jobba bra och effektivt. Lokalen ska vara 
anpassningsbar när antalet anställda och företagets ar-
betsuppgifter förändras. Man möblerar därför om dessa A2 
lokaler istället för att bygga om dom. Väggarna är lätta att 
förflytta och elen dras under golvet vilket skapar flexibilitet.3

A2 fokuserar på de anställda och deras arbetsstilar och 
arbetsuppgifter. Att endast ha fina lokaler och ett bra ar-
betsklimat räcker inte, man måste ge de anställda de stöd 
de behöver för att göra sina aktiviteter så bra och effektivt 
som möjligt. De bästa idéerna kommer man oftast på utan-
för arbetet, det är då man kan slappna av, tänka och foku-
sera i en lugn miljö. Dessa miljöer vill man få in i dessa kon-
tor. I vissa arbetsmoment vill man kunna jobba helt ostört 
både visuellt och akustiskt, dessa chanser ska man även 
få på jobbet. 

Nu för tiden arbetar man ofta i grupper och projekt vil-
ket inte det traditionella kontoret är utformat för. Man måste 
därför utveckla platser där man kan jobba tillsammans, 
både i gemensamma utrymmen och i rum där man får ar-
beta ostört utan att kunna störa andra. Studier visar att man 

?

Figur 6: Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö. Arbeta i den miljö 
man arbetar bäst med Hemvistet som centrum.
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Figur 7: Beläggningsgraden på kontoret

bara sitter vid ett skrivbord mellan 35-60% av arbetstiden, 
detta kommer minska ännu mer i framtiden då man kommer 
jobba mer i grupp.

Man låter arbetaren få arbeta i frihet bara för att upp-
muntra ett samarbete, att förbättra entreprenörskap och ge 
ett utrymme för kreativitet. Arbetet blir då mer intressant 
och utmanande och detta leder till att man fokuserar bättre. 
Resultatet är det som är viktigt, inte vart man har uppnått 
det. Man måste därför se till att resultatet blir det bästa för 
kunden, kollegorna och företaget.

De lokaler som stödjer en aktivitetsstyrd arbetsmiljö har 
flera miljöer utan bestämda platser som man kan arbeta vid 
när man vill. Man ska då kunna röra sig fritt i lokalen och all-
tid kunna välja en plats som passar för det arbete man ska 
utföra. En typisk sådan miljö är Touch Down bordet, detta 
bord är multifunktionellt och passar tll många aktiviteter. De 
som använder detta bord jobbar ofta ute eller hos kund och  
är bara på kontoret en del av dagen.3

Beläggningsgraden
Nu räknar man inte bara kvadratmeter per anställd, nu 
räknar man också beläggningsgraden på kontoret. Be-
läggningsgraden är hur många som befinner sig på arbets-
platsen och hur ofta de är där. Ofta är beläggningsgraden 
(Figur 7) endast 30%, då är 70% av arbetsytorna oanvända 
vilket är dyrt och onödigt då lokalkostnaderna i storstäder 
är höga. Det betyder att ungefär 30% av de anställda är i 
behov av en egen fast arbetsplats, resten får släppa deras.1 
Detta har lett till att man har gemensamma arbetsytor där 
alla kan slå sig ned och arbeta. Då måste man förändra för-
varingen, detta gör man genom att de anställda får ett per-
sonligt skåp i en miljö som kallas “Hemvistet”. Det är där de 
anställda börjar och slutar sin dag, där träffas de anställda 
och umgås. I A2 kontoret är beläggningsgraden viktig, man 
vill ha så få tomma platser som möjligt.

Använda platserOanvända platser

30%

70%
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Vilka passar ett sådant kontor?
Ett aktivitesbaserat kontor passar till de företag där man har 
hög intern samverkan, har en varierad närvarograd, varie-
rade arbetsuppgifter och är rörliga i de olika arbetsmomen-
ten man utövar.4

Kontorets krav
Det finns inget bestämt om hur liten en arbetsplats eller ar-
betsyta får vara för det finns så många olika faktorer som 
spelar in. Eftersom alla arbetar olika, har olika möbler och 
utrustning så är det svårt att ge ett exakt svar. De som pra-
tar i telefon mycket måste ha ett större utrymme för att inte 
störa andra. 
Arbetsplatsens utformning, storlek och estetik är viktigt för 
det är den som skapar arbetsmiljön. Om arbetssituatio-
nen upplevs negativ kommer det påverka arbetsresultatet. 
Stress kan uppkomma då ett rum är för stort eller för litet.5

Antalet kvadratmeter per person minskar visar flera kon-
torsprojekt i Stockholm. Tieto Sweden AB har flyttat in 1400 
medarbetare i ett nytt kontor där varje person får 10,7 kvm. 
Svenska Dagbladet och Aftonbladet har också flyttat till nya 
lokaler, där får varje medarbetare 10,3 kvm. Det är väldigt 
sällan alla på kontoret är där, därför fungerar dessa tal bra.6

Byggnaden bör ha ett högt miljöfokus och ha nära till 
buss och tågförbindelser för att hjälpa de anställda och mil-
jön. Byggnaden ska gå att möblera om istället för att byg-
gas om när företaget förändras.7

Arbetsmiljön
Christina Bodin Danielsson på KTH Arkitektur har i “The Of-
fice, an Explorative Study. Architectural Design’s Impact on 
Health, Job Satisfaction and Well-being” kommit fram till 
att de anställda trivs bäst i cellkontor med öppna gemen-
samma ytor, men även att design spelar en stor roll för hur 
de anställda mår och hur de trivs på arbetsplatsen.

“– Visst är trivsel viktigt, men en lösning med bara cell-
kontor är dålig ur företagets synvinkel med långa ledtider 
och mindre effektivitet. I praktiken varierar dessutom vårt 
individuella behov av kontorslösning hela tiden. A2 är som 
ett veritabelt kinder-ägg. Cellkontor, öppna ytor och flex-
platser – allt i en och samma lösning, säger Jonas Falk.” 8

För att få en bra arbetsmiljö kan man följa de såkallade VAA 
kraven (View, Acoustics and Ambiance/Överblick, Akustik 
och Atmosfär). Genom att skapa en miljö som är baserade 
på VAA faktorerna kan man erbjuda flera olika platser som 
varierar mellan tysta och dynamiska, privata och gemen-
samma. Då kan de anställda själva välja en plats som de 
bäst kan arbeta på just då.

Det finns tre olika faktorer som avgör om arbetaren kom-
mer kunna fokusera:
• Vad kan jag se från denna arbetsplats, kan andra se 

mig?
• Vad kan jag höra på denna arbetsplats, kan andra höra 

mig? 
• Hur påverkas jag av utseendet och känslan på denna 

arbetsplats, påverkar den hur jag uppfattar saker?

När människan arbetar mår den bra både fysiskt och psy-
kiskt därför måste den nya arbetsplatsen följa människans 
behov. Företaget får då ökad effektivitet som belöning som 
oftast leder till en större vinst.3 Arbetsplatsen ska vara funk-
tionell, flexibel och ergonomisk.9

Fördelar med öppen planlösning
Om man ska välja att ha ett öppet kontor ska det gynna 
och passa arbetet, inte bara för att spara yta. Öppna kontor 
skapar flexibilitet, överblickbarhet och underlättar att arbe-
ta i grupper och samtala. Gemenskapen blir mycket bättre 
och detta leder till trivsel. I öppna kontor finns öven möjlig-
het till spontana möten vilket är positivt.10

Nackdelar med öppen planlösning
En bra öppen kontorsmiljö tar ungefär lika stor yta som ett 
cellkontor. Öppna kontorsmiljöer är svåra att avskärma vil-
ket kan leda till konscentationssvårigheter och stress.10 

Den största ljudkällan är talande människor, men fotsteg, 
dörrar och maskiner kan även de störa en hel del. De olika 
maskinerna bör därför ligga på ett gemensamt ställe som 
ligger så det inte stör arbetsmiljön.11 De spontana mötena 
kan leda till onödigt prat vilket kan störa de övriga på ar-
betet.

Värdeord - A2 kontoret
Här är tre värdeord som beskriver A2 kontoret:
• Flexibelt - Lokalerna och arbetet är flexibelt.
• Trendigt - Moderna lokaler med trendiga produkter.
• Kreativt - Arbetssättet skapar kreativitet.
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Cellkontoret
Många trivs bra i ett cellkontor därför bör det finnas i loka-
len. Detta rum kan användas som cellkontor, telefonrum, 
mötesrum och projektrum. Rummet kan användas av alla. 

Grottan
Det kan vara skönt att kunna slappna av en stund från ar-
betet. Detta rum påminner om ett kuddrum där två perso-
ner kan sitta och prata, läsa eller tänka en stund. Grottan 
är inspirerad från ett rum i sökmotoren Google’s kontor.  

Biblioteket
Denna zon ska vara tyst och avslappnande, men samtidigt 
ska kunskap och kreativitet kunna skapas där. Många tyck-
er om att arbeta i ett bibliotek då det är perfekt för vissa ak-
tiviteter som t.ex. att tänka och läsa rapporter eller böcker.
 
Touch down bordet
Detta bord är perfekt vid enskilt arbete, projektarbeten och 
möten. Bordet är stort och har plats för minst ca. 6 perso-
ner. Man har en möjlighet att kunna sprida ut sig vilket kan 
vara bra om man jobbar med stora papper och ritningar. Ef-
tersom alla ska kunna  använda dessa så måste man plocka 
ihop efter sig. Dessa bord har el kopplat till sig så man kan 
använda sin laptop osv. vid dem. De har ingen förvaring ef-
tersom det då blir lätt att börja använda ytan som sin egen. 
Ett av borden hade en löstagbar avskärmning så man ska 
kunna sitta lite mer avskilt, men ej ostört. Dessa bord finns i 
olika höjder så man både kan stå och halvstå vid dom.

system och whiteboard tavlor. 
Hela lokalen har ett installationsgolv där alla sladdar 

dras. Om man behöver ström så kan man plocka upp det 
ur golvet. Med detta så slipper man onödiga skarvsladdar 
och kabelvindor.

Hemvistet
Hemvistet är centrumet i den aktivitetsstyrda arbetsmiljön 
och har plats för mellan 30-60 personer. Dit går man på 
morgonen och hänger av sig jackan, tar en fika, kollar mai-
len och socialiserar sig innan arbetsdagen börjar och man 
försvinner till en annan plats eller miljö. Förvaring av klä-
der och arbetsmaterial finns i hemvistet. De flesta har inte 
en egen fast arbetsplats vilket leder till behovet av att ha 
ett eget skåp där man kan förvara sina ägodelar.9 I skåpet 
förvarar man sina personliga dokument, pennor, lite kläder 
osv.

Lounge
Loungen kan finnas både vid huvudentrén och uppe på 
kontoret. Där kan det finnas restaurang, café, tillfälliga ar-
betsplatser och mötesrum.16 Där kan man sitta och jobba, 
ta ett möte med sina kollegor eller kund, ha informations-
möten eller bara skriva något mail. Det är en av de mest 
populära platserna att arbeta på i A2.17

Mötesrum
Dessa rum är gjorda så man kan jobba ostört samtidigt som 
man inte stör andra då de är ljudisolerade. De finns både 
för en och två personer och är utrustade med en väggfast 
arbetsyta där man kan placera sin laptop.

Det formella mötesrummet
Detta rum används bäst vid mer formella aktiviteter. Det är 
utrustat med ett konferensbord, stolar och presentations-
utrustning av olika slag. Bordet kan man ha i olika dimen-
sioner, men den för 6 personer är det mest eftersökta och 
använda. 

2.4 Diligentia AB

Diligentia är en av de största fastighetsägarna i Sverige och 
deras fastigheter är i största del lokaliserade i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. De hyr ut kontorsfastigheter, bostä-
der och köpcentrum. Vid årsskiftet 2010/2011 hade de 135 
fastigheter med ett totalt värde av ca. 30 miljarder kronor. 
De har drygt 9000 hyreskontrakt och den uthyrningsbara 
arean är 1,3 miljoner kvm.12

På Sveavägen 44 i Stockholm bygger de om en hel kon-
torsbyggnad. Byggnaden kommer stå klar 2014 och kom-
mer då bestå av tre element: samlingsplatsen, mötesplat-
sen och arbetsplatsen.

Samlingsplatsen kommer vara en gemensam reception 
med lounge, restaurang och café som är öppet för alla.13

Mötesplatsen kommer finnas uppe i kontorslokalerna 
där man träffas, pratar, har möten och arbetar tillsammans. 
Det kan vara både rum och öppna ytor som är anpassade 
för olika sorters möten, t.ex. idémöten, informationsmöten, 
workshops m.m.14

Arbetsplatsen ska vara anpassat efter det aktivitetsstyr-
da arbetssättet. Lokalen ska vara så flexibel så när antalet 
anställda förändras så möbleras lokalen om istället för att 
byggas om.15

2.5 Diligentia Showroom

På Sveavägen 44 har Diligentia skapat ett showroom där de 
visar upp en lokal som är uppbyggd efter det aktivitetsstyr-
da arbetssättet. Lokalen är väldigt flexibel och varje aktivi-
tet har ett utrymme som stödjer den. Diligentia’s showroom 
har varit mycket omtalat i artiklar och på internet. Besöket 
var viktigt då det fanns ett behov att få en djupare förstå-
else för hur en typisk aktivitetsstyrd arbetsmiljö ser ut och 
fungerar. Ingen jobbar i detta showroom, det är bara gjort 
för uppvisningen av en typisk A2 miljö. Lokalen är uppdelad 
i flera “zoner” som alla har en skylt som beskriver vad just 
den platsen är till för. All belysning i lokalen är rörelsestyrd 
och tänds när man kommer in vid just den arbetszonen, 
vilket sparar energi. I lokalen finns rumsavskiljare som ska-
par ett rum i rummet, dessa går från golv till undertaket. De 
finns med olika tillbehör som t.ex. arbetsskivor, förvarings-
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Figur 8 (Uppe vänster): Touchskörm för presentationer, 

soffor och avlastningsytor
Figur 9-10 (Nere vänster): Touch Down bord. Skärmväggar, pallar och 

stolar utan höj-och-sänk funktion
Figur 11 (Höger): Flexibel vägglösning med plats för förvaring och 

skrivyta
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använder sin laptop eller ett privat tangentbord. 
Att ha extra belysning anser dom är onödigt då de har 

tillräckligt bra ljus från lamporna i taket. Med mer dagsljus 
från fönsterna skulle dom må bättre.

Bordens höjd var ett problem för de långa brukarna. De 
hade höjt några bord från 700mm till 800mm och de anser 
därför att borden bör vara höj-och-sänkbara. Annette be-
rättade att de använder sina bord oftast sittandes, men det 
beror nog mycket på att deras bord inte är tillräckligt höga 
för en komfortabel ståhöjd samtidigt som de har höj-och-
sänkbara stolar. 

Elen
Elen i lokalen är dragen genom taket. Elkablar dras från ta-
ket till borden vilket inte är den bästa lösningen. Om de dras 
genom golvet så blir kontorets miljö mer estetiskt tilltalande 
och öppen. De har ingen speciell plats att ladda sina tek-
niska devicer, man laddar dem vid närmaste eluttag. 

samma sorts laptop då man kunde dela sladdar och lättare 
sätta sig vart man vill och koppla in laptopen till en skärm 
vid längre arbetsstunder. Den så kallade Clean Desk Poli-
cyn fungerar bra, dock är sladdar på borden ett problem 
som skapar en röra.
 
Kontorets arbetsmiljö
Arbetsmiljön anser Annette är bra, hela kontoret har blivit 
mer socialt och man umgås med andra avdelningar. Ljud-
nivån är också bra, detta kan till viss del bero på deras 
låga beläggningsgrad. De har bestämt att inte ha någon 
kaffemaskin uppe på kontoret vilket har hjälpt då det kan 
leda till onödigt prat. De har ljuddämpande mattor i lokalen 
som tar bort ljudet av personer som rör sig. Vid mitt besök 
hade personalen precis varit på ett möte, fast de var väldigt 
många i lokalen och folk pratade så var ljudnivån låg. 

De stationära datorerna är små och låter inte mycket och 
ringsignaler ska vara på låg volym. Diskutioner och telefon-
samtal sker i stor del i de ljudisolerade rummen som finns 
i lokalen. Eftersom man kan sitta var man vill och röra sig 
som man vill sker det ofta spontana möten som leder till 
prat. Ibland vill man inte att detta ska ske och det är svårt 
att visa att man är upptagen. Annette berättade att de tidi-
gare hade hörselkåpor vilket fungerade bra då det visar att 
man vill fokusera på arbetet. Det finns även avskärmnings-
fotöljer som tar bort ljud. Dessa används när man måste 
kunna fokusera och tänka ostört. 

Att höra när andra pratar tycker hon är bra eftersom man 
får information som man annars inte skulle fått, detta leder 
till ett bättre samarbete. Fast man kan sprida ut sig i lokalen 
och sitta enskilt så väljer man oftast att sitta nära de andra 
vilket leder till att man träffar fler personer än vad man skul-
le gjort på ett cellkontor. Varierande arbetsmiljöer gör det 
trevligare att arbeta då man inte behöver sitta på samma 
plats och vid samma arbetskamrater hela dagen. 

Utomstående personer kan ibland ha problem att hitta 
personalen när de kan sitta överallt i lokalen, det leder till 
onödigt spring och personer kan bli störda.

De delar tangentbord vid de stationära datorerna vilket 
leder till att sjukdomar sprids. Detta kan ändras på om man 

2.6 Annette Johansson - Diligentia huvud-
kontor

För att förstå hur man jobbar i en A2 miljö och hur kontors-
arbetaren upplever detta så behövde ett besök anordnas 
med någon som arbetar i en sådan miljö. Genom Jonas 
Hurtigh Grabe som har forskat och tagit fram A2 kontoret 
skapades en kontakt med Annette Johansson, assistent på 
Diligentia’s huvudkontor. Annette är insatt i A2 kontoret och 
ser det som en positiv arbetsmiljö som de själv har på hu-
vudkontoret.

Tillsammans med Annette skedde en rundvisning i deras 
lokaler och hon svarade på mina frågor tillsammans med 
några andra på kontoret.

Eftersom Diligentia lär ut och propagerar för A2 kontoret 
och erbjuder sina hyresgäster detta arbetssätt så vill även 
de själva arbeta i en sådan arbetsmiljö. De införde A2 ef-
tersom lokalen och arbetsätten blir mer flexibla och ekono-
miska. Dom införde det hösten 2011 och efter tre månader 
fick de  anställda svara på frågor om hur de upplevt föränd-
ringen, de flesta var positiva till förändringen. (Se 2.7 - Dili-
gentia enkätundersökning)

Det arbetar 34 stycken på deras arbetsplats och de har 
25 stycken vanliga skrivbord och ca 26 sittplatser vid Touch 
Down bord. Beläggningsgraden är bara på 25%, det beror 
på att de har för många platser som ej används. 10-15 per-
soner är som mest på kontoret åt gången. Många arbetar 
hos kunder eller ute på byggarbetsplatser och kommer in 
till kontoret några timmar per vecka. Två stycken har fått en  
fast arbetsplats eftersom de arbetar där hela tiden. Mailar 
gör man ofta på väg till jobbet, men arbete efter dagens slut 
är ej lika vanligt för dem. 

Deras papperanvändning har minskat då de fått ett för-
bättrat utskriftsystem samtidigt som deras dokument ska 
lagras på ett nätverk där alla har tillgång till dem. Många har 
inte den kunskapen som behövs för att kunna dokumentera 
och strukturera papper effektivt, så de skulle behövt gå en 
kurs där de blir lärd till detta arbetssätt. Företagets doku-
ment ska förvaras i gemensamma pärmar och de viktigaste 
dokumenten ska vara inlåsta i ett skåp. Detta eftersom alla 
ska ha tillgång till detta material. 

De har ganska många stationära datorer, dessa hyrs vil-
ket är dyrt. Det skulle varit bättre om alla i personalen hade 
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Touch Down
Uppdraget är att göra två Touch Down bord därför behöv-
des information om det positiva och negativa med borden, 
men även hur brukaren arbetar vid dem. Genom Annette 
och tre andra personer i lokalen besvarades frågorna. En 
vanlig Touch Down användare har inte ett administrativt ar-
bete. Det skulle kunna vara en säljare eller en projektledare 
som inte jobbar inne mycket. Dessa personer har oftast en 
egen laptop som de då vill använda. De som jobbar med 
laptop har lätt att förflytta sig till en annan zon vid behov, 
detta är svårare för dem som föredrar de stationära dato-
rerna.

Möjlighet ska finnas att sprida ut sig med ritningar och 
dokument, då vill man inte ha någon dataskärm på bordet 
eftersom dessa tar upp plats. Borden skulle passa bra i ett 
grupprum för grupp och projektarbeten. Då skulle man kun-
na använda bordet som en yta där man kan lägga ifrån sig 
saker och sedan använda väggarna i rummet för brainstor-
ming. Oftast används borden endast under korta perioder, 
men skulle även fungera för längre perioder om man anpas-
sade dem ergonomiskt.

De har monterat papperskorgar under de stationära 
skrivborden, det saknar dom på Touch Down borden. Att ha 
papperskorgar hjälper även kontorets städpersonal. Från 
början hade man inte möjlighet att ansluta någon strömka-
bel vid dessa bord, men det har dom ordnat efteråt. De har 
nu även uttag för ethernetkabel, detta behövs fast lokalen 
har trådlöst nätverk pga. krångel med anslutningen.

Annette anser att borden bör ha hjul eftersom de då 
skulle bli ännu mer flexibla när man är i behov av mer ut-
rymme. 

Sladdarna som hamnar på bordet när man ska ladda sin 
laptop är ett problem eftersom de tar plats och det blir stö-
kigt. 

Förvaring
Förvaringen sker i ett privat skåp i hemvistet. (Figur 12) Där 
förvarar man sina privata ägodelar och dokument samt en 
del kontorsmaterial. Dokumenten är samlade i en låda med 
ett mappsystem. Kläder hängs på klädhängare som finns 
i hemvistet och några till ställen i lokalen. Blöta kläder får 
man hänga av sig i kapprummet utanför själva kontorslo-
kalen. 

Kontorsmaterial som hålslagare och häftapparater för-
varas i lådor vid skrivborden, hon anser att detta kunde ha 
förbättrats liksom mappsystemet. Vid det privata skåpet 
finns även ett postfack för varje person vilket vissa gillar 
och andra ogillar. Hon saknar förvaring av kontorsmaterial, 
gemensamma laddare och datamöss vid Touch Down bor-
den. Att förenkla förflyttningen av sitt privata material från 
hemvistet till arbetsplatsen saknas även. Detta är en viktig 
del som gör arbetet mer effektivt.

Figur 12: Förvaring i hemvistet



17

Figur 13 (Uppe): Sittmöbler i Hemvistet
Figur 14 (Mellan): Hemvistet med ett Touch Down bord och förvar-
ingsskåp
Figur 15 (Nere): Touch Down bord

Figur 16 (Uppe vänster): Gemensam förvaring på bord med sax, hålsla-
gare och pennor
Figur 17 (Uppe höger): Förvaring av privata dokument
Figur 18 (Nere): Papperssortering och kompost under flexbord

Figur 19 (Uppe): El dragen från tak till bord
Figur 20 (Nere): Sladdproblem på bord
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2.7 Diligentia enkätundersökning

När Diligentia hade använt deras A2 kontor i tre månader 
så utförde de en enkätundersökning om hur de anställda 
uppfattat förändringen. Det är värdefullt att förstå hur de 
trivs och var problemen finns. 

Svarsfrekvensen var 73%, 27 av 37. Vissa frågor har inte 
alla besvarat därför blir inte alltid talen i cirklarna 27. Detta 
är ett urval av frågorna.

2/3 trivs bättre eller oförändrat i en A2 lösning, två styck-
en var helt emot förändringen och de fick då en privat ar-
betsplats där de kunde jobba som tidigare. (Figur 21) Kon-
toret är ännu inte helt utvecklat och några förändringar ska 
ske, t.ex. i hemvistet där förvaringen inte fungerar optimalt. 

Stressen beror mycket på att man måste plocka ihop ef-
ter sig på arbetsytan. (Figur 23)

De spontana mötena har blivit fler, de är både positiva 
och negativa. Det positiva är att man får träffa människor 
man inte träffat tidigare och det negativa är att de kan ske 
flera spontanmöten som stör de andra i lokalen. Detta har 
försämrat ljudvolymen något men det har då andra fördelar 
som lättare att ge och ta emot information och samtal.  

Två stycken tycker ljudvolymen blivit sämre, fem perso-
ner tycker ljudvolymen blivit bättre. (Figur 24)
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Figur 22: “Upplever du att du har fler spontanmöten”
- Av skilds karaktärer; sociala men också med 

människor man tidigare inte träffade
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Figur 24: “Hur upplever du ljudvolymen kontorslandskapet?”
- Drygt 40% tycker det är oförändrat, ingen skillnad 

då det fortfarande är “kontorslandskap”
- Några få blir störda av att man “micromöten”
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Figur 21: “Hur trivs du i en A2 lösning”

- 2/3 trivs bättre eller oförändrat
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Figur 23: “Upplever du mer stress?”
- Några få upplever mer stress än innan, de beror 

på att man måste plocka ihop efter sig
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Det låga Touch Down bordet (720mm) har samma höjd 
som ett vanligt arbetsbord, där sitter man ofta på pallar el-
ler vanliga stolar. Bordet gör det möjligt att arbeta som vid 
det gamla arbetsbordet, men som en tillfällig plats istället 
för en egen. Då dessa bord är större än andra arbetsbord är 
de perfekt till möten och konferenser eftersom det är lätt att 
se alla runt bordet, men även för grupparbeten.

Touch Down bordet (900mm) är som tidigare nämnt hö-
gre än det vanliga arbetsbordet, man sitter då oftast på pal-
lar med eller utan hjul, men höga stolar utan hjul används 
också. Detta bord är perfekt vid tillfälliga möten då man 
snabbt kan samlas runt det utan att ens behöva sätta sig 
ned pga. bordets höjd. Det skapar en möjlighet att ännu 
fler personer kan samlas runt det. Man använder oftast inte 
detta bord under längre perioder. 

Att kunna ställa flera bord efter varandra skapar fler an-
vändningsområden. Då kan man ha större konferenser och 
möten, detta ökar då beläggningsgraden på borden.

Att göra borden höj-och-sänkbart kan få problem, då 
flera viljor gör så man inte kan komma överens om en höjd. 
Det skapar även tekniska svårigheter, men även stolhöjden 
skapar problem. Ambjörn anser att om borden ska vara rör-
liga med hjälp av hjul så bör behoven av en sådan lösning 
vara starka då borden är stora. Men även elen som dras till 
borden krånglar till det. Funktioner man skulle kunna tillföra 
till borden vore någon slags hylla eller avskärmning.

2.8 Ambjörn Viking - TEA

För att få en djupare förståelse om hur och vad ett Touch 
Down bord är och dess uppgift så behövdes det en infor-
mationskälla. Det var svårt att hitta någon information på 
Internet, därför intervjuades industridesignern Ambjörn Vi-
king från TEA (Thomas Eriksson Arktitekter) som tagit fram 
Edsbyns förvaringsserie Piece. Denna serie har nu även två 
stycken Touch Down bord i två höjder som visades upp på 
Stockholm Furniture Fair 2012. 

Ambjörn beskriver Piece målgruppen som bred och att 
serien fungerar både för A2 miljön och det traditionella kon-
toret. 

Piece formspråket anser Ambjörn är enkelt och tydligt. 
Bordets rektangulära form ger det en tydlig karaktär sam-
tidigt som det skapar en bra arbetsyta och möjlighet att 
ställa flera bord efter varandra. Piece serien är vit med ac-
centfärger på utvalda delar.

 Ambjörn berättar att A2 användaren vill ha det funktio-
nellt. Den gillar accentfärger och dova färger. Skarpa färger 
gör arbetsmiljön jobbig att arbeta i. Eftersom Edsbyn kan 
anpassa sig efter kundens färgval så kan kunden få i stort 
sett som den vill. En tydlig trend Ambjörn sett i år är att lite 
mustigare färger används, det visar att man vågat testa lite 
mer än tidigare. Oftast är borden vita eller har ett träfaner, 
färgerna finns istället på övriga produkter i lokalen som sto-
lar eller skärmväggar.

Ambjörn beskriver en vanlig Touch Down användare som 
en resande och rörlig person, t.ex. en säljare. Den jobbar 
ute den största delen av tiden och befinner sig bara på ar-
betsplatsen under kortare stunder. Arbetsredskapen som 
användaren nyttjar är de den kan bära med sig i sin väska, 
en laptop och dokument. Den är inte i behov av en stationär 
dator med skärm eftersom det mesta är förvarat i laptopen. 
På kontoret kan den behöva använda sig av olika kontors-
material som hålslagare, tejp och häftapparat.

Sammanfattning av intervju
Ett enkelt avskalat formspråk är väldigt populärt just nu. En 
produkt som endast är vit blir lätt tråkig, då tillsätter man 
accentfärger i miljön som livar upp. Att ta ett trämaterial 
eller en enklare färg och tillsätta en accentfärg är idag en 
säljande kombination som finns i många olika produkter. 
Skarpa färger gör arbetsmiljön jobbig att arbeta i. 

Bordets rektangulära form gör det lätt att arbeta och 
samtala vid det, men formen möjliggör även en förlängning 
av bordet genom att man kan ställa flera efter varandra.

Touch Down användaren är en resande och rörlig person 
som jobbar ute den största delen av tiden. Den använder 
sin laptop till allt och har bara med sig sitt nödvändigaste 
arbetsmaterial när den reser. Denna person har då ingen 
användning av en egen plats på kontoret, då den inte behö-
ver en stationär dator eller ett eget arbetsbord.

Ambjörn tror inte att ett sådant bord kommer fungera om 
man ska höja och sänka det ofta. Eftersom många arbetar 
vid dem så kan olika personer vilja ha olika höjder vilket 
skapar problem. Att ha hjul tror han också kommer skapa 
problem eftersom de är stora att flytta och borden har slad-
dar som dras till dem.
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Business Lounge
Används av de som har kontor hemma men behöver ett 
ställe att ha affärsmöten på, men även de som bor nå-
gonstans i Sverige och ska göra affärer i Stockholm. 
 
Flex desk
Om man jobbar flexibelt kan man vara i behov av en plats 
att arbeta på. Man hyr då in sig och får sätta sig och jobba 
på en valfri ledig plats bland andra människor, en perfekt 
chans att öka sitt kontaktnät. Det är bara att plocka fram 
sina saker, arbeta, plocka ihop och sedan låsa in sina saker 
i ett privat skåp.

Private office
Ett rum man kan hyra för sig själv eller sitt företag. Dessa 
används av små och nystartade företag som växer. Man får 
då välja ett ledigt rum där man får arbeta. I rummet ingår 
höj- och sänkbart skrivbord, justerbar stol, skrivbordslam-
pa samt ett privat låsbart skåp.18

Sammanfattning av intervju
Eva berättar att flexibla produkter är bra. De behöver ingen 
förvaring i deras bord eftersom alla som hyr in sig där får ta 
med sig sina egna saker som man sen lämnar i sitt privata 
skåp. Hon anser att bordet ska ha färger och ett intressant 
formspråk som gärna kan skilja sig från det traditionella ar-
betsbordet.

2.9 Eva von Wernstedt - United Spaces

För att få en förståelse och bekräftelse om vem Touch 
Down användaren är och hur sådana bord bör fungera så 
intervjuades Eva von Wernstedt, VD på United Spaces. 

United Spaces är ett business center mitt i centrala 
Stockholm. Där kan man månadsvis hyra ett privat kontor, 
ett skrivbord med skåp eller en business lounge. De som 
använder dessa lokaler är ofta företagare som nyss startat 
bolag, företag från andra länder som ska arbeta i Sverige 
och personer som arbetar hemma men behöver ett kontor 
för möten. 

Lokalerna har öppna planlösningar och konferensrum, 
likt A2 kontoret på många sätt. Brukarna arbetar i kontor 
och i de öppna ytorna där man kan träffas och skapa nya 
kontakter med de andra som hyr in sig där.

Deras målgrupp är små och medelstora företag. Brukar-
na använder sig av laptops, smartphones och Internet för 
att arbeta. Flexibla lösningar och produkter är bra eftersom 
de har ett större användningsområde. 

1/3 av deras arbetsplatser är mindre Touch Down bord, 
borden är vita med höj-och-sänkbart underrede i stål. Eva 
anser att dessa bord är tråkiga och färglösa. Hon önskar att 
de var ljusa med färger. Hon tycker inte deras bord är spe-
ciella på något sätt, de är tråkiga men fungerar ändå bra. 

I framtiden kommer man jobba ännu mer flexibelt och på 
flera olika platser utanför arbetsplatsen, detta förekommer 
redan nu men kommer utvecklas mer med den ständigt ut-
vecklande tekniken.

I lokalerna används mycket orange kulör, vilket skapar 
värme. De använder sig även av vitt ljus istället för gult. Ven-
tilationen är viktig vid arbetsborden då man ofta sitter flera 
stycken vid dem, vilket skapar dålig luft.
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2.10 Sammanfattande intervjuresultat

Det stora problemet som brukaren upplever är att förflytta 
sitt material från hemvistet till miljön och sedan tillbaka igen 
efter en stunds arbete. Det är jobbigt i längden. En lösning 
för detta önskas därför.

Borden bör ha någon slags kompost och pappersåter-
vinning i närheten. Avbrott minskar effektiviteten samtidigt 
som återvinning är bra för miljön.

Eftersom borden saknar förvaring så saknas även en 
enkel tillgång till vanligt kontorsmaterial vid borden. På 
Diligentia’s bord hade de lådor på arbetsytan, detta tog 
onödig plats.

Laptop-och-telefonkablar är onödigt långa när man sit-
ter vid ett bord som har eluttag på ovansidan. Sladden lig-
ger då på arbetsytan och blir i vägen för arbetet. Det skapar 
en röra på bordet och kan även minska arbetets effektivitet.

Brukaren vill ha en höj-och-sänk funktion samt förflytt-
ningsmöjligheter. Detta är inte lika högt prioriterat då bor-
den är stora och behovet bakom det inte påverkar arbetets 
effektivitet på något sätt. Men detta testas ändå i första 
skissfasen.

A2 kontoret vill öka beläggningsgraden, därför måste 
borden i projektet bli en arbetsplats som lockar brukaren 
och gör deras arbete enklare och mer effektivt.

Estetiken ska tilltala A2 användaren som beskrivs som 
en teknisk person som gillar moderna exklusiva produkter.

Positivt för Edsbyn vore att kunna bygga flera olika bord 
på ett enkelt sätt utan stora förändringar. Då skulle ett ar-
betsbord och ett konferensbord kunna tillverkas av samma 
delar med vissa modifikationer.

Problemområden
• Förflytta från hemvistet
• Kontorsmaterial vid bord
• Sladdar samlas på borden

Användarens önskemål
• Sopåtervinning
• Höj-och-sänk
• Förflyttningsmöjlighet

(Lösningar finns på 5.3) 

Figur 25: Prioriteringsordning på intervjuresultat.
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2.11 Touch Down bord

Touch Down bordet är ett multifunktionsbord där flera akti-
viteter kan utföras. Bordet ska stödja brukarens arbetssätt  
samtidigt som det ska vara enkelt att kunna använda det. 
Det bör inte ha några onödiga funktioner. Bordets huvud-
uppgift är att öka beläggningsgraden på kontoret. Det gör 
den genom att flera personer kan arbeta samtidigt på en 
mindre lokalyta.17 Då behöver man inte ha lika många skriv-
bord där platserna ofta står tomma. Bordet har ingen förva-
ring, detta gör att det är fritt för alla att använda det. Dessa 
arbetsplatser måste lämnas helt tomma efter användning, 
följa en såkallad clean desk policy.19

Touch Down bordet passar företag där det är mycket 
rörelse, både i kontoret och i arbetssättet. Företaget har 
många anställda som jobbar till stor del på annan plats än 
kontoret. Dessa personer får då sitta på gemensamma ar-
betsytor när dom är på kontoret, annars skulle deras ar-
betsplatser stå tomma större delen av tiden, vilket är dyrt.

Figur 26: Högt och lågt Touch Down bord

Borden fungerar för möten, konferenser och grupparbeten 
av olika slag. Man vill ha tillgång till elanslutningar för att 
kunna ladda sina devicer. Laptopen med tillbehör, doku-
ment och penna är de vanligaste sakerna man använder 
här, men man vill även ha tillgång till övrigt kontorsmaterial 
som hålslagare och häftapparater. 

Borden har ofta neutrala färger, vilket ger en lugn arbets-
yta, lång livslängd och de kan anpassas till olika omgivande 
miljöer.

Högt bord
Det höga bordet är gjord för A2 kontorets flexibla arbets-
miljö. Detta bord är perfekt vid snabba och spontana möten 
då man snabbt kan ställa eller sätta sig vid det, men det ska 
även fungera för enskilt och grupparbete. Man får sitta på 
höga pallar eller stolar som är gjorda för denna sitthöjd med 
ett litet eller utan ryggstöd. Detta leder till att man kan röra 
sig mer flexibelt samtidigt som kroppen rör sig mindre sta-
tiskt. Eftersom man kan stå vid det, kan ännu fler personer 
få plats runt det. Ergonomin är inte det viktigaste vid det då 
det oftast används under kortare stunder. 

Lågt bord
Det låga Touch Down bordet (720mm) har samma höjd som 
ett vanligt arbetsbord, där sitter man ofta på pallar eller 
vanliga stolar. Bordet gör det möjligt att arbeta som vid det 
gamla arbetsbordet, men som en tillfällig plats istället för 
en egen. Då dessa bord är större än andra arbetsbord är de 
perfekt för möten, konferenser och grupparbeten eftersom 
man lätt kan se alla runt bordet. Att kunna sammanföra flera 
bord ökar möjligheterna då mötesdeltagarna kan vara flera.

Värdeord
Tre värdeord för Touch Down bordet:

• Flexibilitet - Borden ska vara flexibla.
• Funktionellt - Borden ska vara enkla att använda, både 

flexibelt och funktionellt. De ska även ha ett avskalat 
formspråk utan onödiga funktioner.

• Nytänkande - Borden ska vara nytänkande inom A2 
området.
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2.12 Målgrupp - A2/Touch Down användaren

A2/Touch Down användaren är en person som till stor del 
är flexibel i både arbetet och i arbetssättet. Denna person 
skulle kunna vara en projektledare, säljare eller IT-arbetare.
Det är en resande person som kan jobba överallt där de har 
tillgång till ett nätverk. De är inte platsberoende på något 
sätt. En mobil arbetare har inte ett administrativt arbete, det 
skulle kunna vara en säljare eller en projektledare som un-
der den största delen av tiden arbetar hos kunder eller på 
ett byggarbetsplats. Kontoret har blivit den plats där den 
mobila arbetaren träffar sina kollegor och arbetar några 
timmar per vecka. De vill kunna jobba på kontoret för att 
känna tillhöriget med företaget.

Den mobila arbetaren fångar upp och delar information 
på kontoret där den även kan ha möten med kunder. Den 
använder sig av laptops, smartphones, surfplattor och en-
staka dokument som den tar med sig överallt där den ar-
betar. Då den mobila arbetaren ska vara rörlig kan den inte 
släpa på alla sina dokument och material, det mesta förva-
ras i företagets nätverk eller i det privata skåpet i hemvistet. 
På jobbet kan den behöva tillgång till kontorsmaterial som 
t.ex. hålslagare, tejp osv.

Laptopen är viktig när den arbetar eftersom det är där 
den lagrar sitt material. Den väljer därför laptopen före den 
stationära datorn under tiden på kontoret. Touch Down bor-
det används ofta som arbetsplats då den är enkel att nyttja 
då den saknar dataskärmar, tangentbord och andra funk-
tioner som inte denna person behöver. Där får man tillräck-
ligt med utrymme och tillgång till el. Där kan den arbeta, 
samarbeta och samtala med medarbetare eller kunder. 

Arbetaren vill kunna jobba ensam, i projekt och ha till-
gång till en lugn miljö där den kan jobba ostört. Dessa mil-
jöer kan den finna i A2 kontoret.

Den gillar teknisk utveckling och moderna produkter 
som t.ex. Apple´s iPhone och Macbook.

Värdeord
Tre beskrivande ord för denna person:
• Flexibel - Arbetar på många ställen och reser ofta.
• Teknisk - Daglig användning av tekniska produkter.
• Individualist - Den arbetar på det sätt som passar den 

och på den plats den vill eller befinner sig på.

Figur 27: Mobila arbetarens behov, problem och önskemål.
Behov; blå/grå Problem/önskemål; orange
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2.13 Stockholm Furniture Fair 2012

Ett besök på möbelmässan i Älvsjö gjordes för att ta reda 
på vad som är modernt just nu i färg, form och material. Där 
ställde 740 företag och skolor ut sina produkter som beskå-
dades av mässans 38.814 besökare.20 Detta var då ett per-
fekt tillfälle att analysera andra företags produkter. Eftersom 
det var väldigt många företag där så låg fokusen på Edsbyns 
konkurrenter, men inspiration letades även på annat håll.

Produkterna hade ofta ett avskalat, enkelt och rent form-
språk. Accentfärger är fortfarande populära och det mo-
dernistiska formspråket användes flitigt. Accentfärgen livar 
upp produkterna och gör de mer intressanta. 

Trä användes ofta i produkterna, då mest ask och björk. 
Björkplywood användes  både i produkter och monters. Det 
användes som skivmaterial och ibland ihoplimmat till ett 
massivt stycke. Detta material ger en känsla av natur och 
industri. Man använder då plywood helt omålad eller målad 
topp med omålade ändar vilket ger ett vackert mönster. 

Vitt och svart är fortfarande vanligt på bordsskivor samt 
massivt trä och olika träfanér. Underreden av böjda stålrör 
är vanligt på alla sorters underreden, på stolar, skåp, bord 
och skrivbord. Dessa är ofta i ett smalt kromat rör med mju-
ka böjar. Dessa känns inte lika speciella och intressanta.

Under besöket visade fyra företag upp typiska Touch 
Down bord, de var EFG, SA-Möbler, Vitra och Edsbyn. Vitra 
är ett spännande företag med väl formgivna produkter från 
många olika designers.

Figur 28 (Uppe vänster): Gråskala, färg och materialkänsla
Figur 29 (Uppe höger): Plywood och accentfärg
Figur 30 (Mellan vänster): Enkelt formspråk i grått
Figur 31 (Mellan höger): Grått med accentfärg
Figur 32 (Nere vänster): Vitt med organiskt formspråk
Figur 33 (Nere höger): Plywood limmad i flera lager



25

2.14 Formspråk - Edsbyn arbetsbord

För att se var Edsbyn befinner sig just nu i sitt formspråk och 
hur de kan jämföras med deras konkurrenter så analysera-
des deras 4 arbetsbordsserier. Den huvudsakliga inriktning-
en i analysen sker på deras underreden eftersom skivorna 
kan fås i olika utföranden beroende på vad kunden vill ha. 

Formspråket har en modernistisk och funktionalistisk 
känsla med enkla raka former och plana ytor som syns i 
alla borden.

Contur (Figur 34) har ett T-stativ med ett kantigt utseén-
de med en traditionell kontorskänsla. Underredet har höj-
och-sänk funktion. 

Connect (Figur 35) har ett lite rundare formspråk än Con-
tur, vilket känns lite mer intressant och modernt. Underre-
det är också ett T-stativ men med rund benprofil. Detta un-
derrede är också höj-och-sänkbart.

Centro (Figur 36) har runda ben som skruvas fast i var-
sitt hörn av skivan, nere på dessa ben finns en manuell 
höj-och-sänk funktion som man samtidigt kan justera mot 
ojämna golv. Bordet är enkelt då det endast består av fyra 
ben och en skiva.

College (Figur 37) är i huvudsak framtagen för utbild-
ningssammanhang där fyrkantiga ben sitter i varje hörn, 
dessa ben sammankopplas med sarger. Funktionalitet är 
ledordet för denna produkt.

Bordens underreden är endast i metall och saknar någon 
slags kulör. Dessa underreden tillverkas av underleveran-
törer vilket inte ger någon vinst för Edsbyn. Om de skulle 
kunna tillverka ett underrede i deras fabrik skulle vinsten bli 
betydligt större för den produkten. Edsbyns underreden är 
ganska traditionella i formen vilket inte passar in i A2 miljön.

Skivorna kan fås i olika format och tjocklekar. Kanten kan 
fräsas i olika profiler som passar just den känsla man vill få 
fram. Skivorna är gjorda i MDF och kan fås i högtryckslami-
nat i olika färger och träfanér. Fanéren är i huvudsak i björk, 
ek eller bok.

Figur 34 (Uppe vänster): Contur
Figur 35 (Uppe höger): Connect
Figur 36 (Nere vänster): Centro
Figur 37 (Nere höger): College



26

2.15 Konkurrentanalys

Efter vad som setts på möbelmässan och vad olika företag 
visat på deras hemsidor så har en konkurrentanalys gjorts 
på någon produkt av följande företag.

European Furniture Group startade i Tranås 1885 när K-G 
Andersson gjorde sin första pinnstol. De är nu en av Euro-
pas största leverantörer av kontorsmöbler och de tillverkar 
arbetsbord, förvaringar, sittmöbler och skärmväggar.

De flesta produkterna har ett modernistiskt och kantigt 
formspråk och de är mest i vitt, svart, brunt, grått eller i 
träfaner. Deras underreden har också ett ganska kantigt 
formspråk. De accentfärger som de använder finns mest 
på deras stolar och skärmväggar. De har två Touch Down 
bord som är med i HideTech serien. Denna serie har ett mer 
spännande formspråk som är med i denna analys.21

Kinnarps Interior startades i Kinnarp 1942 av Evy och Jarl 
Andersson. Då var de bara två anställda och det tillverka-
des endast på beställning. Nu tillverkar de inredningslös-
ningar för kontor och offentliga miljöer.22 De är ca. 2700 
som arbetar inom koncernen och de har sju fabriker som 
tillverkar de mesta av deras produkter.23 Deras formspråk 
och produkter är likt Edsbyns på många sätt.

SA-Möbler är från Tibro i Sverige och har rötter från 1896.
De tillverkar kontorsmöbler som är ritade av Skandinaviska 
formgivare och arkitekter. Inriktningen är både på små en-
mansföretag och stora företag. De har både enklare kon-
torsmöbler och dyrare designmöbler. Möblerna kan anpas-
sas efter kundens krav. De tillverkar även andra produkter 
som som receptionsdiskar och loungemöbler.24

Vitra är ett företag från Schweiz som samarbetar med inter-
nationella designers. De gör produkter för hemmet, konto-
ret och för den offentliga miljön. De har ett stort och varie-
rat utbud på produkter med olika formspråk och material. 
Deras produkter är spännande och ibland annorlunda vilket 
gör detta företag intressant i många aspekter.25
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SA-Möbler - A-Series
A-Series består av fyra olika bord som fungerar som olika 
varianter av ett Touch Down bord. Underredet har en A 
konstruktion och är i massiv ask. Bordsskivorna kan fås i 
massiv ask men även i målat skivmaterial. Borden har ett 
rakt men mjukt och naturligt formspråk med lite hantverks- 
känsla och är till stor del gjort av trä. Ett av borden har tre 
små skärmväggar vilket skapar ett mer privat utrymme, 
detta gör så att det bara får plats ungefär två arbetande 
personer vid det. Vid det andra bordet får det plats ungefär 
fyra personer (Figur 39). Bordskivan är dubbel med en liten 
förvaring mellan där man får plats med arbetsmaterial. De 
övriga två borden är som låga Touch Down bord och har 
plats för cirka 4 respektive 8 personer (Figur 38).26

Vitra - A-Table
Detta bord (Figur 40) är mer gjord för möten eller för att äta 
vid. Benen har en A form och är gjorda av rostfria stålrör. 
Skivan är gjord i MDF och har en gummilack som gör så 
bordet känns mjukt. Som ett naturligt material åldras detta 
bord med tiden. Bordet har ett rent och enkelt formspråk 
och har en liten industrikänsla.28

Vitra - Joyn Table
Detta bord (Figur 42) fungerar som ett multifunktionsbord 
det kom ut redan 2002. Bordet kan anpassas för enskilt 
arbete, grupparbete, konferenser och som ett lågt Touch 
Down bord. Bordet är gjort så man ska kunna kommunicera 
bra runt det. Längden gör så att man kan sitta upp till 10 
personer vid det. Bordet finns i vitt och naturlig ek och har 
ett rent och enkelt formspråk. Till bordet finns löstagbara 
skiljeväggar i olika färger som kan skapa ett lite mer privat 
utrymme.29

Figur 38: SA-Möbler - A-Series

Figur 39: SA-Möbler - A-Series

Figur 40: Vitra - A-Table

Figur 41: Vitra - Joyn Table
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EFG - HideTech
Hide Tech serien (Figur 42) har organiska former och bor-
den finns i många olika varianter och höjder, varav ett Touch 
Down bord. Skivan på bordet är avlång med en plats för 4-6 
personer. Den kan tillverkas i olika fanér och fäger. Under-
sidan är täckt med en ljuddämande filt i polyester. Man kan 
själv välja vilka och hur många el och IT anslutningar man 
vill ha, dessa göms under ett lock i mitten av skivan. Slad-
darna till elektroniken leds under skivan i en stor låda och 
sedan ner mot golvet genom bordets ben.27

Edsbyn Kontorsmöbler- Piece
Piece är en möbelserie som har två stycken Touch Down 
bord i två olika höjder (Figur 43). Borden har ett kantigt, 
rent och enkelt formspråk. De övriga produkterna i serien är 
också vita och har en färgglad accentfärg. Det lägre bordet 
har plats för 6 sittande personer medan det högre har plats 
för minst 6 halvsittande eller stående personer. Anslutning-
ar finns på mitten av bordskivan under ett lock.30

Kinnarps Interior - Serie[A]
Denna serie (Figur 44) fungerar till många saker beroende 
på vilken skiva man väljer. Grunden för systemet är under-
redet med ett centrerat balksystem med A-ben. Ett kopp-
lingsben gör så man kan koppla ihop flera bord från 2,8 
meter och uppåt. Det enskilda bordet är endast gjord för en 
person. Den lilla skärmväggen gör det möjligt att få ett litet 
privat utrymme om det skulle behövas. Underredet har ma-
nuell höjdjustering mellan 620-820mm vilket inte motsvarar 
ett högt Touch Down bord. 

Sammanfattning av analys
De flesta borden har en rektangulär bordskiva med kantiga 
eller lite smått avrundade hörn. Många av borden kan till-
verkas i olika material och fäger. Borden har mer eller min-
dre någon synlig del som man kan få i trä eller träfanér. Det 
gemensamma formspråket är avskalat och enkelt i alla bor-
den. Inget av borden har någon automatisk höj-och-sänk 
funktion men Kinnarps underrede går att justera manuellt. 
Endast ett bord har någon slags förvaring, det är ett av SA-
Möblers bord som har ett öppet utrymme under skivan och 
något som liknar en portfölj upphängd på kortsidan. Detta 
bord har även en lampa som belysning som hänger över 
bordet. Formspråket är rent och enkelt i alla dessa bord, 
vilket även syns på många produkter idag.

Figur 43: Edsbyn Kontorsmöbler - Piece

Figur 44: Kinnarps Interior - Serie[A}

Figur 42: EFG - HideTech
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Jämförelse av formspråk
För att jämföra vart Edsbyn befinner sig i sitt formspråk i 
jämförelse med sina konkurrenter så gjordes ett diagram 
(Figur 45). De bord som är inramade med en streckad ruta 
har ett enkelt och halvmjukt formspråk liknande de som 
syntes på möbelmässan. Detta skulle Edsbyn kunna efter-
likna i deras fabrik. Om man utgår från vad som visades upp 
på möbelmässan så bör även kunden kunna få bordet i nå-
got träfanér. I mina undersökningar har det framgått att A2 
brukarna gillar det som är trendigt, eftersom möbelmässan 
är ett stort evengemang där trender visas upp så kan detta 
vara en inspirationskälla för det fortsatta arbetet.

Figur 45: Analys av formspråk
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2.16 Sammanfattning - Formspråk

Trenden nu i formspråk, färg och material har blivit tydlig 
genom mina intervjuer, analyser, studiebesök och besöket 
på Möbelmässan.

Det ska vara enkelt och avskalat, nästan så det känns 
som ett grafiskt formspråk där produkten är en symbol. De 
kan gärna vara i vitt, grått eller trä med någon komplette-
rande kulör eller accentfärg. Produkterna var även enfär-
gade i t.ex. vitt, grått, blått och i trä. Trämaterialen som an-
vändes på möbelmässan var ofta björk och ask. Det enkla 
formspråket är modernt. 

Eftersom alla har olika smak så är det svårt att ta fram ett 
formspråk som passar alla, därför utgår mitt arbete från vad 
som sågs på möbelmässan, mina analyser, mina studiebe-
sök och de intervjuer som gjorts. Det är då viktigt att veta 
vad målgruppen gillar.

Vad gillar målgruppen?
Eftersom A2 kontoren är en kreativ arbetsmiljö så vill man 
inte att lokalen ska se för tråkig och traditionell ut, det be-
hövs då färger och lite intressantare formspråk på produk-
terna för att liva upp. De gillar trendiga flexibla produkter 
som är funktionella. Apple´s Mac dator och iPhonen är 
typiska produkter de gillar, de har ett enkelt, avskalat och 
stilrent formspråk. A2 miljön har många moderna kontors-
möbler som sticker ut från mängden. 

Figur 46 (Uppe vänster): Mjukt formspråk, klar blå färg, lekfullt
Figur 47 (Uppe mitten): Mjukt och enkelt formspråk, lekfulla kulörer
Figur 48 (Uppe höger): Enkelt avskalat, mjukt och kantigt
Figur 49 (Mellan vänster): Gråskala, avskalat och rakt
Figur 50 (Mellan mitten): Mjukt formspråk, vitt och rosa
Figur 51 (Mellan höger): Gråskala med accentfärg
Figur 52 (Nere vänster): Materialkänsla med mjukt avskalat formspråk
Figur 53 (Nere mitten): Materialkänsla med accentfärg
Figur 54 (Nere höger): Materialkänsla med accentfärg
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2.18 Kvalitet och miljökrav

Edsbyns arbete med miljö och kvalitet pågår hela tiden 
och utvecklas ständigt. Miljöarbetet finns alltid med i de-
ras tänkande, både i produktion och produktutveckling. De 
fick som första möbelproducent fyra möbelserier Svanen-
märkta av SIS 2001, idag är 2/3 av det som lämnar fabriken 
Svanenmärkt. De uppfyller även den kravspecifikation som 
nya Möbelfakta ställer som omfattar kvalitet, miljö och so-
cialt ansvarstagande. De är certifierade med ISO 9001 och 
ISO 14001.31 

Förändringar får ej störa deras miljökrav och material 
byts ut så fort det kommer något mer miljövänligt. Kraven 
ställs inte bara på Edsbyn, även deras underleverantörer 
måste uppfylla dessa. De strävar efter att bättre kunna ut-
nyttja materialen och bättre kunna utnyttja dess energi.32

För att en produkt ska kunna bli Svanenmärkt så måste 
livscykeln på produkten uppnå vissa mål. Träet ska komma 
från skyddsvärda skogar och skivmaterialet ska tillverkas 
energisnålt och ska till största delen komma från förnybara 
källor. Lack och färg ska innehålla så lite lösningsmedel som 
möjligt och textiler och textilfärg ska ha låg miljöpåverkan 
och vara utan hälso-och-miljöfarliga ämnen. Produkterna 
ska inte innehålla några bromerade flamskyddsmedel. Kva-
liteten måste testas med hänsyn till hållbarhet, styrka, sä-
kerhet och stabilitet. Produkterna ska vara lätt att återvinna 
och materialen ska vara lätt att separera.33

2.17 Kravspecifikation

Arbetsbordens krav
• Eluttag
• Plan arbetsyta
• Fungera till enskilt arbete, grupparbete och möten
• Lätt att rengöra
• Arbetsyta på ca. 1m2 per person
• Öka flexibiliteten
• Minska sladdröran
• Förvaringsmöjligheter för privat/kontorsmaterial
• Möjlighet att slänga papper och kompostavfall
• Öka bordens beläggningsgrad
• Använda formspråk, material och färger som kommit  

fram i mina undersökningar

Edsbyn kontorsmöblers önskemål
• Två höjder (ca. 900mm och 720mm)
• Passa för 6 personer
• Ej höj-och-sänkbart

Edsbyn kontorsmöblers produktionskrav
• Optimera lösningen för Edsbyns fabrik
• Följa befintliga maskiner och verktyg om möjligt
• Max bredd på skiva 1150/1200mm
• MDF / Spånskiva
• Standarddelar ska tas från leverantörer
• Kunna levereras i platta paket
• Följa säkerhetskrav
• Följa miljökrav

Om Edsbyn Kontorsmöbler ej kan tillverka
• Underleverantör får tillverka åt Edsbyn (ej någon vinst)

2.19 Funktionsanalys

Genom att göra en funktionsanalys så förtydligar jag vad 
produkten bör innehålla, jag fick då fram huvudfunktionen, 
de nödvändiga funktionerna och de önskvärda funktioner-
na.

Verb  Substativ Klass - Kommentar
Erbjuda  Arbetsyta H - För brukaren  
Underlätta Rengöring N - Av bord
Möjliggöra Benutrymme N - För brukaren
Uppnå  Säkerhet N - Säkerhetskrav
Uppnå  Stabilitet N - Konstruktion
Klara  Påfrestning N - Konstruktion
Underlätta Diskussion N - Mellan brukare
Underlätta Samarbete N - Mellan brukare
Erbjuda  Laddning N - Av devicer
Erbjuda  Avlastningsyta N - Utrymme, bordsyta
Öka  Flexibilitet Ö - På bordet
Erbjuda  Förvaring Ö - Privat / Gemensam
Minska  Rörighet  Ö - Sladdar
Underlätta Förvaring Ö - Privat / Gemensam
Uttrycka  Enkelhet  Ö - Formspråk
Erbjuda  Återvinning Ö - Papper

Funktioner till skissfas 3 - (Bilagor 8.2)
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2.20 Material

Då Edsbyn endast använder sig av MDF och spånskiva i de-
ras tillverkning så bör borden i största del utgå från dessa  
material för att de ska vara optimerade för fabriken och  
dess maskiner. De delar de inte kan tillverka får andra göra 
åt dem eller beställas från leverantörer. Materialen finns i 
många olika tjocklekar vilket ger större chans att hitta en 
tjocklek som passar just mina produkter. 

MDF (Medium Density Fibreboard)
Detta skivmaterial används ofta till snickeri och möbel-
tillverkning. Det består av små träfibrer som limmats och 
pressats till skivor. Skivorna är tunga, hårda, formstabila 
och bra att måla. Kan bearbetas, borras och fräsas.34

Spånskiva
Sågspån blandas med lim och pressas ihop under högt 
tryck och värme. Den är formstabil både vid svällning och 
krympning. Skivan har bra hållfasthet och omsluts oftast av 
fanér eller någon färgbehandling.35

Figur 55: MDF - Medium Density Fibreboard

Figur 56: Spånskiva
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Genomförande
3.1 Skissfas 1

Genom mina undersökningar visade det sig att de delar 
som är viktigast för det fortsatta arbetet är bordets flexibi-
litet, estetik och funktion. Med flexibilitet så undersöks hur 
bordet kan användas till mer än bara att arbeta på, tex för-
varing, mobilitet och en föränderlig konstruktion. Det leder 
då till högre beläggningsgrad. Med funktion så undersöks 
hur de olika arbetsmomenten utförs och om hjälpmedel 
saknas. Estetiken undersöks ej i Skissfas 1 då det inte är 
viktigt i det tidiga stadiet.

Funktionellt - Förvaring, kompost och pap-
perssortering

Efter mina undersökningar så kom det fram att förvaring 
och papperssortering var två viktiga funktioner som fatta-
des på de nuvarande Touch Down borden. Med förvaring 
så menas både en möjlighet att ta med sina egna föremål 
från sitt privata skåp som t.ex. laptop, pennor, suddgummi, 
pennvässare, linjal och nått att anteckna på. Men även den 
gemensamma förvaringen som bör finnas vid varje bord, 
t.ex. hålslagare, häftapparat och tejp.

I skisserna visas olika förslag på förvaring och pappers-
orteringslösningar. Eftersom man vill ha en ren och plan ar-
betsyta skissades lösningar som påverkar arbetsytan så lite 
som möjligt. Det är även viktigt att dessa inte är i vägen för 
ben-och-stå utrymmet runt och under bordet. Det ska vara 
enkelt för alla runt bordet att kunna nyttja dessa lösningar 
och helst ska de vara åtkomliga från platsen man sitter vid.

Lösningarna sträcker sig från att förvaringen finns i be-
net eller underredet, i bordskivan, skolbänksliknande förva-
ring, utdragbara lösningar under bordet, förvaring i mitten 
av bordet, på bordets kant mm.

Figur 57: Skissförslag på Funktionellt
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Funktionellt  - Sladdlösningar

Utifrån undersökningarna så framkom detta problem som 
är nackdelen med vår elektroniska utrustning. De sladdar 
man använder till att ladda laptops och mobiltelefoner med 
ligger på bordet och skapar en stor röra. 

I skissfasen togs det fram några förslag på lösningar 
som minskar detta problem.Den bästa lösningen vore att 
kunna ladda sin elektronik utan sladd, men vår tekniska ut-
veckling har inte kommit så långt än. 

Alla runt bordet ska ha möjlighet att ladda sin teknik, då 
bör man också kunna nå dessa uttag från alla platser runt 
bordet. El måste vara draget till bordet för att dessa lös-
ningar ska fungera.

Genom skisser har försök gjorts för att få bort sladden 
till så stor del som möjligt. Att förvara den överblivna slad-
den på samma ställe som eluttaget minskar mängden sladd 
på bordsytan. Att dra ut en sladd som redan finns i bordet 
med en sladdvinda underlättar det hela ännu mer. Då måste 
sladdarna i sladdvindan matcha med laptopmärket du an-
vänder vilket kan skapa problem för företag som använder 
olika märken. 

Att förflytta eluttagen kan göra så man slipper sladdar-
na på bordet. Förutom att ha eluttagen i mitten på skivans 
ovansida så kan de finnas i benet eller under skivan. Slad-
den skulle även kunna lindas runt någonting eller hängas 
på en krok. 

Figur 58: Skissförslag på Sladdlösningar



36

Flexibilitet

Genom undersökningarna och samtal med Per Ove Karls-
torp så framkom det att borden bör vara flexibla på många 
sätt. 

Borden skulle kunna innehålla fler funktioner och möjlig-
göra fler aktiviteter än vid det traditionella bordet. Det skulle 
även kunna förenkla och förbättra den nuvarande förva-
ringen. Både förvaringen av det gemensamma materialet, 
men även förenkla förflyttningen av det egna materialet från 
hemvistet till bordet, så det kan förvaras vid bordet under 
den tid man arbetar där.

Konstruktionen skulle kunna göras så flexibel så man kan 
bygga olika bord med med så få förändringar som möjligt i 
produktionen. Ett underrede skulle då kunna bli flera bord.

Brukarna vill att bordet ska vara rörligt i höjdled och 
ha förflyttningsmöjlighet. Då borden inte förflyttas ofta så 
måste inte den enda lösningen vara fasta hjul, det skulle 
kunna vara tillfälliga hjul som man sätter dit just vid flytten.

Figur 59: Skissförslag på Flexibilitet
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3.2 Skissfas 2

Under första skissfasen skapades många idéer som be-
hövdes utvecklas mer. Efter mellanredovisningen fortsatte 
arbetet med att ta fram tre funktionsträd för tre olika rikt-
linjer. Flexibilitet, funktion och estetik. Dessa riktlinjer kan 
förekomma i alla de olika träden.

Flexibilitet

Genom undersökningarna så har det framkommit att flexi-
bilitet är en viktig del för A2 kontoret, A2 arbetssättet och 
Edsbyn. 

Möblerna och kontorets inredning måste vara flexibla då 
arbetssätten, arbetsuppgifterna och antalet anställda ska 
kunna förändras utan problem. Flexibilitet för kontoret kan 
innebära att man lätt kan förändra och förflytta bordet. 

Flexibilitet för brukaren kan innebära att bordet kan an-
passas för varje arbetssätt, t.ex. att kunna lyssna på ljud 
genom högtalare, skriva på en whiteboard eller att ha möj-
lighet att ta med sitt privata material till bordet utan att det 
tar upp arbetsyta. 

Att på något sätt kunna förflytta sin privata förvaring från 
hemvistet till arbetsbordet och tillbaka skulle hjälpa bruka-
ren. Förvaringen ska  vara enkel att förflytta, vara lätt att nå 
för brukaren samtidigt som den inte bör ta upp bordsyta 
eller benutrymme. Detta tänk kan kombineras med sopsor-
tering, anslagstavla och andra funktioner. 

Bordets flexibilitet är viktigt både för Edsbyn och A2 bru-
karen.

En flexibel lösning för Edsbyn är en vinst för dem.

FLEXIBILITET
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Flera funktioner

Whiteboard
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Gemensam förvaring
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Figur 60: Funktionsträd Flexibilitet
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Flexibel förvaring
Man vill kunna ta med sitt arbetsmaterial till arbetsbor-
det. Genom att skapa en förvaringslåda underlättas detta. 
Denna förvaring måste då vara anpassad efter det man ska 
förvara i den. 

Lådan vill man inte ha stående på bordet, man skulle då 
kunna hänga den på kanten så man lätt får tillgång till den 
samtidigt som den inte tar upp arbetsyta. Det gemensam-
ma kontorsmaterialet och sladdar skulle man kunna hänga 
på bordets kortsida eftersom det inte används lika mycket.

Sopsortering
Eftersom brukaren är i behov av pappersåtervinning och 
kompost så skissades olika flexibla lösningar fram. Att kun-
na klämma fast en behållare på bordets ben skulle fungera 
bra då den inte blir ivägen samtidigt som den går att ta lös 
och tömmas. Bordet måste då ha ett ben som har rätt form 
för detta. 

Att separera papper och kompost är ett måste, kompos-
ten bör tömmas betydligt oftare eftersom det annars ska-
pas odörer som förstör arbetsmiljön. Att lätt kunna tömma 
komposten är därför viktigt. 

Anslagstavla/Whiteboard/Skärmvägg
Att enkelt kunna komplettera borden med olika tillbehör 
skulle kunna underlätta arbetet. Här är olika idéer på hur en 
sådan lösning skulle kunna se ut.

Figur 61: Urval av skisser på flexibilitet
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Bord
Dessa idéer togs fram då det finns ett behov att kunna 
förändra bordet i höjdled samtidigt som Edsbyn vill ha ett 
underrede som fungerar till flera bord. Genom att byta bor-
dets “fötter” så kan man höja eller sänka bordet, men även 
byta till hjul som gör bordet rörligt.

Genom att kunna välja olika delar så skulle man kunna 
bygga flera bord på ett enkelt sätt. Om man hade ett stan-
dardmått på en ihålig metallkonstruktion så skulle man 
kunna skjuta in delar i olika längder in i konstruktionen. Då 
kan man göra olika höjd på bordet, samtidigt som man kan 
skapa olika längd och bredd på det.

Man skulle även kunna ändra vinkeln på bordsbenen vil-
ket sänker eller höjer bordet.

Tillfälliga grupper av möbler
En låg vikt på borden skulle möjliggöra en enkel förflyttning. 
Man skulle då kunna skjuta ihop flera bord, detta kan ske 
på många olika sätt.

Figur 62: Urval av skisser på flexibilitet
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Funktioner

Skillnaderna på de olika arbetsmomenten som utförs på 
det höga respektive det låga bordet kartlades. (Figur 63)
Detta för att förstå alla de funktioner brukaren behöver och 
vilka behov den har vid de olika momenten.

Eftersom de olika bordens uppgifter är väldigt lika var-
andra så skulle funktionerna kunna fungera på båda bor-
den. Man behöver tillgång till el, trådlöst Internet, gemen-
samt kontorsmaterial, eget kontorsmaterial, eventuellt en 
anslagstavla/whiteboard. Laptopsladdarna skapar röra och 
trassel vid båda borden.
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Figur 63: Funktionsträd på Funktioner
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Projektor
Att enkelt kunna fälla fram en projektor ur bordet och rikta 
den mot väggen eller mot en skärmvägg som sätts fast på 
bordet skulle skapat en möjlighet för presentationer vid 
Touch Down borden. Man kopplar den då till sin laptop med 
en sladd som skulle kunnas integreras i bordet.

Whiteboard/anslagstavla
Vid grupparbeten kan man få behov av att illustrera eller an-
teckna något, detta är då perfekt med en whiteboard. Man 
kan även behöva visa upp bilder eller papper, då skulle man 
kunna nåla upp de på en anslagstavla. Denna tavla skulle 
även kunna fungera som en skärmvägg om materialet i den 
anpassas efter detta.

Laptopsladd
Genom att kunna gömma den överblivna sladden som an-
nars bara ligger på bordet skulle leda till en renare arbets-
yta. Man skulle kunna förvara den inuti skivan genom att 
öppna ett lock, lägga ner sladden i utrymmet, stoppa slad-
den i eluttaget och sedan stänga locket igen. Man skulle 
även kunna göra en kabelvinda som sitter fast i mitten av 
bordet. Man drar då sladden till sin laptop, resten av slad-
den ligger rullad runt kabelvindan. Detta minskar mängden 
sladd på arbetsytan.

Gemensamt kontorsmaterial
Man skulle kunna förvara gemensamt kontorsmaterial i 
bordsskivan. Då finns det alltid vid bordet samtidigt som 
det inte tar någon arbetsyta och alla får tillgång till det. 

Privata förvaring
Många tycker det är jobbigt att bära sitt egna material till 
borden varje gång man ska arbeta. Detta skulle kunna för-
enklas genom att alla får en egen förvaringslåda som man 
lätt kan bära med sig till bordet där man hänger eller kläm-
mer fast den på bordsskivan. Den ska vara lätt att bära och 
kunna innehålla det man behöver bära med sig. Detta tänk 
skulle kunna appliceras på flera funktioner, t.ex. gemensam 
förvaring, sopsortering och whiteboard.

Figur 64: Urval av skisser på Funktioner



42

Estetik

Estetiken är viktig då A2 kontoret ska vara en modern och 
trendig arbetsplats, precis som brukarna gillar. Det är då 
viktigt att brukarna förstår och accepterar bordens form-
språk, estetik och funktioner. Att kunna marknadsföra kon-
toret som ett A2 kontor höjer företagets status, då detta 
är ett modernt arbetssätt vilket visar att företaget kommit 
längre än andra inom kontorets utveckling. Det är då viktigt 
att borden ser moderna ut så de passar in i en A2 miljö. 
Borden bör kännas enhetliga så de kan placeras bredvid 
varandra. 

Detaljerna och de olika funktionerna kan se häftiga, lite 
kaxiga eller annorlunda ut, då skapar de uppmärksamhet 
och sticker ut från mängden. Dessa detaljer gör mycket för 
borden. Funktionerna ska vara tydliga så man ser att bor-
den har något mer än andra. Detta kan ske genom form 
eller färg.

Att kunna skapa en personlighet genom borden skulle 
kunna vara positivt. Detta kan bli ett problem om man vill 
att formspråket ska vara flexibelt då produktionen blir mer 
invecklad, samt att verktygen och produktionsmoment kan 
bli fler. Men att ha flera olika ytbehandlingar och material/
fanér skulle skapa många möjligheter att anpassa borden 
efter kundens vilja.

Man kan skapa personlighet genom funktionerna som 
kan läggas till, man kan då byta färger eller material på 
dessa.

Estetiken kan bli lidande av funktionen om man försö-
ker få in precis allt i bordet. Därför är det viktigt att få en 
bra balans mellan estetiken och funktionen då ingen skulle 
köpa ett bord som inte är tilltalande. Det är viktigt att bordet 
sticker ut från mängden, antingen genom sina funktioner , 
sin flexibilitet eller sin estetik.

ESTETIK

Skapa personlighet

Marknadsföra kontoret

Enhetlig stil

Flexibla formspråk

Flexibla funktioner

Formspråk

Material

Färg Anslagstavla
Whiteboard

Skärmvägg

Papperskorg

Förvaring

Detaljer

Kaxiga

Enkelt Enhetligt

Problem Lösning Material

Färger

Annorlunda

Häftiga

Enhetlig stil

Kännas A2 Modernt

Flexibelt Detaljer

Kaxiga

Annorlunda

Häftiga

Tydliga förslag

Figur 65: Funktionsträd på Estetik



43

Skapa personlighet
Om man skulle kunna skräddarsy sitt bord efter de färger 
eller material man vill ha, så skulle bordet bli mycket mer 
personligt för företaget. Man skulle då kunna förnya bordet 
lättare då smak och det som anses vara trendigt ständigt 
ändras. Man skulle även kunna välja olika “accecoarer” ef-
ter personlig smak, t.ex. sin egna förvaring eller pappers-
korg. Dessa skulle kunna finnas i olika utséenden och fär-
ger vilket ökar personligheten. 

Det är viktigt att detta känns A2 och modernt, samtidigt 
som det gör så företaget sticker ut mot andra. Detta kan 
göra borden mer tilltalande och lekfulla än tidigare.

Figur 66: Urval av skisser på Estetik
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3.3 Fokusgrupp

För att få veta om arbetet var på rätt spår så behövde en 
fokusgrupp reflektera över de idéer och skisser som tagits 
fram. Frågor tillsammans med skisser som tagits fram på 
Skissfas 2 ställdes till Annette Johansson på Diligentia. Hon 
och andra på Diligentias huvudkontor satte sig ned och dis-
kuterade igenom dessa.

Frågorna var indelade i de tre huvuddelarna som skis-
sats på, estetik, funktion och flexibilitet. (Bilagor 8.1 - Frå-
gor till fokusgrupp)

Diligentia AB

Estetik
De på Diligentia tyckte det var svårt att beskriva A2 med 
färger, material och formspråk, då A2 inte har några speci-
ella estetiska grunder. A2 zonerna ska skilja sig mycket ifrån 
varandra för man ska få en variation i vardagen när man väl-
jer att sätta sig i en annan miljö. Det är inredaren som ska-
par miljön och ser till så att de känns på det viset. Eftersom 
miljöerna ser olika ut på olika företag så bör borden kunna 
tillverkas efter kundens krav i både färg och fanér/material. 

Då kan borden passa in i flera olika kontor då kunden till 
viss del kan välja hur de ska se ut. Eftersom kontoret ska 
vara trendigt så utgår man från vad som är trendigt just då.

Kontoret ska vara en positiv miljö vilket klara färger bru-
kar förknippas med. Det livar upp lokalen men kan bli för 
jobbigt i för stora mängder. Att blanda material och färger 
anses gå bra så länge helheten i lokalen ser okej ut. 

Att kunna marknadsföra kontoret som A2 är viktigt, där-
för måste borden kännas trendiga.

Att kunna göra arbetsplatsens estetik personlig är inte 
viktigt anser dom, eftersom man hela tiden brukar en ge-
mensam yta och inte har en egen privat plats. Tanken är att 
man inte ska sitta på samma ställe varje dag, för då faller 
idén med A2. Att kunna förändra kontoret genom flexibel 
estetik anses inte heller nödvändigt.

Summering
För att ta fram ett slutkoncept så var en summering nöd-
vändig för att se till att det viktiga är med. Dessa utvecklas 
sedan i en till skissfas.

Edsbyn vill ha bord utan höj-och-sänk funktion, samti-
digt som brukarna vill ha höj-och-sänk funktion för borden 
ska vara mer flexibelt. Eftersom upp till sex personer ska 
kunna arbeta vid bordet samtidigt så utesluts höj-och-sänk 
funktionen då alla ska kunna samsas om vilken höjd bor-
det bör ha, vilket kan skapa konflikter. Att kunna få bordet 
tillverkat i den höjd man vill skulle däremot kunna vara en 
lösning.

Brukarna vill ha ett funktionellt bord som ska vara enkelt 
att sätta sig och arbeta vid. Arbetsytan ska vara så tom som 
möjligt och extra funktioner som skärmväggar och white-
boards skulle inte användas.  Om borden kan förflyttas och 
skapa utrymme och möbelgrupper är det en fördel då loka-
lytan enklare kan förändras.

Eftersom det finns en ekonomisk vinst att hämta på att 
underredet ska vara flexibelt i produktionsstadiet så ska det 
testas vidare. Att ett underrede ska kunna modifieras så det 
passar flera bord passar Edsbyn bra då detta tänk finns på 
flera av deras produkter.

Att förenkla förflyttningen för brukarnas privata föremål 
är en viktig del där responsen varit bra. Då det är ett stort 
problem så ska mitt bord innehålla någon lösning på detta.

För att veta hur borden ska formges så ska tre värdeord 
tas fram för A2 kontorets estetik och sedan jämföras med 
borden från min konkurrentanalys och formspråken från 
Stockholm Furniture Fair 2012.

Kontakt togs med min externa handledare Per-Ove 
Karlstorp på Edsbyn Kontorsmöbler. Han ansåg att resulta-
tet i undersökningarna fick leda till slutresultatet. Att ändra 
höjden vid enstaka tillfällen är okej om det inte blir för kost-
samt eller komplicerat. Han berättar att bord som kan höjas 
manuellt används mycket sällan, enbart för att justera mot 
ojämna golv. Detta gäller då endast vanliga arbetsbord, ej 
konferens eller gruppbord m.fl. 

Funktion/Flexibilitet
Att förenkla förflyttningen från skåpet till hemvistet har varit 
en tydlig del genom hela skissfasen eftersom det är den 
stora nackdelen med A2 kontoret. De gillade idén med att 
kunna bära med sig sina saker till bordet och få en tillfällig 
plats för dom där.

Sopsortering vid bordet är bra för de som arbetar vid 
bordet, men även ur en miljösynpunkt. 

Att kunna använda en kabelvinda till laptopsladden på 
det sättet jag illustrerat är en intressant tanke, men svå-
rare att överföra till praktiken (Figur 64). Att ha tillbehör som 
skärmväggar, anslagstavlor och whiteboards tror dom inte 
riktigt på. De tror inte att dessa skulle användas då de inte 
orkar ”möblera om”.

Behovet av att kunna skapa tillfälliga grupper av möb-
ler finns, men det måste vara enkelt, gå snabbt och inte ta 
upp någon extra plats. De tycker att det är väldigt viktigt 
att kunna höja-och-sänka bordet och kunna förflytta det i 
lokalen för att kunna ge rum för andra aktiviteter. 

A2 kontoret har redan speciella rum för presentationer 
så borden behöver inte uppfylla dessa kriterier.
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3.4 A2’s estetiska formspråk

Fast inte A2 har något speciellt formspråk kan man ändå se 
tydliga riktlinjer som har använts när man inrett lokalen på 
Diligentia’s Showroom och huvudkontor. De använder inga 
skrikiga färger, bara dova eller mustiga. Mycket av inred-
ningen har mjuka former, men även halvmjuka former som 
Edsbyn skulle kunna tillverka. Bordet (Figur 67) är enkelt 
utformat med avrundade hörn som inte ger en lika kantig 
traditionell känsla. 

Då A2 inte har något speciellt formspråk, material eller 
färg skapas behovet av att lätt kunna ändra färger och ma-
terial i produktionsstadiet. Det gör produkten mer flexibel 
om den lätt kan tillverkas i olika färger efter vad som är tren-
digt just då.

En avskalad och enkel känsla får man både av produk-
terna och lokalen som helhet med ”rena” ytor på bord, väg-
gar, golv och tak.

Värdeord 
• Enkel - Rena ytor utan onödiga funktioner
• Exklusiv - Känns som ”designföremål”, dvs dyrare och 

mer unika och väl genomtänkta
• Teknisk - Eftersom Touch Down användaren ofta är en 

teknisk person som använder det nyaste inom dator 
och telefoni så kan formspråket inspireras av dessa 
produkter.

Dessa värdeord stämmer med några av borden i konkur-
rentanalysen. Eftersom det är svårt att ta fram ett speciellt 
formspråk så följs dessa värdeord istället. En inspiration 
kommer från Apple´s Mac dator (Figur 68) som kan beskri-
vas med dessa ord. Den har ett halvmjukt formspråk som 
kan appliceras på borden. Dieter Rams produkter kan ock-
så beskrivas med dessa ord.

Figur 67: Formspråk från en A2 miljö

Figur 68: Inspirationskälla; Apple Mac laptop
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4.1 Summering

I denna del utvecklas ett slutkoncept med två arbetsbord 
som ska vara enhetliga och förbättra arbetet för A2/Touch 
Down användaren. Idéer utvecklas och ska sedan sam-
manföras till ett estetiskt tilltalande formspråk med de mest 
nödvändiga funktionerna. Arbetet går vidare inom estetik, 
funktion och flexibilitet.

Estetik
Borden ska ha ett enkelt, exklusivt och tekniskt formspråk 
som skapar en helhet tillsammans med flexibiliteten och de 
utvecklade funktionerna.

Funktion
Borden ska innehålla en flexibel lösning för den privata för-
varingen eftersom det saknas bland Touch Down borden. 
Denna lösning ska vara en huvuddel av det fortsatta arbe-
tet.

Borden bör ha en lösning för förvaring av gemensamt 
kontorsmaterial samt sopsortering.

En lösning för sladdtrassel skulle vara positivt men är ej 
ett måste.

Flexibilitet
Den privata förvaringen, den gemensamma förvaringen 
samt sopsorteringen skulle kunna fungera på samma sätt 
och finnas vid bordet.

Underredet ska vara flexibelt så flera bord kan skapas 
med ett underrede. Det ska ej vara höj-och-sänkbart.

Bordet ska helst kunna förflyttas så man kan skapa yta 
och mindre möbelgrupper, men om detta ställer till problem 
så slopas detta.

Slutkoncept

Estetik
Avskalat
Enkelt

Exklusivt

Funktion
Privat förvaring

Sladdar
Gemensamt

material
Sopsortering

Flexibilitet
Förvaring

Underredet
Förflytta bord

Skapa grupper

Figur 69: Beskrivning om vad slutresultatet ska innehålla.
Lösningen finns i mitten.
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4.2 Utveckling av slutkoncept

Sladdlösning

Sladdvindan uteslöts ur arbetet då det skulle tagit för lång 
tid att ta fram en lösning som skulle fungerat i praktiken. 
Istället utvecklades en gammal idé (luckor) så den skulle 
passa arbetsborden bättre. 

Slutförslag
Dessa luckor är vikbara och viks upp på mitten med hjälp av 
gångjärn. Det finns två luckor per bord, det minskar avstån-
det för brukaren samt att sladden inte behöver dras onödigt 
långt över bordet. Luckorna leder till kabeldiket där eluttag 
finns för samtliga arbetsplatser. I kabeldiket kan sladdöver-
skottet förvaras. Flera sladdar kan ledas i i luckornas spår. 
Luckorna är i MDF, men skulle även kunna vara i aluminium. 

Figur 70: Urval av skisser på Sladdlösning Figur 71: Slutresultat på Sladdlösning
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Bordens flexibilitet

I utvecklingen av borden låg fokus på en flexibel konstruk-
tion som skulle kunna bli flera olika bord samtidigt som 
Edsbyn skulle kunna tillverka den största delen själv. Benen 
och ribban skulle kunna göras av MDF, då skulle Edsbyn 
kunna tillverka dem.

I mina undersökningar så önskades ett höj-och-sänkbart 
underrede med hjul på. Per-Ove Karlstorp och Ambjörn Vi-
king ansåg inte att det behövdes då det ställer till många 
problem. Brukarna ville ha hjul på borden för de skulle kun-
na skapa mer utrymme vid ett fåtal tillfällen. Detta är inte en 
tillräckligt bra anledning att behöva ha hjul på borden efter-
som de inte skulle användas speciellt ofta. Då kan de lika 
gärna bära borden på plats. Att ha hjul på borden ställde 
även till många problem i utformningen, samt i estetiken. 

Benen är en så stor del av produkten så de bör göras i 
MDF, att fästa hjul mot en sådan skiva skapade problem. 
Efter många olika förslag slopades denna idé då inte beho-
vet var tillräckligt stort. 

Att lätt kunna koppla ihop benen, ribban och skivan med 
en metallkonstruktion uppkom. Det skapar flexibilitet och 
nästan hela borden kan tillverkas i Edsbyns fabrik.

Figur 72: Urval av skisser på Bordens flexibilitet
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Slutförslag
I skissfasen kom idén att ha en gavel i metall där både be-
nen, ribban och skivan kan fästas. Ben, ribba och skiva kan 
då tillverkas i MDF så olika längder och former på borden 
kan göras. 

Ribborna skjuts in i gaveln och ger borden stabilitet. 
Denna konstruktion gör så att man kan bygga ett långt bord 
där tre benpartier kopplas samman med ribbor, vilket är en 
stor fördel. Då kan man skapa ett långt bord som t.ex. ett 
konferensbord. 

Gaveln bör tillverkas i aluminium då MDF måste limmas 
ihop för att komma upp i rätt dimension/djup. Aluminium är 
också starkare och ett mer slitstarkt material. Benens A-
vinkel skapar stabilitet till konstruktionen.

Ribborna skapar ett utrymme som kan kan fungera som 
kabeldike. där kan elen dras.

Grundkonstruktionen är i denna fas klar, men infästning-
en av benen och gavelns utformning utvecklas senare.

Figur 73: Bordens flexibilitet
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Förvaring/Sopsortering

Att kunna bära med sig sitt material från Hemvistet till ar-
betsbordet var viktigt för A2 brukarna. Denna lösning finns 
ej hos några konkurrenter och skulle förenkla arbetet väl-
digt mycket. 

I detta steg gjordes begräsningen till att bara fokusera 
på den individuella förvaringen, men att samma princip 
skulle fungera för sopsortering och den gemensamma för-
varingen av kontorsmaterial. Det var viktigt att förtydliga 
vad den individuella förvaringen ska kunna innehålla, dessa 
saker har kommit fram genom studiebesöket på Diligentia 
och genom att se över vad man använder sig av vid kon-
torsarbete.

Individuell förvaring
Laptop
Laptop-och-telefonladdare
Dokument
Pennor
Post it lappar
Miniräknare
Hörlurar
Datamus

Förvaringen delades sedan upp i två olika lösningar där 
laptop, laddare och dokument hamnade i en lösning, och 
resterande hamnade i den andra lösningen. Detta då lös-
ningen blir stor om allt material samlas i en produkt. Do-
kument och en 13” laptop skiljer bara några centimeter i 
storlek därför kan dessa hamna i samma lösning. Storleken 
på denna laptop är vanlig.

Den bärbara förvaringen måste vara lätt att bära med 
sig, då måste det finnas något grepp på den. Detta testades 
på flera olika sätt och många problem uppstod efter vägen. 

Att ha en laptop hängandes på kanten tar upp mycket 
plats, därför testades vilket håll den helst ska hänga på. På 
långkant blir den lättare att greppa när den befinner sig i 
lådan. Förvaringen ska vara enkel att hänga eller sätta fast 
på bordet samtidigt som den ska vara lättåtkomlig oavsett  
vilken sida av lådan man sitter.

Figur 74: Urval av skisser på Individuell förvaring
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Slutförslag
Dessa förvaringslösningar förenklar det aktivitetsstyrda ar-
betssättet. De har handtag i bakkant som gör så brukaren 
lätt kan bära med sig dem överallt i lokalerna, som tidigare 
var jobbigt. Det går nu fort att plocka fram och ihop efter-
som lådan finns hängs precis där man befinner sig. 

Förvaringen är smal vilket minimerar hävstångseffekten 
när man bär dem. På baksidan finns en namnlapp så man 
kan skilja personalens lådor. Den större lådan är för en 13” 
laptop, sladdar, dokument och datamus. Den mindre för 
resterande material som pennor, tejp, post-it lappar mm. 
Lådorna hängs på skenan som är placerad under bords-
skivan. De går lätt att skjuta åt sidan så de inte blir i vägen 
för brukaren när den arbetar. De plana ytorna gör så de kan 
stå eller ligga i skåpet när de inte används.

Givetvis kan de tillverkas för olika laptopstorlekar och i 
flera  färger som gör så de kan passa in i flera miljöer. Mate-
rialet bör vara i någon metall om möjligt eftersom de ska ha 
en exklusiv känsla och ligga stadigt i handen.

Lösningen skulle även fungera för sopsortering och ge-
mensamt kontorsmaterial om de gjordes i former som pas-
sar dessa ändamål. 

Figur 75: Slutresultat på Individuell förvaring
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Figur 77: Slutresultat på Förvaringsskena

Förvaringsskena

Förvaringen ska kunna hängas, klämmas, tryckas eller kro-
kas fast. Att behöva göra något extra ingrepp på skivan är 
onödigt och gör så att borden kan ta längre tid att tillverka 
samt förstöra bordets estetik och förvaringens utformning. 

Många idéer involverade en skena man på något sätt 
satte fast sin förvaring på, detta är en enkel lösning vilket 
är positivt. Förvaringsskenan ska finnas runt hela bordet så 
man man kan hänga sin förvaring där man väljer att sätta 
sig.

En fördel skulle vara att göra så att förvaringen lätt kan 
flyttas när man byter arbetsställning eller bara rör på sig. Ett 
irritationsmoment kommer uppstå om man ofta är tvungen 
att ta lös och flytta förvaringen. Det är också viktigt att för-
varingen inte tar upp för mycket benutrymme eftersom man 
inte kommer vilja använda den då. 

Det ska vara lätt att nå förvaringen med handen, därför 
bör öppningen vara något vinklad. 

Slutförslag
Efter många försök av olika lösningar så blev en rund stång 
som sitter under bordsskivan den lösningen som bäst upp-
fyllde alla krav. Man kan då lätt hänga fast sin förvaring 
samtidigt som den inte tar upp onödig plats. Förvaringen 
kan lätt skjutas åt sidled på skenan. 

För att förvaringen ska vara lätt att komma åt så placeras 
”hakar” på baksidan, då hamnar förvaringen i en vinkel som 
underlättar åtkomsten och överblicken. Vinkeln minskar 
även den mängd benutrymme lösningen tar. 

Skenan ska sitta på alla fyra sidor av bordet och skruvas 
fast i hörnen på undersidan av skivan. Med denna lösning 
minskar även risk för brytskador om man råkar stöta till den. 
Man kan även ha vilken fasning som helst på bordsskivan, 
det ökar bordens flexibilitet.

Figur 76: Urval av skisser på Förvaringsskena och Sladdlösning



53

5.1 Combine

Lösningen som togs fram fick namnet Combine för flera 
olika bord kan skapas med små förändringar, för att färgen 
och formspråket kan kombineras och för att A2 arbetssät-
tet sammanförs med Touch Down borden genom den bär-
bara förvaringen. Även Edsbyns övriga bordsserier startar 
på bokstaven C.

Borden består av gavlar i aluminium, skenor i metall 
samt två stödribbor, fyra ben och en skiva med luckor i 
MDF. Edsbyn kan tillverka allt förutom gaveln på borden i 
den egna fabriken, vilket är positivt då det skapar en större 
ekonomisk vinst per bord.

Borden möjliggör även A2 användarens flexibla arbets-
sätt.

Borden är så flexibla att de kan tillverkas i olika längder, 
höjder, former, färger och material. En bordsserie kan ska-
pas där man har gaveln som utgångspunkt. 

Borden ökar beläggningsgraden eftersom de blir en mer 
attraktiv arbetsplats där förvaringen förenklar och effektivi-
serar arbetet.

Borden känns enkla, exklusiva och till viss del tekniskt 
innovativa. De uppfyller Touch Down bordets värdeord som 
är flexibelt, funktionellt och nytänkande.

Utformningen på borden gör att den traditionella skriv-
bordskänslan uteblir. Den orangea accentfärgen ger de in-
tressanta delarna uppmärksamhet i marknadsföringssyfte. 
I produktion kan färger och material anpassas efter kun-
dens önskemål då de oftast vill ha mer neutrala färger.

Borden sticker ut bland andra bord pga. skenorna, för-
varingen och det flexibla underredet.

Skivans utformning gör så att man kan ställa borden ef-
ter varandra. 

I lösningen känner man igen Edsbyn på många sätt. 
Borden är anpassningsbara efter kundens önskemål som 
många av deras befintliga produkter redan är, men Com-
bine tar det hela tänket några steg längre. 

Benen fräses eller sågas ut i någon av Edsbyns maski-
ner.

Metallen pulverlackas i vald kulör då anodiserad metall 
inte ser modernt eller passande i en modern kontorsmiljö.

Resultat

Figur 78: Lågt och högt Touch Down bord med tillhörande förvaring.
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Figur 79: Touch Down borden i en miljö.
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Figur 80: Touch Down borden i en miljö.
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Figur 81: Hur t.ex. ett konferensbord skulle byggas med samma stand-
arddelar som Touch Down borden.



57

Figur 82: “Produktfamilj”, det som skiljer är ribbornas och benens 
längd. Från vänster: Lågt Touch Down bord, högt Touch Down bord, 
vanligt skrivbord, konferensbord.
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Figur 83: Hur miljön i hemvistet skulle kunna se ut med förvaringen.
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Figur 84: Bord med vinklad form på ben. Benen är justerbara mot golv. 
Skivan har en fasad kant i grå ton.
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Figur 85: Utvecklingar på produkt

5.2 Utveckling

Gaveln
Gaveln förändrades så den blev mer intressant i sitt form-
språk.

Benfäste
Tanken var att benen ska enkelt kunna fästas i gaveln, då 
kan ett snabbfäste vara lösningen. Detta gör så man kan 
förnya bordet och kan ge det en längre livslängd och ett 
annat användningsområde. Denna del är inte formgiven fär-
digt.

Benens avslut
Ett mjukt avslut mot golvet skulle kunna testas i framtiden. 
Det ska inte behövas några extra ingrepp på benen för att 
kunna fästa avslutet. Om dessa är i gummi så blir borden 
mer ljuddämpande, stabila och får en ökad livsläng.

Förvaringsskena
Denna lösning är enkel att fästa i bordet. En slags skruv 
skulle kunna skruvas i skivan och därefter skjuter man in 
skenan och skruvar fast den med en skruv med insektshatt.
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Figur 86: Slutresultat

Gavelns produktionsmetod och miljöaspekt

Gaveln skulle kunna tillverkas i återvunnen aluminium och 
strängpressas till sin form. Men om man skulle sträng-
pressat denna profil i en del så skulle det bli väldigt dyrt. 
Man kunde då delat den i tre delar och fogat ihop den med 
svettsning. Aluminiumprofiler är vanligt inom transport-
branchen där låg energiförbrukning och vikten har stor be-
tydelse, men även i maskindelar och möbler. 

Aluminium är väldigt lätt att återvinna. Om man omsmäl-
ter metall är energiåtgången endast 5% av den ursprung-
liga vilket innebär att man minskar utsläppen av koldioxid 
med 95%.

Aluminium är det trejde vanligaste ämnet i jordskorpan 
och en nästintill obegränsad åtgång. Eftersom aluminiumet 
finns naturligt så förstör den inte naturen på det sättet an-
dra material kan göra.

Vikten är endast en tredjedel av stålet och nästan sam-
ma hållfasthet skapar stora viktminskningar vid transporter. 
Detta gör i sin hand att utsläppen vid transport minskar.

Materialets livslängd är en viktig punkt när man beräknar 
miljöbelastningen. Aluminium har bra korrosionshärdighet 
och styrka vilket ger en lång livslängd. 

Aluminium har alltid funnits i mänsklighetens omgivning 
som ett naturligt inslag. Det har inga hälsoskadliga effekter 
och har t.ex. funnits i våra kastruller i decennier.36
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• Vilka behov av arbetsytor har brukaren i en A2 miljö?
• Vilka funktioner ska borden fylla för att passa in i en A2 

miljö?
• Vilka problem upplever brukaren med de nuvarande 

Touch Down borden?
• Vad anser en A2 användare är estetiskt tilltalande?
• Hur ska borden vara konstruerade för att kunna produ-

ceras i Edsbyns maskinpark?

Lösning - problemområden/anv. önskemål

Förflytta från hemvistet: 
Detta löstes genom att skapa en förvaringsenhet som man 
tar med sig till sin arbetsplats. Denna kan behöva utvecklas 
något. 

Kontorsmaterial vid skrivbord/sopåtervinning
Detta problem kan lösas genom att utveckla en förvaring 
som hängs på skenorna på bordet. Dessa ska vara flyttbara  
som förvaringsenheten är.

Sladdar på bord
Sladdarna kan förvaras i kabeldiket.

Höj-och-sänk/Förflyttningsmöjlighet
Skippades då inte behovet var tillräckligt samtidigt som det 
inte önskades av Edsbyns Kontorsmöbler.

Jämförelse med redan befintliga produkter

Borden löser sladdproblemet bra i jämförelse med andra 
bord på marknaden. De förenklar även förvaringen i A2 
kontoret, vilket inget annat bord gör idag. Underredet är 
mer flexibelt än konkurrerande produkter, då möjligheterna 
att höja, förlänga, byta formspråk, färg och material inte 
finns i en och samma produkt. Formspråket på borden och 
förvaringen känns modernt, exklusivt och tekniskt. 

5.3 Analys av resultat

Koppling mot undersökningsfasen

Efter ett antal intervjuer med både Edsbyn, brukare och 
formgivare så framkom det att borden som efterfrågades 
skulle ha följande funktioner:

• Två höjder
• Rymma 6 personer
• Hantera förvaring
• Hantera sopsortering
• Flexibelt
• Funktionellt
• Estetiskt tilltalande
• Fabriksoptimerad
• Ge ökad beläggning

Brukarna ville ha höj-och-sänkfunktion som uteslöts då de 
skapade problem vid produktion och ej efterfrågades av 
Edsbyn. De ville även ha hjulförsedda bord som också ute-
slöts då det inte blev estetiskt tilltalande på sådanna stora 
bord.

I slutprodukterna uppfylldes de efterfrågade funktio-
nerna förutom sopsortering och den gemensamma förva-
ringen vid borden. Men en förutsättning för dessa finns då 
de kan fungera som den inviduella förvaringen. Då ingen 
produktion är gjord på produkterna kan ej beläggningsgra-
den mätas. 

Den flexibla konstruktionen ger Edsbyn en vinst sam-
tidigt som kunden har valmöjlighet i både färg, form och 
material.

Den nytänkande förvaringen stödjer den aktivitetsstyrda 
arbetsmiljön vilket skulle ge Edsbyn en stor konkurrensmöj-
lighet på marknaden.

Produkterna sticker ut gentemot deras ordinarie arbets-
bord då de inte har en lika traditionell känsla. Benen, ribban 
och skivan kan tillverkas i den egna fabriken vilket är en 
större del än tidigare där bara skivorna tillverkades. 

Edsbyns miljö-och-säkerhetskraven är höga och en pro-
duktion av borden skulle kunna uppfylla dessa då inte ma-
terialen eller tillverkningsmetoden är något nytt.

Undersökningsfasen svarade på frågeställningarna som 
fanns med i problemformuleringen;
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5.4 Prototyp

För att protoypen skulle få så hög kvalitet som möjligt till 
examensutställningen så tillverkades endast en sida med 
ett benparti. För att gaveln och snabbfästerna skulle bli så 
verklighetstrogna som möjligt så skrevs de ut i en 3D printer 
i plast. Gaveln skrevs ut i tre delar och limmades, spackla-
des och målades till sitt slutliga utförande.

Bordsskivan är från Edsbyns Kontorsmöbler. Skenorna 
tillverkades i koppar och plaströr som fogades ihop och 
målades. Lådorna tillverkades i kartong och kapa board. 
Benen och ribborna var lättast att göra i massivt trä då det 
är lättare att bearbeta.

5.5 Edsbyn Kontorsmöblers åsikter

Jag presenterade prototypen och examensarbetet för 
Josef Höbenreich och Per-Ove Karlstorp och de var nöjda 
med arbetet och resultatet och finner mycket som är intres-
sant med det jag kom fram till. 

Snabbfästet skulle vara positivt för dom då de lätt kan 
tillverka flera olika bord utifrån gaveln. Men Combine är inte 
ett helt utvecklat resultat och det är mycket som måste ar-
betas vidare på för att den skulle kunna produceras.

Hållfastheten måste också studeras och förbättras. Ga-
veln skulle behöva minskas i storlek då materialmängden 
skulle göra den alldeles för dyr. Kabildiket skulle kunna 
minskas en aning och spara en del material. 

En fortsättning tillsammans med Edsbyn diskuterades 
och kan vara möjlig i framtiden.

Figur 87: Prototypbilder
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Diskussion
6.1 Projektarbete

Detta examensarbete gick ut på att ta fram två Touch Down 
bord för den Aktivitetsstyrda Arbetsmiljön (A2). Underredet 
på borden skulle kunna modifieras så det skulle fungera för 
andra bord, t.ex. arbets-och-konferensbord. Borden skulle 
hjälpa A2 användaren och stödja deras arbetssätt bättre än 
redan befintliga bord. Det visade sig under arbetets gång 
att det stora problemet var förvaringen/förflyttningen av ar-
betsmaterialet under arbetsdagen. 

I undersökningsfasen identifierades A2 kontoret, mål-
gruppen och dess behov och problem, Touch Down bor-
dets uppgift, analys av konkurrenter, analys av formspråk, 
materialanalys och miljöanalys. Efter detta så kunde arbetet 
gå vidare till den första skissfasen.

Den första skissfasen fokuserades på de behov och pro-
blem brukarna upplever, men även bordets flexibilitet för 
Edsbyn och brukarna. De samanställdes i flexibilitet och 
funktion. 

Sedan skapades tre funktionsträd för att tydliggöra alla 
krav och möjligheter som borden kan uppfylla utifrån funk-
tion, flexibilitet och estetik. Dessa skisser tillsammans med 
frågor analyserades av Annette Johansson, Diligentia AB. 
Det gav svar på vad som skulle prioriteras och vad som 
skulle sållas bort. Några av idéerna fortsatte vidare i nästa 
skissfas.

Att enkelt kunna förflytta sitt kontorsmaterial var viktigt, 
det uppfyllde inte någon då redan befintlig lösning. Sladdar 
på bordet behövde också en lösning.

Estetiken för A2 kontoret var svår att fastställa då den inte 
har något speciellt formspråk. Målgruppens intresse för nya 
tekniska lösningar fick ligga till grund för val av formspråk. 
Eftersom A2 inte har något speciellt formspråk så var det 
viktigt att bordens färg och material kunde förändras.

En av två stora delar av utvecklingen av slutkonceptet 
var att finna en lösning som möjliggjorde en enkel föränder-
lig konstruktion. Lösningen blev en gavel som ger möjlig-
het att förändra borden i både höjd, längd, formspråk, färg 
och material. Dessutom fungerar gavel och ribbor som ett 
kabeldike.

Den andra stora delen var att utveckla en lösning för den 
individuella förvaringen. Den skulle förenkla förflyttningen 
från hemvistet till bordet. Vid bordet skulle den kunna få en 

plats som brukaren lätt kunde nå, men inte vara i vägen för 
arbetet.

Lösningen blev ett koncept med två bord och individuell 
förvaring som skulle ge konkurrentmöjligheter.

6.2 Den egna insatsen

För att få en djupare förståelse för brukarens behov skulle 
fler studiebesök gjorts på företag med A2 kontor. För att 
kunna se nyttjandet av miljöerna tydligare så skulle längre 
studiebesök med mer möjligheter till iaktagelser av arbets-
sätt behövts. Fast svårigheter funnits i kontakt med olika 
personer har svar kommit på mina frågor som sedan ledde 
till resultatet. En närmare kontakt med Edsbyn skulle möj-
ligtvis också kunnat förbättra resultatet. Jag har hållit mina 
deadlines men mellan varven har det varit stressigt pga. 
onödig väntan på svar.

6.3 Fortsättning

Fortsättningen blir att utveckla en lösning för sopsortering 
och den gemensamma förvaringen vid borden som ska 
fungera som den inviduella förvaringen. Skenan skulle även 
kunna kompletteras med skärmväggar, anslagstavlor och 
whiteboards som skulle hjälpa andra än A2 brukarna. Bor-
dens olika mått skulle behöva testas för att se hur de upp-
fattas av det mänskliga ögat. Även vidareutveckla snabb-
fästet av benen och benens avslut. Slutförslaget skulle även 
behöva testas mot brukare.

6.4 Kompletteringar

Fullständiga protoyper på borden
Ritningar på borden
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7.3 Digitala källor

1 http://taylor2.se/a2/
2 http://issuu.com/senabsthlm/docs/reflekt1_11
3 http://www.veldhoen.nl/data/files/alg/id36/280509_Flow36_Veldhoen+Company.pdf
4 http://www.mer.se/mer/sv/vilka-passar-aktivitetsbaserat-kontor-och-arbete-for
5 http://www.av.se/teman/kontorsarbete/
6 http://www.arbetarskydd.se/administration/users/article2467929.ece
7 http://www.sveavagen44.se/Hallbarhet/
8 http://issuu.com/senabsthlm/docs/reflekt1_11
9 http://www.efg.se/information/pdf/SE/EFG_Showroom_SE_2010.pdf
10 http://www.av.se/teman/kontorsarbete/oppet_kontor/
11 http://www.av.se/teman/kontorsarbete/oppet_kontor/oppna/
13 http://www.sveavagen44.se/Konceptet/
14 http://www.sveavagen44.se/Konceptet/Motesplatsen/
15 http://www.sveavagen44.se/Konceptet/Arbetsplatsen/
16 http://taylor2.se/wp-content/uploads/2011/09/AFF_nyheter.pdf
17 http://bygginfo.byggtjanst.se/sv/Start/Artiklar/2011/maj/Sa-har-ser-framtidens-arbetsplats-ut/
18 http://unitedspaces.se/workspace/
19 http://www.strategiskarkitektur.se/GetFile.ashx?id=4d582efe-1b26-4149-a380-14b7cb27ebca
20 http://www.stockholmfurniturelightfair.se/for-besokare/nyheter/arets-designhandelse-for-skandinavisk-mobel--och-belysningsdesign-ar-nu-over
21 http://www.efg.se/about/?page=1917&subpage=1935&korr=
22 http://kinnarps.se/sv/se/Foretaget/Kinnarps-en-kort-oversikt/Historia/
23 http://kinnarps.se/sv/se/Foretaget/Kinnarps-en-kort-oversikt/Produktion-och-logistik/
24 http://www.samobler.se/
25 http://www.vitra.com/en-un/about/
26 http://www.samobler.se/a-series/
27 http://www.efg.se/products/products.asp?GroupString=|388|&ParentGroupID=388&products=0&what=pris&children=0&level=0&preparent=388#1133
28 http://www.smow.com/en/manufacturers/vitra/tables/a-table.html
29 http://www.vitra.com/en-us/home/products/joyn-bench/overview/
31 http://www.edsbyn.com/content/view/group/environment
32 http://www.edsbyn.com/content/view/id/87
33 http://www.edsbyn.com/content/view/id/91
34 http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=10765
35 http://www.beijerbygg.se/templates/bb_byggradlistitem.aspx?id=10764

- Alla digitala källor besöktes mellan 2012-02-20 - 2012-03-10.

Källförteckning
7.1 Muntliga källor

Josef Höbenreich Edsbyn Kontorsmöbler

Per-Ove Karlstorp Edsbyn Kontorsmöbler

Annette Johansson Diligentia AB

Ambjörn Viking Thomas Eriksson Arkitekter

Eva von Wernstedt United Spaces

7.2 Tryckta källor

12 Vi gör var fjärde svensk nöjdare - Diligentia företagspresentation
30 Edsbyn kontorsmöbler - A2 produktblad
36 Sapa Profilers - Handbok för konstruktörer
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7.4 Figurförteckning

Figur 1: Edsbyn Kontorsmöbler logotyp

Figur 2-33: Timmy Jonsson

Figur 34: Edsbyn Kontorsmöbler - Contur  http://www.edsbyn.com/images/scale/w/622/h/415/mode/constrain/image/5897.jpg

Figur 35: Edsbyn Kontorsmöbler - Connect  http://www.edsbyn.com/images/scale/w/622/h/415/mode/constrain/image/283.jpg

Figur 36: Edsbyn Kontorsmöbler - Centro  http://www.edsbyn.com/images/scale/w/622/h/415/mode/constrain/image/183.jpg

Figur 37: Edsbyn Kontorsmöbler - College  http://www.edsbyn.com/images/scale/w/622/h/415/mode/constrain/image/3915.jpg

Figur 38: SA-Möbler - A-Series   http://www.samobler.se/images/products/SA_Mobler_of_Sweden-Product-157-m.jpg

Figur 39: SA-Möbler - A-Series   http://www.samobler.se/images/products/SA_Mobler_of_Sweden-Product-153-m.jpg

Figur 40: Vitra - A-Table   http://www.vitra.com/_assets/7/4a9672ed9e51690.jpg

Figur 41: Vitra - Joyn Table   http://www.vitra.com/_assets/8/d35e49261f622da.jpg 

Figur 42: EFG - HideTech   http://image.architonic.com/img_pro2-1/115/3672/efghidetech720-efg009903-b.jpg

Figur 43: Edsbyn Kontorsmöbler - Piece  http://www.edsbyn.com/images/scale/w/622/h/415/mode/constrain/image/10488.jpg

Figur 44: Kinnarps Interior - Serie[A]  http://www10.kinnarps.com/Images/Products/WorkTables/Size3/Series_A_01.jpg

Figur 45-87: Timmy Jonsson
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Bilagor

20. Vilka medel behövs vid presentationer? 
Svar: Projektor, ljud, telefon/videokonferens

21. Hur viktigt är det att lätt kunna förflytta och höja/sänka 
bordet? 
Svar: Det är viktigt!  Båda funktionerna! Det ger flexibilitet i 
den aktivitetsstyrda arbetsmiljön.

22. Hur viktigt är det att kunna marknadsföra kontoret som 
A2? 
Svar: Mycket viktigt! Dels om man läser rapporter om den 
kommande generationen som ska ut på arbetsmarknaden.

FUNKTION/FLEXIBILITET
12. Behöver förflyttningen från Hemvist till bordet förenk-
las? 
Svar: Ja, det behöver vara enkelt att få med sig material 
och PC.

13*. Känns någon av dessa lösningar A2? 
Svar: Ja, bra med påhängbara ”boxar” till borden

14*. Känns någon av dessa lösningar A2? 
Svar: Nej, vi tror med på förvaringsboxarna, se fråga 12

15*. Hur viktigt är det med sopsortering nära bordet? Känns 
någon av dessa sopsorteringslösningar A2? 
Svar: Det är viktigt också ur miljösynpunkt

16*. Känns någon av dessa laptopsladdlösningar A2? 
Svar: Vi gillar idén där sladden rullas upp, men undrar om 
det är möjigt, utifrån att sladdarna idag är ganska kraftiga 
och oböjliga.

17*. Känns någon av dessa whiteboard/ anslagstavla/ 
skärmväggslösningar A2? 
Svar: Nej, vi tror inte på dessa. Vi tror ingen kommer ta sig 
tid att ”möblera om”. Varför skulle man vilja skärma av en 
whiteboard?

18. Finns behovet av att skapa tillfälliga grupper av möbler? 
Svar: Ja, det behovet finns.  Men det måste vara enkelt, gå 
snabbt och inte ta massa extraplats.

19. Hur stort är behovet att kunna förflytta Touch Down bor-
det? 
Svar: Behovet kan finnas, bra med flexibilitet.

8.1 Frågor till fokusgrupp

Namn: Annette Johansson
Här kan du svara på frågorna från PDF’n. Skriv även om 
mina idéer skulle fungera eller vad som kan förbättras.

* = Bilder saknas

ESTETIK/FORMSPRÅK
1*. Vilket kontor känns mest A2?
Svar: F

2*. Vilken/vilka klädhängare känns mest A2?
Svar: Alla

3*. Om en pennförvaring vore A2, vilken? (Känsla)
Svar: D

4*. Vilket formspråk känns mest A2? 
Svar: C och I, viktigt är flexibiliteten

5*. Vad känns mest Touch Down? (Mängden tillbehör) 
Svar: A

6*. Känns blandning av material och färger A2? 
Svar: OK, beror på helheten och utformning av lokalen

7*. Vilken form på bordsskiva känns mest Touch Down? 
Svar: Svårt att säga, beror på rumslösningen

8*. Vilken mängd färgkombinationer känns mest A2? 
Svar:A, men beror på helheten

9*. Vilken färgkombination känns mest A2? 
Svar: Beror på helheten

10*. Vilka färger/material känns A2? 
Svar: Beror på trenden, har inget med själva A2 att göra

11*. Känns Flexibel estetik A2? 
Svar: Inte viktigt, eftersom man hela tiden brukar en ge-
mensam yta. Tanken är inte att man ska sitta på samma 
ställe varje dag och då faller idén.
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FUNKTION SLADDAR
H Minimera röra   minska mängd sladd på arbetsyta
N Erbjuda  tillgång   alla ska kunna använda
N Underlätta åtkomst   alla runt bordet ska kunna nå 
N Minimera ytaanvändning  ta så lite utrymme som möjligt

ESTETIK/FORMSPRÅK
H Tilltala  användaren
N Skapa  helhetsintryck  
N/Ö Minska  stelhet   mjukare formspråk
N/Ö Erbjuda  materialkänsla  
N/Ö Erbjuda  färger
N/Ö Enkelt  formspråk
Ö Skapa  personlighet  personlig touch

8.2 Funktioner

FLEXIBILITET
H Flexibel  privatförvaring
N Möjliggöra förvaring  gemensam
N Möjliggöra förvaring  privat
N Minska  sladdproblem  Sladdar på arbetsyta
N Möjliggöra åtkomst   kunna stå på alla sidor
N/Ö Flexibel  konstruktion  flera bord av samma delar
Ö Underlätta förflyttning  av bord
Ö Möjliggöra påbyggnad   modul/måttstandard/tillbehör
Ö Tillåta  höjdförändring
Ö Möjliggöra förlängning  ställa flera bord på rad
Ö Möjliggöra justering   mot golv

FUNKTION FÖRVARING PRIVAT
H Erbjuda  förvaringsmöjlighet privat
N Flexibel  privatförvaring  hemvistet -> bord -> hemvistet
N Möjliggöra förflyttning  av privat material
N Underlätta förflyttning  av privat material
N Rymma   material   av privat material
N Minimera ytaanvändning  ta så lite utrymme som möjligt

FUNKTION FÖRVARING GEMENSAM
H Erbjuda  förvaringsmöjlighet gemensam
N Rymma   material   gemensam
N Underlätta åtkomst   för alla
N Möjliggöra undanstädning  ej vara synligt
N Skapa  arbetsyta  ej vara på arbetsyta
N Minimera ytaanvändning  ta så lite utrymme som möjligt

FUNKTION SOPSORTERING
H Erbjuda  sopsortering  papper/kompost?
N Underlätta tömning   av sopor
N Underlätta rengöring  av ev. behållare
N Minimera ytaanvändning  ta så lite utrymme som möjligt
Ö Erbjuda  placering  av soppåse
Ö Underlätta åtkomst   placering/alla ska ha tillgång


