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Abstract

The interest in replacing oil based materials 
with the equivalent from cellulose increases in 
the same rate as we consume the resources of 
our community. The cellulose based materials  
and their attributes are researched and the  
presented new materials are more or less ready 
for production.   

There are a large number of different mate
rials available to choose from when developing 
and manufacturing a new product. The tradi
tional and well established materials are thor
oughly researched and their attributes are also 
well known and well documented. This is not  
always the case when new materials emerge 
from science research and development. An 
opinion is that it can be difficult for a new mate
rial to evolve from being a new interesting mate
rial to find its way into production or to be im
plemented in a product. 

The purpose of this project is for it to be a 
help to people involved in the developing of a 
new material in understanding what interested 
parties need to know about a new material.

The primary questions this project proposes 
to answer are:
• Who is an interested party in a new mate

rial?
• What does an interested party initially need 

to know about a new material?
• How can the attributes of a new material be 

presented to a specific target group the best 
way possible.

A series of interviews were committed at the 
beginning of the project where the need for  
information about a new material from espe
cially the industrial designer’s point of view. 
The survey shows that there are more important  
aspects in choosing materials than only the tech
nical attributes of the material. It also shows that 
it’s hard to determine what kind of information 
is needed when not having a specific case to  
relate to. 

Three different strategies were formed to 
show how a new material can evolve from being 

a new interesting material to find its way into a  
production.
The three strategies were:
• Develop a product of your own
• Replace a detail in an existing product
• Replace a material

In an attempt to exemplify one of these strate
gies a working case was formed. The material 
for the case was decided to be DuraPulp from 
Södra, the production method was pressure 
forming, the industry was the furniture industry 
and the product was the conference chair Yin 
from Kinnarps.

There were a series of practical tests per
formed on material and production method to 
determine the suitability of the material con
cept. A tool for testing the material concept was 
also produced. 

The project resulted in a cellulose based  
material concept targeted for the furniture  
industry. The concept can be applied to the 
existing production line with advantages in  
efficiency for the production. The concept also 
contains environmental and sustainable aspects. 
The material concept shows good potential in 
replacing plastic in some cases and manages 
complicated shapes in the pressure forming 
process. 





Sammanfattning

I takt med att vi förbrukar samhällets resurser så 
ökar intresset för att ersätta oljebaserade mate
rial med likvärdiga baserade på cellulosa. 

Det forskas mycket kring nya cellulosa
baserade material och dess egenskaper, och det 
presenteras även nya material som är mer eller 
mindre färdiga för produktion. 

Vid en produkts utveckling och framställning 
finns det ett stort antal olika material tillhands att 
välja ibland. De traditionella och etablerade ma
terialen är väl undersökta och deras egen skaper 
är välkända och väl dokumenterade, men så är 
inte alltid fallet med nya material som kommer 
fram från forskningen. 

En uppfattning är att det kan vara svårt att få 
ett material att gå från att vara ett intressant, nytt 
material till att det faktiskt hittar sin väg in till en 
produktion eller till att ingå i en produkt.

Syftet med arbetet är att det ska vara till hjälp 
för de personer som är involverade i ett mate
rials framtagande i förståelsen av om vad intress
enter efterfrågar från ett nytt material.

De primära frågorna som arbetet avser bes
vara är:

• Vem är intressent kring ett nytt material?
• Vad vill en intressent initialt veta om ett 

nytt material?
• Hur kan ett nytt materials egenskaper 

presenteras för specifik målgrupp på 
bästa sätt? 

Arbetet inleddes med en undersökning av int
ressenters behov av information rörande ett nytt 
material. Där visas det på att materialval inne
fattar flera andra aspekter än bara de tekniska 
egenskaperna hos materialen och att det är svårt 
att bestämma vilken information som efterfrågas 
utan att ha ett specifikt fall att arbeta utifrån. 

Därefter utformades det tre strategier för 
hur ett material kan utvecklas från att vara ett 
lovande forskningsresultat till att komma till en 
produktion. Dessa tre strategier var:

• Utveckla en egen produkt
• Byta ut en detalj i befintlig produkt
• Ersätta ett material 

För att förtydliga en av dessa strategier 
så arbetades det fram ett specifikt exempel. 
Dura Pulp från Södra valdes då som mate
rial att arbeta mot, formpressning valdes till 
produktions metod, möbelindustrin valdes som 
industri att fokusera mot och konferensstolen 
Yin från Kinnarps som produkt.

Det utfördes praktiska tester på material och 
produktionsmetod för att undersöka material
konceptets lämplighet. En verktygsform för test
er av materialkonceptet arbetades fram.

Detta resulterade i ett cellulosabaserat 
material koncept med inriktning mot möbel
industrin. Materialkonceptet kan appliceras i 
befintlig tillverkningsprocess med produktions
tekniska fördelar och innefattar en hållbarhets
aspekt. Materialkonceptet har också potential 
att ersätta plast i vissa aspekter och klarar form
pressning med komplicerade former.





Förord

Detta examensarbete får på något sätt symbolis
era ett avslut på min studietid. Själva examens
arbetet har varit ömsom hopp och ömsom för
tvivlan, och kan därmed också ganska så rättvis 
avspegla helheten av dessa 3 år som nu passerat. 
Det har varit väldigt mycket nytt för mig och  
mycket kul också, så det är inte utan visst vemod 
jag nu sätter en punkt för denna del i mitt liv. 
Men samtidigt är det ju också förhoppningsvis 
inledningen på nästa spännande del, där jag 
hoppas få praktisera det kunnande jag nu tagit 
till mig! Tack alla ni som gjort min studietid till 
den fina tid som den har varit. Och så vill jag 
framför allt ge ett stort tack till min fru Anna för 
hennes otroliga tålamod med mig under den 
här tiden!

Som om jag nu vunnit ett pris tar jag fram  
lappen för mitt tacktal:

Det är många som bidragit till mitt examens
arbete, så ett stort tack till er alla! Men jag vill i 
alla fall passa på att uppmärksamma några lite 
extra. 

Jag vill tacka Innventia för hjälp och intresse 
för min ursprungliga idé. Jag vill tacka Helena 
Ståhle, Anna Altner och Maria Englander på 
Södra Cell för hjälp och information. 

Sedan måste jag även tacka Niklas Land
ström och Dario Senkic för hjälp och kun
nande med tillverkningen av mitt formverktyg. 
Och naturligtvis måste jag även tacka Joakim 
Helmbrandt, Kontakttorget, för hjälpen med 
verk tyget. Mina handledare Dan Östberg och 
AnnSofie Hartzén förtjänar också ett stort tack 
för stöd och hjälp under resans gång!

Tack för denna gång!

Ola Jeppsson 13/5 13
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Inledning

Bakgrund
Samhället idag lever över sina tillgångar och en 
hushållning av våra resurser är nödvändig för 
att vi ska kunna behålla den livsstil som vi lever 
idag. Vi producerar allt fler produkter och det
ta i allt större mängder. Vi använder också allt 
mer material för dessa produkter och till följd av  
detta så slänger vi allt mer sopor. Lägg då också 
till att vi också blir allt fler invånare på vår planet 
så blir resultatet allt annat än upplyftande. 

I en strävan mot att uppnå en mer håll
bar utveckling kan ett delmål vara att ersätta 
icke förnyelsebara material med förnyelsebara 
sådana. Om man dessutom kan minska sop
berget genom att möjliggöra lättare nedbrytbara 
material och produkter så finns det fler vinster 
att uppnå. En tänkbar lösning skulle i vissa fall 
kunna vara att ersätta t.ex. oljebaserad plast med 
ett cellulosabaserade material med likvärdiga 
egenskaper, eftersom oljan anses vara en be
gränsad, icke förnyelsebar resurs, emedan cellu
losan är en förnyelsebar sådan. 

Det forskas kring nya cellulosa baserade mate
rial och deras egenskaper, och det presenteras 
även nya material som är mer eller mindre fär
diga för produktion. Ett exempel på detta kan 
vara materialet DuraPulp från Södra som har 
visats på ett antal mässor i form av bl.a. en stol 
och lampor.

Problem
Vid en produkts utveckling och framställning 
finns det ett stort antal olika material tillhands att 
välja ibland. De traditionella och etablerade ma
terialen är väl undersökta och deras egen skaper 
är välkända och väl dokumenterade, men så är 
inte alltid fallet med nya material som kommer 
fram från forskningen. 

Ägarna av material tar fram olika provbitar 
och demonstratorer för att visa upp materialens 
potential och goda egenskaper. En uppfattning 
är att det kan vara svårt att få ett material att gå 
från att vara ett intressant, nytt material till att 
det faktiskt hittar sin väg in till en produktion  
eller till att ingå i en produkt. 

Är det så, och i så fall varför?



12

Syfte och mål
Syftet med arbetet är att bidra till en ökad kun
skap om introduceranden av nya material, att 
det ska underlätta för ett ökat användande av 
nya material i framtida produkter och att det i 
förlängningen kommer att leda till ett ökat an
vändande av cellulosabaserade material och 
ett minskat användande av petroleumbaserade  
material.

Målet är att arbetet 
• ska vara till hjälp för de personer som är 

involverade i ett materials framtagande i 
förståelsen av om vad intressenter efter
frågar från ett nytt material som kommer 
fram genom forskning.

För att kunna besvara frågan, om det är svårt för 
ett nytt material att gå från forskning till produk
tion behöver det svaras på ett par frågor.
• Vem är intressent kring nya material?
• Vad vill en intressent initialt veta om ett nytt 

material?
• Hur kan ett nytt materials egenskaper 

presen teras på bästa sätt för specifik mål
grupp? 

Detta kan göras genom att i arbetet 
• definiera en intressent av ett nytt material.
• belysa de viktigaste behoven för intressenten 

av information för ett nytt material.
• ta fram ett formverktyg som förmedlar 

intress entens behov av information.

Målgrupp
Målgruppen för rapporten är personer inom 
forskning, produktion, industridesign, utbild
ning, studenter eller andra intressenter med 
anknyt ning till utveckling av nya material eller 
nya produkter.
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Metod

Metod
Arbetet inleddes med en nulägesoriente ring 
genom ett besök på Materialbiblioteket på 
Stockholmsmässan. Där studerades hur olika 
material presenteras hos dem och det samlades 
även lite inspiration för det fortsatta arbetet.

Därefter gjordes det en litteraturstudie på 
området som innefattade tryckta källor, olika 
vetenskapliga skrifter och Internetkällor. Som 
komplement till de tryckta källorna så togs även 
kontakt med olika personer som på något sätt är 
insatta och kunniga inom områden som kunde 
komma att vara relevanta eller där behov upp
stått under arbetets gång.

Eftersom det avsågs att göra en bred undersök
ning på olika intressenter och den information 
de eftersöker, så gjordes det en intervju med  
dessa. Intervjuerna gjordes i formaten 
halvstruktur erade och med öppna frågor. Det 
skickades även ut ett mail med frågor till de per
soner som inte kunde besökas personligen och 
där kontakt inte heller nåddes via telefon i ett 
försöka att fånga upp synpunkter från dessa.

Resultatet från intervjuerna sammanställdes, 
vilket gav ett underlag för analys och urval, och 
härifrån avsågs att rikta arbetet mot specifik mål
grupp. 

Underlaget från intervjuerna gav dock anled
ning till ett ytterligare undersökningsarbete, då 
riktat mot specifikt material och produktions
metod, mestadels via samtal med insatta per
soner men även annan informationshämtning 
gjordes.

Skissarbeten har gjort under arbetet där det 
känts relevant och detta har gjorts både som 
handskisser och som 3Dmodellering. 

Det har arbetats praktiskt med framtagan
det av ett pressverktyg samt med tester av det 
utvalda materialet och dess egenskaper i labo
rationer på verk staden. Avsikten var att få fram 
ett testresultat för materialet och att utvärdera en 
produktionsmetod för detta.

Avgränsning
En primär avgränsning är att inte redovisa tek
niska fakta om olika material, om de inte visar sig 
vara av intresse för projektet. Primärt fokuseras 
det på de egenskaper som efterfrågas av olika  
intressenter, hur dessa kan presenteras och om 
de på något sätt går att applicera tidigt i ett test
stadium.

En avgränsning i arbetet innefattar de el
ler det material som det eventuellt kommer att 
labo reras med. Detta eftersom arbetet till viss 
del görs gent emot Innventia och därigenom 
kan tillgång fås till något eller några av deras 
cellulosa baserade material för tester. 

De tillgängliga produktionsprocesser och 
tillgänglig utrustning på Högskolan i Gävle kan 
inne bära en avgränsning vad gäller möjligheter 
att utföra praktiska tester eller laborationer. 

En avgränsning som gjordes under arbe
tets gång var att inte göra någon fördjup ning i 
materialens miljöpåverkan, varken i tillverk
ningsskedet, i användandet eller i dess förbruk
ande. Det konstateras bara att det finns ett värde 
i att använda sig av förnyelsebara material i 
förhållande till de som är att betrakta som icke 
förnyelsebara.
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Research

Material
Jordens tillgångar är inte outtömliga och an
vändandet av våra naturresurser överskrider se
dan länge vad som kan anses vara hållbart för 
framtiden. För det första så använder vi materi
alen i en för hög hastighet för att de ska kunna 
återskapas på ett naturligt sätt, sedan gör vi det 
i en sådan omfattning att det idag skulle behö
vas 3 jordklot för att världens befolkning skulle  
kunna upprätthålla den livsstil vi har i väst
världen.1

Men kommer verkligen jordens tillgångar 
att ta slut? Ja, med nuvarande konsumtion och 
nytt jande av resurser så finns det anledning att 
tro det. Men samtidigt finns det anledning att 
tro att de inbyggda mekanismerna i marknads
ekonomin kommer att reglera åtgången av 
mate rial, detta genom att när tillgången minskar 
så ökar priserna på detsamma och det blir helt 
enkelt för dyrt att använda sig av de materialen 
och konsumtionen minskar.2

Alla våra produkter, från förbrukningsartik
lar med kort livscykel till bilar, hus och annat vi 
vill ha med oss en längre tid, består av ett eller 
flera olika material. Det finns en uppsjö av olika 
mate rial att välja på utifrån de olika krav som 
ställs på produkten. Det uppskattas att det idag 
finns över 80 000 olika material i världen, vilket 
inkluderar metaller, legeringar, plaster, kom
positmaterial, keramik, glas m.m.3

Material: 
Material är vad som helst som består av materia. 
Ett material kan tillskrivas stuktur och hållfasthet 
men inte form, och kan vara såväl en solid som 
vätska eller gas.4

Även vad inblandade intressenter har för önske
mål på produkten påverkar materialvalet. Mate
rialet i sig har olika egenskaper också och dessa 
påverkar naturligtvis vilka material som kan vara 
möjliga som konstruktionsmaterial.

Materialhistoria
Materialen har varit viktiga för mänskligheten 
och varit tydligt kopplade till olika perioder, 
speciellt under de äldre tidsåldrarna. Vi har ju 
t.o.m. namngett dessa perioder efter de material 
som var dominerande under den tiden; stenål
dern, bronsåldern, järnåldern m.fl. I de närmare 
tidsåldrarna kan man kanske kalla tiden från 
början av 1800talet till mitten av 1900talet för 
en stålålder och de därefter följande 50 åren till 
en plastålder. Nutiden då? Ja, Michael F. Ashby 
har valt att kalla den för molekyläråldern.5 Ash
by menar också att vi inte bara använder materi
al, utan att vi är helt beroende av dem. Det i sig 
är väl inget nytt och heller inget konstigt, men 

Bild 1: Metall Bild 2: Trä Bild 3: Plast
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eftersom vi sedan industrirevolutionen kring år 
1800 gått från att vara beroende av mestadels 
förnyelsebara material till att vara i princip helt 
beroende av icke förnyelsebara material är ett 
problem. Detta eftersom vi inte kan återskapa 
dem på ett naturligt sätt i den takt vi förbru
kar dem. Teknikens framsteg och den snabba 
utvecklingen bidrar också på olika sätt till att 
göra oss mer och mer beroende på produkter, 
lösningar och material som inte alltid är de bästa 
ur ett hållbarhetsperspektiv.

Cellulosabaserat material
Cellulosa är huvudingrediensen i växterna. Det 
är också den mest förekommande polymeren i 
naturen.

Under 1800talet upptäcktes processen för att 
kunna lösgöra cellulosan och med de kemiska 
sulfit och sulfatmetoderna kunde man få den 
i princip helt fri från olika andra ämnen i trä
råvaran. Den rena cellulosan kunde man sedan 
använda för olika användningsområden och 
även för att ta fram diverse olika, nya material. 

I sökandet efter hållbara och förnyelsebara 
material har forskningen intensifierats kring  
olika typer av cellulosarika material, oftast i 
kombination med någon bioplast för att ge ett 
kompositmaterial.  

Man kan ta fram ett starkare material om 
man tar fram cellulosafibrernas mikrofibriller. 
Denna mikrofibullära cellulosa (även känd som 
nanocellulosa) kan man hitta i t.ex. tillsatsmedel 
i livsmedel och i kosmetika, men de extremt 
starka styrkeegenskaperna gör den intressant för 
många andra områden.6

Nya material
Det som forskningen världen över satsat på de 
senaste åren är att undersöka hur vi kan förbät
tra de naturliga materialen. I Sverige, som har 
gott om skog, har man fokuserat på cellulosa
forskningen.

– I dag är man nere på nanonivå. Ambitionen är 
att tvinga naturens egna material att bete sig som 
till exempel plast. Man har plockat isär bygg
stenarna och tagit ur de starka fibrerna. Sedan 
har man kombinerat dem med exempelvis en 
bioplast. Fibröst och hightech på samma gång, 
det har väckt stort intresse hos formgivare, säger 
Björn Florman i en artikel i DN.7

I en nylig avhandling så presenteras flera olika 
typer av modifiering av cellulosafibern för att få 
fram eftersökta och skräddarsydda egenskaper i 
nya material.8

Miljöaspekten på material
Vid en produktion är rena material är att före
dra, eftersom det innebär att de lättare går att 
återbruka och återvinna. Återvinning idag 
inne bär oftast en downcycling, att materialet 
tappar värde eller kvalitet med tiden, vilket 
ofta är fallet med olika sorters plast.9 I boken 
“Cradle to cradle” omnämns att det finns mån
ga produkter där materialens kombination, 
behand ling eller sammansättning mer eller 
mindre omöjliggör återvinning. Det innebär att 
det finns ett stort tapp av resurser och material 
genom vårt eget förfarande vid produkternas 
tillverkning och detta oftast av ekonomiska or
saker. Att utvecklingen de senaste 50 åren gått 
mot att ta fram olika sorters kompositer gör kan
ske denna fråga än mer aktuell. I kompositerna 
kombinerar man två eller flera material med 
helt olika egenskaper för att få fram önskade 
egenskaper. I vissa fall gör detta materialen fruk
tansvärt svåra, om inte omöjliga, att återvinna på 
ett effektivt sätt.

Det är också ett faktum att många förpack
ningar överlever det de är avsedda att skydda el
ler frakta med många år, decennier eller t.o.m. 

”New materials are just the startingpoint, there are 
many possible applications in product design: un-
expected surfaces, unique experiences, simple functions 
or meaningful behaviours.” 

Michael F.  Ashby, Materials and Design
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sekler. Så om man då inte kan tillvarata dessa 
material på ett effektivt sätt så innebär det slö
seri med resurser. De menar också att man bör 
designa produkter utifrån tanken att allt material 
ska gå att återföra, antingen till en nedbrytning 
och därmed utgöra en resurs för återskapande 
eller till ett återbruk och återvinning inom 
produktionen.

Idag räcker det kanske inte med att bara ta 
fram en ”grön” produkt. Om inte omvärlden 
har tillräcklig kunskap om materialen och om 
logi stiken kring efterhanteringen av produkterna 
inte är utbyggd och effektiv så kan man heller 
inte nå önskade effekter på miljön. De må vara 
”gröna”, men inte hållbara. Ett talande exem
pel på hur en miljövänlig produkt som vädjar 
till vår vilja att vara miljömedvetna inte når hela 
vägen i hållbarhetsaspekten är framtagandet 
av en mugg eller behållare bestående av PLA 
(majsbaserad polylactic acid).10 Materialet är 
komposterbart och biologiskt nedbrytbart, och 
har utmålats som ett grönare, hälsosammare al
ternativ till plast. Muggarna kan komposteras, 
men först efter en process som innebär att de 
ska hettas upp till ca 60°C i upp till 3 månader. 
Detta innebär ju att om du slänger muggen på 
komposthögen ligger den i princip kvar där lika 
länge som vilken plastmugg som helst. Och om 
det, som i det här fallet, inte finns en relevant 
märkning på produkterna med en fungerande 
logistik och återvinning så är det också att lik
ställas med övriga sopor som inte återvinns och 
hamnar i en plastpåse på soptippar eller bränns 
för energi. Så kunden, som känner sig nöjd 
med sitt ”gröna” val, kastar muggen i soporna, 
återvinningen eller komposten i tron att det är 
det korrekta förfarandet och vet väldigt sällan att 
det inte ger det utlovade resultatet.

Materialval
Vid utvecklingsarbetet med en ny produkt så 
kommer frågan om materialval upp vid flera till
fällen. Det finns också ett antal olika personer 

och roller med ett intresse för dessa materialval 
och som dessutom kan ha helt olika åsikter om 
vad som kan anses vara det mest lämpliga valet. 
Dessa intressenter kan finnas på olika platser 
och avdelningar i ett företag, allt från konstruk
tion och produktutveckling till marknadsföring 
och företagsledning. 

Det är ofta svårt att få information om nya 
material och vissa industrier är snabbare än an
dra med att plocka upp och applicera nya ma
terial, men det är oftast designern som har det 
största inflytandet i den här frågan. 

Den designer som är villig att besöka fabrik
er, utforska nya teknologier, söka information 
hos materialforskare och ställa frågor är de mest 
värdefulla.11

Det kan vara svårt, dyrt och tidskrävande att 
bestämma material, speciellt när det börjar bli 
många krav och hänsynstaganden att förhålla 
sig till. Ashby12 menar att man bör försöka hålla 
sig till fakta och logik när man väljer material. 
Att välja material handlar om att hitta den bästa 
tänkbara kombinationen mellan designmässiga 
krav och önskemål tillsammans med de tänk
bara materialens egenskaper. En strategi för ma
terialval skulle kunna ha följande steg:
• samla och lista uppgifter om material, de 

värden eller karaktärsdrag du eftersöker och 
samla uppgifterna på ett strukturerat sätt, 
t.ex. en databas av någon form

• formulera krav du har på materialet och 
rensa ut det som inte möter dessa

• ranka de krav du har för att kunna göra pri
oriteringar och avvägningar på egenskaper 
och värden

• ta de högst rankade materialen och gör för
djupad research och sök dokumentation så 
att inget har missats innan beslut tas

Det kan tolkas som att man bör vara noga 
med att översätta de känslomässiga värdena till 
sökbara attribut som kan tilldelas materialen, 
så att detta sedan kan vara underlag för sökn
ing, sortering och prioritering. Dessa värden 
är kanske de viktiga kriterier som sedan också 
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leder till att just det materialet blir det som i 
slutändan väljs, och för att hitta dit bör man gå 
strukturerat och systematiskt tillväga. Det finns 
också intresse att jämföra material ur ett håll
barhetsperspektiv, och då speciellt där man vill 
förbättra en existerande produkt. Där råder det 
idag brister i de verktyg som finns tillgängliga för 
att göra jämförelser mellan olika typer av icke 
förnyelsebara resurser, t.ex. petroleumbaserade 
produkter, markyta och vatten.13 

Det finns datoriserade hjälpmedel för mate
rial val som kan vara användbara, t.ex. CES 
(Cambridge Engineering Selector)14. Dessa 
bygger oftast på ett antal olika formler och mo
deller för beräkningar och har en databas i bott
en med uppgifter om materialens egenskaper 
till sammans med andra relevanta variabler. Här 
kan man då söka material efter de kriterier man 
har i sitt projekt och ranka dem efter priorite
ringar. Här kan man också få uppgifter om mate
rialens konstruktionsmässiga egenskaper, ekolo
giska attribut, tillverkningsprocesser, kostnader 
m.m. Förutom att bistå i sökandet efter det bäst 
passande materialen så bidrar dessa hjälpmedel 
till att spara mycket tid och kostnader i själva 
utvärderingsprocessen.15 Det som dock är svårt 
att få med i ett sådant här verktyg är de andra 
efterfrågade aspekterna på materialen, fram
för allt de estetiska och känslo mässiga. Nyttan 
och kvaliteten på resultatet är väldigt avhängigt 

den underliggande informationen. Är inte alla 
uppgifter tillgängliga för alla material, eller är 
av samma noggrannhet och med samma toler
anser, så haltar också jämförelserna och därmed 
också nyttan av systemet. 

Men även om materialfrågan kan vara aktuell 
vid flera olika stadier i designprocessen så är 
designern mer intresserad av känslan, estetiken 
och karaktären för materialen i den inledande 
designfasen emedan detaljinformation kring 
tillverkning och tekniska specifikationer är mer 
intressant i vid detaljdesignen senare i proces
sen.16

Var hittar man information om nya  
material?
På Materialbiblioteket på Stockholmsmässan 
får tillverkarna chans att visa upp sina material 
på ett och samma ställe samtidigt som design
ers och andra intressenter av material får en 
möjlighet att hitta dem på ett överskådligt sätt. 
Naturligtvis finns inte alla material på plats, men 
en hel del nya material hittar nog dit. Det är en 
kostnad inblandad för materialtillverkarna, då 
man hyr en hylla eller annan yta hos dem för 

”New materials, particulary, act as a trigger to inventive 
thinking, offering the potential for novel design”

Michael F.  Ashby, Materials and Design

Bild 4, 5 och 6: Exempel på hur några material visas upp på Materialbiblioteket.
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Personligen: Materialbiblioteket, leverantörer, 
företags representanter, samarbeten

Besök på utställningar eller hos företag för 
att få information om material. Designers har 
ofta samarbeten med leverantörer. Experter 
från dessa konsulteras under projektens gång 
för att få värdefull hjälp.

Internet: Informationsblad, databaser,
DuPont17, Science Daily18,
Materials ConneXions19 

Databaser tillgängliga på internet innehåller 
ofta materialrelaterad information från till-
verkare. Det är också kanalen för att efter-
fråga med detaljerad information.

Prov, 
broschyrer:

Materialprover från 
Tillverkare, informationsblad,
broschyrer

Materialleverantörer skickar ofta ut informa-
tion och broschyrer som marknadsföring 
kring deras nya utveckling. 

Mässor, 
litteratur:

Branschmässor, branschmagasin,
omvärldsbevakning

På branschmässor träffas ofta designers och 
leverantörer för att söka nyheter eller för att 
visa upp dem. I branschmagasinen visas det 
ofta upp nyheter och där hämtas information 
för kommande projekt.  

Figur 1: Det finns flera sätt för en designer att få  
information om olika material, nya som gamla.

Informationsinhämtning

Bild 7, 8 och 9: Exempel på hur några material visas upp på Materialbiblioteket.
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att ha sina material utställda på plats. Men det 
är nog ett av de tydligaste och enklaste forumen 
för att föra ut ett nytt material och få ut informa
tionen om det till de yrkeskårer som kan tänkas 
vara intresserade av det.

Materialbiblioteket startades 2005 och ingår 
nu som en del av Stockholmsmässan. Dess 
syfte är dels att knyta materialindustrin närmare 
designen, dels att värna om den svenska produk
tutvecklingen och behålla kunskapen i landet.20

Flertalet av de nya material som kommer 
fram för design kommer från ett forsknings
drivet utvecklingsarbete i samarbete med 
material tillverkaren och i vissa fall även design
ers. 

För att detta ska fungera på ett tillfred
ställande sätt krävs först och främst att den in
formation som kommer från forskningen och 
material tillverkaren innefattar det som behövs 
för produktdesign, och det innefattar mycket 
mer än tekniska specifikationer. För det andra 
så krävs det att det framförs i ett språk som är 
begripligt för alla parter och som möjliggör en 
kommunikation mellan parter.21

Ashby2 pratar om olika steg man behöver ta 
för att flytta ett material från laboratoriet till att 
ingå i en färdig produkt. Inledningsvis görs det 
ett antal tester på materialet i laboratoriet. Dessa 
tester föranleder en mängd testdata som i sin tur 
analyseras på olika sätt och ger en mängd mater
iella egenskaper. På dessa egenskaper kan man 
sedan basera sina designbeslut och ta fram en 
konstruktion lämplig för sin produkt med dess 
formgivning, eventuella möten och samman
fogningar samt slutfinish. Denna process möjlig
gör en trygg, teknisk design av produkten och 
har ganska tydlig teknisk, konstruktionsmässig 
dimension. 

Men detta är bara en av flera aspekter som 
man behöver ta med i beräkningen vid designen 
av en produkt. De andra som tas upp är, för
utom konstruktion, produktens användning, 
miljön, estetik och känslor. 

”Industrial design adopts a holistic approach, and 
designers are increasingly choosing materials and pro-
duction methods for their clients and even assisting in 
establishing supplier networks.” 

Design-Inspired Innovation, s.129

Bild 10,11 och 12: Exempel på hur några material visas 
upp på Materialbiblioteket.
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De tekniska egenskaperna kan klassificeras 
efter bl.a. materialets fysiska egenskaper.  
Detta möjliggör en jämförelse av material med 
liknande egenskaper för att underlätta material
val baserade på just de tekniska egenskaperna.

Ergonomi och gränssnitt påverkar en 
produkts användbarhet och materialval kan 
vara en avgörande faktor för om produkten 
fungerar som det är tänkt eller inte. Vikt, grepp
barhet, tryckdämpning, formanpassning, känsla, 
ljudnivåer, värmeisolering, ljusreflektion m.fl. 
påverkas av materialet och dess egenskaper och 
måste också tas i beaktande vid designen av 
produkten.

Den miljöpåverkan en produkt har är en allt 
viktigare och allt mer aktuell faktor att förhålla 
sig till vid design och produktion. Detta är en 
komplicerad fråga, speciellt i förhållande till ett 
konsumtionssamhälle där vi mer eller mindre 
uppmanas att införskaffa nya modeller, byta ut 
gammalt mot nytt utan att produkten i sig är 
förbrukad. Här behöver man också försöka se 
helheten med både materialåtgång och energiåt
gång för produkten i dess olika skeden, produk
tion, tillverkning, användning och avveckling.

Estetiska värden är de som triggar igång våra 
sinnen, syn, känsel, hörsel, smak och lukt.  
Taktila värden relaterar till känsel, t.ex. hur ett 
material känns i spektrumet mellan mjukt och 
hårt. Akustiska värden relaterar till hörseln, 
t.ex. hur ett material låter vid kontakt i en skala 
på lågt till högt. Men en produkt, och för den 
delen även ett material, upplevs också på olika 
sätt, man får en känsla för den. Man skapar en 
personlighet i produkten genom det sätt vi in
teragerar med den, man får en känslomässig 
relation till produkten och därigenom även till 
mate rialen. Vissa material har en tradition, det 
kan sammankopplas med hantverk, åldras på 
ett sätt som ger mervärden eller ha en skörhet 
som ger exklusivitet m.m.

Sedan behövs det naturligtvis en attraktiv 
affärs idé för att designen ska komma hela vägen 
till en faktisk produktion.

Aspekter vid design enligt M. Ashby i  
boken “Materials and Design”:

Konstruktion 
 - Tekniska attribut. Uppgifter och  
 data om  materialet, hållfasthet,  
 m.m.
Produktens användning 
 - Ergonomi, användarvänlighet,  
 gränssnitt m.m.
Miljön 
 - “Grön” design och hållbarhet.,  
 Eco-design, standards m.m.
Estetik och känslor 
 - 5 sinnen, t.ex. känsel och taktila  
 attribut, syn och visuella attribut,  
 hörsel och akustiska attribut  
 m.fl.
 - Personlighet, bygga känslo  - 
 mässiga relationer och uttryck.
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Genomförande

Undersökning
En undersökning avsågs göras för att få en 
förståelse för vad en intressent efterfrågar för 
information inför sina materialval och ett nytt 
material. Resultatet från denna undersökning 
skulle sedan också utgöra mitt underlag för det 
fortsatta arbetet.

Avsikten var att göra en bred undersökning 
bland olika intressenter och den information de 
efterfrågar. En intervju skulle göras med dessa, 
men för att undersökningen inte skulle bli för 
stor och tidskrävande så riktades intervjuerna 
mestadels mot designers. Dock har ett par inter
vjuer från produktionsledet inkluderats, efter
som frågeställningen handlar om problematiken 
att få ut det nya materialet till just en produk
tion eller produkt. Det har även försökts få med  
designers med lite olika roller och därmed 
kanske kan fånga upp lite olika infallsvinklar i 
resonerandet om ett nytt material.
Att just designern valdes som primär informa
tionskälla grundar sig mestadels på det ökade 
inflytande som just industridesigners har fått på 
materialvalen.11, 22

För att få med de intervjuades resone
mang och värderingar så valdes det att göra 
intervjuerna i form av samtal istället för med 
ett enkät formulär och klara frågor med olika 
svarsalternativ. Intervjuerna gjordes i formaten 
halvstrukturerade och med öppna frågor23, och 
genomfördes både som individuella samtal och 
som telefonintervjuer.  

För att fånga upp respondenternas egna 
tankar kring material och deras eget behov av 
information om dessa så hölls samtalet på en 
generell nivå. Om inte samtalet fångade upp 
de funderingar som det fanns förhoppning om 
att få svar på så fanns det ett antal formulerade 
frågor som då avsågs ställas under samtalets 
gång.

De frågorna har också fått utgöra ramarna för 
sammanställningen av resultatet. Eftersom tiden 
och logistiken är faktorer som inverkat på arbe
tet så har ett par intervjuer skett via telefon. 

Det fanns även ett antal designers som inte 
kunde besökas och som inte heller nåddes med 
telefonkontakt. I ett försök att fånga upp deras 
synpunkter skickades till dessa ett antal frågor 
via mail, och deras svar har också sammanställts 
och redovisas tillsammans med intervjuerna.
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Analys
Här presenteras en tolkning av intervjusvaren. 
Frågor och svar redovisas i sin helhet i bilaga 1 
och 2. 

På frågorna 12, som lite övergripande rör 
nya material och cellulosabaserade material, 
så finns det ett intresse av nya material och de 
möjligheter som kan tänkas komma med dessa.  
Det finns en skepsis mot cellulosabaserade 
mate rial, eftersom de tidigare inte presterat lika 
bra som andra jämförbara material, men sam
tidigt skapas ett intresse kring den förväntat min
skade miljöpåverkan och ökade möjligheten till 
återvinning och hållbarhet.

På frågorna 310, som behandlar vad mot
tagande part vill få ta del av vid introducerandet 
av ett nytt material, så framgår att de flesta vill 
få ett prov på materialet. Formen för detta prov 
kan variera, men oftast så är det till hjälp med 
ett exempel på produkt eller en detalj vilken 
visar på hur materialet beter sig. I princip är alla 
också intresserade av de tekniska uppgifterna 

Figur 2: 10 av 12 tillfrågade önskar få materialprov av 
ett nytt material. 

Figur 3: 9 av 12 tillfrågade önskar få uppgifter om 
materials fördelar och även dess nackdelar. 

Figur 4: Uppgifter som de 12 tillfrågade anser vara viktiga vid jämförelser mellan olika material.
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på materialet, och ju närmare produktionsle
det man kommer desto viktigare blir det att alla 
siff ror finns till hands. För designern räcker det 
dock långt med att få se på materialet, få känna  
på det och att få en känsla av vad materialet 
klarar av att göra. Det är också viktigt att få argu
ment för materialet, t.ex. tänkta användnings
områden, miljöaspekter, emotionella värden 
eller prisbilden, likaväl som att få materialets  
styrkor och svagheter presenterade för sig. 

Tillgängligheten till materialet är en annan 
väldigt viktig aspekt, att materialet finns att få 
tag på för egna tester eller provkörningar i en 
produktion. Ska materialet ersätta ett annat så 
behövs uppgifter på hur det fungerar en befintlig 
produktionslinje, prisnivåer och logistik.

På fråga 11 efterfrågades hur de ville jäm
föra olika material och materialets egna egen
skaper med dess fördelar och nackdelar är 
en naturligtvis en viktig aspekt. De tekniska 
upp gifterna är en annan. Men materialet sätts 
oftast också in i en relation till något annat, 
t.ex. tänkt produkt, produktionsmetod, efter
frågan och tillgång, prisnivå, krav på produkt, 
miljö påverkan och återvinning, energiåtgång för 
tillverkning och andra intressanta aspekter.

På fråga 12 efterlystes olika intressenter i 
materialets introducerande. Här finns ett antal 
tyd liga intressenter, som forskare, pro ducenter, 
designers, arkitekter, tillverkare, kunder, 
marknadsföring, så finns det ett antal inte lika 
tydliga. Dessa kan vara chefens fru, arbets
kamraten, politikern, utbildningar, institut m.fl.

Till sist så efterfrågades om någon fråga 
saknades och om det då fanns något som de 
tillfrågade ville tillägga i sammanhanget. Här 
framkom det lite intressanta synpunkter, som 
att det i plastproduktionen kanske inte efterfrå
gas något annat material eftersom de befintliga 
presterar så bra till det pris som behövs för att 
vara konkurrenskraftiga.

Figur 5: 4 av 12 tillfrågade efterfrågar materialets 
mjuka värden före de tekniska. 

Figur 6: 11 av 12 tillfrågade önskar få uppgifter 
om produktionsmetoder och tillverkning. 

Figur 7: 7 av 12 tillfrågade önskar få uppgifter om 
materialets tillgänglighet och logistik. 
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Det förväntade resultatet av undersök ningen 
var att det skulle gå att utläsa ett behov av speci
fika egenskaper av estetisk eller teknisk karak
tär i materialet, som sedan kunde fortsätta ut
forskas och översättas till former eller uttryck. 
Eftersom sammanställningen och tolkningen av 
intervju svaren inte visat på dessa specifika behov  
behövdes en omvärdering av undersökningens 
resultat.

 

Fortsatt arbete
Efter analysen så inleddes ett arbete med 
att undersöka olika alternativ på hur ar
betet skulle kunna utvecklas vidare enligt 
mina frågeställningar och på ett relevant 
sätt. En tanke var att utöka undersöknings
fasen och komplettera intervjuerna med ett 
antal uppföljnings frågor på specifikt mate
rial, användnings område och sammanhang. Ett  
annat var att komplettera undersökningen och 
hämta nödvändig information utifrån, t.ex. från 
litteratur eller forskning. Dock kunde det inte 
bortses från att resultatet från intervjuerna var 
intressanta och relevanta uppgifter, så det togs 
ett beslut på att arbeta vidare på den informa
tion som framkommit och att se om en lösning 
kunde hittas inom uppsatta  frågeställningar

Ganska så snart så beslutades det att inte göra 
en testform utifrån ett allmänt antagande om 

Kofes: 
Ett objekt som inte 
föreställer någonting speci-
fikt. Används ibland för att 
visa på ett materials egen-
skaper och för att trigga 
igång beskådarens fantasi.

vad man som materialägare vill eller kan visa 
för goda egenskaper för ett nytt material. Det 
skulle heller inte göras en kofes, eftersom det 
redan är gjort på ett bra sätt och det inte skulle 
tillföra någonting att arbetade fram en till24 (bild 
13). Det kändes inte heller så aktuellt att ta fram 
ett förslag på en produkt för ett specifikt mate
rial, även om det skulle kunna påvisa en del av 
den information som intressenten efterfrågar. 
Det ansågs inte riktigt finnas utrymme inom 
problem ställningen för att göra det och inte  
heller fanns det tid för ett helt nytt grepp på 
arbetet, som det hade inneburit att omarbeta 
problemformuleringen och inriktningen på  
arbetet. Det har redan gjorts några produkter 
som gjorts för nya material och som har rönt 
stor uppmärksamhet, både för produkt och för 
material (bild 14).

Tre strategier
Arbetet med intervjuresultaten fortsatte och 
förhoppningen var att hitta ett sätt att belysa det 
behov industridesignern har av information som 
inte endast fokuserar på själva materialet och 
dess egenskaper. För skapa ett reellt intresse för 
sitt nya material så behöver materialägaren pro
ducera nödvändig information åt intressenterna. 
För att konkretisera detta så formulerades det  
tre översiktliga strategier för en materialägare i 

Bild 13: Kofes för DuraPulp på 
Materialbiblioteket.

Bild 14: Rasmus Malberts frökapsel  
på Materialbiblioteket.
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att ta sitt nya cellulosabaserade material ut från 
laboratoriet och in på en marknad.  

Förslag 1 - En egen produkt
En strategi kan vara att utveckla en egen produkt 
med ett tydligt igenkännande hos kund. Man 
kan då anpassa produktionen efter produkt och 
kombinera moment utan direkt anpassning efter 
befintliga produktionslinor. Under utvecklings
arbetet får man då en chans att arbeta vidare 
med tester och analyser. Man får ut en produkt 
på marknaden och skapar intresse med både 
material och dess egenskaper och värden likaväl 
som att man har en chans att göra en ny grej på 
ett nytt sätt, vilket skapar ett stort nyhetsvärde. 
Man får också igång en rationell produktion av 
själva materialet, vilket ger tillgång till det för an
dra tänkbara producenter om så önskas. Detta 
är avhängigt den affärsmodell man har och 
vilket syfte man har med materialet.

Förslag 2 - Byta en detalj i produkt
Eller så kan man, istället för att göra en helt 
ny produkt med en stor produktionslinje, 
fokusera på att ersätta ett material i en del  
eller på en specifik detalj för en befintlig 
produkt. Då kan det vara en bra idé att fokusera  
på ett material som har överkapacitet, t.ex. en 
plast, och understryka det egna materialets 
värden och miljöpåverkan. En tänkbar detalj 
skulle kunna vara en kåpa eller skydd av något 
slag som inte påfrestas så mycket, eller kanske 
som tvärtom slits och kan behövas bytas efter 
viss tid. Man kan också ha en enkel produktion 
av sin del, men det är fullt tillräckligt för att visa 
på materialets produktionsvänlighet och dess  
funktionalitet. Det ger också tillgång till mate
rialet för andra tänkbara producenter om så  
önskas. Här kan det finnas ett stort mervärde i 
att ha ett koncept på återvinning och hållbarhet 
för sitt material.

Förslag 3 - Ersätta ett material
Man kan också ta ett beslut om att tillhandahålla 
materialet och leverera detta till olika produ
center, antingen som råmaterial eller som ett 
halvfabrikat. Då är det viktigt att man har alla  
tekniska uppgifter klara och väl dokumenterade. 
Det kräver också att alla argument för mate
rialet finns presenterade på ett sådant sätt att 
både producenter och designers kan ta det till 
sig. Finns det en tänkt profil eller identitet för 
mate rialet behöver den vara uttalad och tydlig.  
Materialet behöver också finnas i produktion för 
tillgänglighet och logistik. Det finns också många  
andra faktorer som spelar roll för köparen, 
t.ex. så behöver kostnadsbilden vara klar, finnas 
tillgängliga uppgifter om minsta orderstorlek, 
volymer för bästa ekonomi mm. 

Beslut 
Istället för att söka vidare efter de egenskaper 
som initialt eftersöktes för identifiering och visu
alisering så beslutades det att försöka exemplifi
era en av dessa strategier. För att förtydliga det 
arbetet så formulerades det ett nytt mål, vilket 
läggs till de tidigare uttalade. Den ändrade in
riktningen ansågs inte falla utanför det syfte och 
de mål som formulerades vid arbetets inledning. 

Det nya målet är att arbetet 
• ska ge de personer som är involverade i 

en produkts framtagande ett exempel på 
hur ett nytt, cellulosabaserat material kan 
användas i en produktion.

Ett annat beslut som togs var att fokusera på 
ett specifikt material, vilket gör att frågeställning
arna kan specificeras och mer precisa lösningar  
kan arbetas fram. Det material som valdes för 
att arbeta vidare med var DuraPulp från Södra, 
eftersom detta är ett material vi har haft kontakt 
med tidigare under utbildningen, att det finns 
tillgängligt på marknaden idag och att det är ett 
mycket intressant materialkoncept med stora 
utvecklingsmöjligheter. 
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Materialvalet avsågs också inrikta sig mot en 
specifik industri och därmed görs ett försök 
att se om det kan gå att införliva materialet in 
i en befintlig produktionsprocess med den  
existerande maskinparken. Valet av industri föll 
på möbelindustrin eftersom de ofta använder 
formpressning i sin produktion, vilket idag är 
den primära tillverkningsmetoden vid använd
ning av materialet DuraPulp. Möbelindustrin 
har också en direkt anknytning till den utbildning  
det här examensarbetet är en del av. 

För att kunna göra ett konkret exempel så 
behövs det även en specifik produkt från vald 
industri att utgå ifrån. Denna produkt blev en 
stol som fanns placerad i det konferensrum på 
våning 2 i Hus 45 på högskolan i Gävle vi hade 
tillgång till under examensarbetet. Stolen heter 

Yin, säljs av Kinnarps och består av en stomme 
av metall med rygg samt armstöd av formpressat 
faner.

Research
Inför det fortsatta arbetet så behövdes det åter 
göras ett researcharbete och kontakt togs bl.a. 
med berörda företag. 

DuraPulp 
DuraPulp har sitt ursprung i det svenska 
forsknings företaget STFIPackforsk, numera  
Innventia, som 2003 var inblandat i ett projekt 
för att ta fram ett återvinningsbart material av

Bild 15: Pappersstruktur i 200 ggr förstoring Bild 17: DuraPulp finns även i ark eller på rulle.

Bild 16: En bal med DuraPulp på väg ut från Södra Cells 
fabrik i Värö.

Beslut:

Exemplifiera strategi  
 - Byta detalj
Formulera nytt mål.
Specifikt material  
 - DuraPulp
Specifik industri  
 - Möbelindustrin
Specifik produkt
 - Konferensstol Yin
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sett för bilinredningar. Forskarna sökte efter 
andra organiska material som tillsammans med 
trämassa kunde bilda ett tåligt kompositmate
rial. De fann då PLA (polylaktid), en naturligt 
nedbrytningsbar plast som tillverkas från majs
stärkelse. Materialet visade sig inte vara helt 
lyckat i bilinredningar, men forskningen kring 
PLA fortsatte och ett nytt projekt inleddes i sa
marbete mellan STFIPackForsk, Södra och ett 
antal andra företag och organisationer. Detta re
sulterade i ett kompositmaterial med utseende 
och struktur som papper men med helt andra 
egenskaper. Det är bland annat väldigt tåligt och 
tål att utsättas för fukt, vilket kanske kan härle
das i namnet DuraPulp.24

DuraPulp är ett biokompositmaterial och 
dess ingredienser kommer från helt förnyelse
bara råmaterial. Den procentuella mängden av 
PLA polymer i DuraPulp kan variera beroende 
på produkt och kundbehov.25

DuraPulp kan användas som oaktiverat eller 
aktiverat, vilket påverkar materialets slutgiltiga 
egenskaper. När materialet aktiveras blir det 
hårt och styvt och får egenskaper som kan jäm
föras med plast och aktiveringen sker med hjälp 
av värme (170190°C) och tryck (3040 kg/cm2). 
Oaktiverad är DuraPulp främst intressant som 
specialpapper med förbättrade egenskaper, som 
t.ex. hög rivstyrka, vikstyrka och 3Dstabilitet. 

Bild 18: Stolen Parapu tillverkad i DuraPulp. Bild 20: Södra Cell Värö, massabruk.

Bild 19: Södra förvaltar sina medlemmars skog, i det här 
fallet äldre bok- och ekskog tillsammans med döda träd.

DuraPulp produceras vid Södra Cell Värö 
och säljs i balar om cirka 170 kilo (bild 16). Fär
gen på balarna är vit men massan kan färgas un
der konverteringsprocessen. DuraPulpbalarna 
kan förädlas vidare i en rad olika processer, bl.a. 
gjutning (våtformning), airlaid (torrformning), 
arkkonvertering, board eller som insats i special
papper.25

Södra 
Södra är en ekonomisk förening och ägs av  
51 000 skogsägare och deras huvudsakliga upp
drag är att förvalta sina medlemmars ved på  
bästa sätt, dvs. generera så mycket värde från 
veden som möjligt.26
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Södra är deras huvudbolag och Södra Cell är 
en av de industriella verksamheterna i bolaget 
och även den verksamhet som genererar mest 
i försäljning. På Södra Cell tillverkas pappers
massa och textilmassa som går till pappers
producenter av olika slag respektive producenter  
av viskos. Eftersom pappersanvändningen 
förändras och minskas har Södra satsat på att 
leta efter nya produktområden där deras fiber 
kan användas, alltså är deras forskning delvis in
riktad på att hitta nya affärer för framtiden. Ett 
av resultaten från deras forskning är DuraPulp.27 

Södra PulpLabs är ett forum för marknads
föring och öppen innovation. Satsningen star
tade i samband med att Södra valde att fortsätta 
utveckla DuraPulp och samarbetet med design

firman ClaesonKoivistoRune påbörjades. Pulp
Labs är egentligen inte en organisation inom 
Södra utan ett initiativ för att kommunicera och 
visa deras arbete med nya produkter för om
världen.27

Kinnarps och Yin
Kinnarps är ett snickeriföretag som gör möbler 
och inredningslösningar. 

Det grundades år 1942 av Jarl och Evy  
Andersson. Från början tillverkades till främst 
möbler på beställning från arkitekter. Idag är 
Kinnarps en av Europas största inrednings
koncerner och finns representerat i ca 40 länder. 
De har ett brett sortiment avsett för offent liga 
miljöer med inriktning mot kontor, skola, vård 
och omsorg. Kinnarps samarbetar med olika 
formgivare och deras produkter har tilldelats ett 
antal designutmärkelser. I Kinnarpsportföljen 
finns produktvarumärkena Kinnarps, drabert 
och MARTINSTOLL. De har ett komplett
erande sortiment i sina systerbolag Materia, 
Skandiform och NC. Företaget har ca 2 700  
anställda och omsättningen 2010/2011 uppgick 
till 4,2 miljarder SEK.28

Det finns 4 modeller av stolen Yin. Under
redet är i lackerat stål medan stomme, ryggstöd 
och eventuella armstöd består av formpressat 
trä. Den har en stoppad sits som är klädd medan  
ryggen finns med eller utan klädd framsida.29

Bild 22: Stolen Yin från Kinnarps finns i 4 varianter, med 
och utan klätt ryggstöd.

Bild 21: Lampan w-101 av designfirman  
ClaesonKoivistoRune.
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AB Åberg & Söner
Åberg & Söner är ett familjeföretag som grund
ades 1913 av Olof Åberg och är beläget i  
Lönsboda. Verksamheten bestod till en bör
jan av spånkorgstillverkning men utvecklades 
till att omfatta egen tillverkning av spånkorgar, 
lek saker i trä och efter ett tag även köksstolar. 
Då införskaffades en formpress för att kunna 
formpressa sitsar till köksstolarna och seder
mera kom man att specialisera sig som under
leverantör av sitsar och ryggar till stålrörsmöbler. 
Denna specialisering har under åren utvecklats 
till alla typer av formpressade fanerdetaljer till 
möbel och inredningsindustrin. Några av deras 
kunder idag är Kinnarps, Skandiform, Gärsnäs, 
Glimakra, Mitab, Johpomek, Enwex, Tylö och 
Swedese.30

Formpressning 
Formpressning är en metod för formning av 
bl.a. trä och blev populärt att använda inom 
möbelindustrin under den första halvan av 
1900talet. Alvar Aalto och Aino Aalto till
sammans med Charles och Ray Eames är några 
av de som gjorde tidiga och lyckade försök med 
metoden. Vid formpressning idag används oftast 
ett formverktyg tillsammans med värme och 
tryck för att forma en produkt eller en struktur. 
Tunt trä, faner, limmas ihop i flera lager under 

Bild 23: Materialämnen efter en formpressning hos 
Åberg & Söner.

tryck i formverktyget och behåller sedan sin 
form när limmet härdat. Det ger ett hållbart och 
ofta lite sviktande resultat.
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Skisser
För att kunna undersöka materialets lämplighet 
i att använda det till ryggstödet i en konferens
stol i stället för formpressad faner så behövde 
materialet testas praktiskt. Och för att kunna ut
föra någorlunda strukturerade tester bestämdes 
att det behövdes tas fram en testform för form
pressning. 

I skissarbetet med utformningen för formen 
eftersöktes först en allmän form med möjlighet 
att påvisa materialets egenskaper. Naturligtvis 
fick det gärna vara en intressant form, men 
primärt skulle den fungera som en god grund 
för testerna. Eftersom det finns svårigheter med 
att göra dubbelkrökta ytor med faner så vore 
det intressant att se om materialet kunde klara 
detta. Alltså borde testformen innehålla en dub
belkrökt yta för att visa på materialets formbar
het. Men för att behålla det konkreta exemplet i 
åtanke så beslöts det att utgå ifrån det befintliga 
ryggstödet på stolen och det har också ett par  
intressanta detaljer som kunde bli en ut maning 
att lösa. Det finns en kurvatur på ryggstödet och 

Figur 8:  Urval av skisser från processen med att söka formen för formpressningsverktyget 
och slutförslaget av form för verktyget.
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det är en ganska så stor skillnad i tjockleken 
mellan ovankant och underkant vid infästningen 
till själva stolstommen.

CAD
Utifrån skissen gjordes en enkel form i CAD 

bilder, vilket sedan blev underlag till den form 
som tillverkades med hjälp av resurser från hög
skolans maskinteknik. 

Figur 11: CAD-skiss på form för det tänkta resultatet 
från formpressningsverktyget.

Figur 12: En första CAD-skiss på formverktyget.
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Figur 10: Måttsatta ritningar av formverktyg i mm.

Figur 9: Måttsatt ritning av form ur formverktyg i mm.
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Formen tillverkades i stål och pressytor
na frästes ut ur massiva block i en CNCfräs. 
Därefter borrades det in kanaler för att möjlig
göra att ett par värmeelement samt en givare 
monteras på vardera pressform. Dessa enheter 
kopplades sedan till en enhet för att kunna re
glera värmen vid pressningstillfället. 

Formarna förseddes med styrpinnar för att 
säkerställa att över och underdel hamnade i 
rätt positioner. Styrpinnarna kan också justeras 
i höjdled och tillsammans med distansbitar i ol
ika tjocklekar ger det därmed möjlighet att testa 
pressningar med olika tjocklek på resultatet.

Bild 26: CNC-fräs kör ut press-
formen ur arbetsstycket.

Bild 27: Vätska sprutas på för att 
kyla och transportera bort spån.

Bild 28: Resultatet efter körningen 
i CNC-fräsen.

Bild 24: Ämne till pressformar, för fortsatt behandling i 
CNC-fräsar.

Bild 25: Ämne till pressformar, en första körning för att 
få en bra form för fortsatt behandling i CNC-fräs.

Fräs:
En fräs är en maskin för skärande bear-
betning i metall eller andra solida materi-
al. Den använder ett roterande skärande 
verktyg, oftast tillverkat i ett snabbstål 
eller hårdmetall. Verktyget kan lutas i 
olika vinklar medan arbetsstycket och/el-
ler verktyget förflyttas i längdled, djupled, 
höjdled eller i olika kombinationer av 
dessa.31

CNC:
Computer Numerical Control
Digital styrning för förflyttning av 
fräsnings verktygen och/eller av arbets-
stycket.
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Bild 30: Styrpinnar och distans på plats och formarna 
monterade i press inför testkörning.

Bild 31: Närbild på styrpinne och distans när formarna 
är ihoppressade.

Bild 29: Pressformarna efter putsning av frässpåren. 
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Material
Materialet i sig är också en utmaning. Det 

har tidigare gjorts tester med DuraPulp i 
pappers form, men det har sina begränsningar.  
Pappret har svårt att hantera dubbelkrökta ytor 
och det blir lätt veck eller bristningar i pappret 
(bild 32). 

Tester som har gjorts i produktions miljö 
har också visat att det krävs längre pressnings
tider för DuraPulp och i högre värme än vad 
som idag används för formpressning av faner. 
För att få ut en tjocklek av 1,5 mm Dura Pulp så 
krävdes 50% högre värme i dubbelt så lång tid32 

(Figur 13 och 14).
Detta tillsammans med svårigheten i att bygga  

önskad tjocklek på produkten gjorde att det 
beslut ades att inte arbeta med DuraPulp i form 
av pappersark.

DuraPulp finns idag att köpa som komposit
massa, men måste då konverteras på något sätt 
för att få i ett format som lämpar sig för form
pressning. Södra bidrog med 4 kg massa för tester  
och då inleddes ett sökande efter en lämplig 
pro cess för konvertering. Förhoppningen var att 
försöka få fram en matta liknande en isolerings
matta av mineralull eller någon motsvarande. 

I sökandet efter kunskap om hur en tänk
bar konvertering skulle kunna gå till så togs det 
kontakt med Södra igen. Då visade det sig att 
de redan har inlett ett samarbete med ett före

Bild 33:  DuraPulp som kompositmassa. Bild 34: DuraPulp på rulle eller som ark.

Bild 32:  Veck och dragningar i materialet vid 
formpressning med DuraPulp-ark.

Figur 13 och 14: Skillnad i temperatur och tid mellan 
DuraPulp-ark och faner vid formpressning.



37

Bild 35: DuraPulp avsett för torrformning med en tjock-
lek på ungefär 20-22 cm, DuraPulp-matta.

tag för att ta fram ett format av DuraPulp som 
skulle kunna liknas med det format som massan 
önskade konverteras till. De skulle även kunna 
tänka sig att skicka över lite material för testerna 
som skulle utföras.

Materialet påminde ganska mycket om bom
ull, fast det var betydligt mer dammigt och 
med fibrer som inte hängde ihop lika bra. Det 
var tryckkänsligt, dvs. att om man tryckte ihop 
det så återtog det inte formen igen utan för
blev hoppressat. Det var också väldigt lätt och 
det gick ganska enkelt att dela materialet i olika  
skikt . Vid en jämförelse med ett DuraPulpark 
med samma storlek som ett stycke av materialet 
så visade det sig att arket med en tjocklek på 0,5 
mm motsvaras viktmässigt av en tjocklek på ca 
10 mm av detta material. Materialet är tänkt att 
användas i en torrformningsteknik och består av 
DuraPulp som finfördelas i en hammarkvarn 
och sedan fördelas ut på en viraduk.33 

För enkelhetens skull så kommer materialet  
fortsättningsvis i arbetet att kallas DuraPulp 
matta.
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varför det vore bra att ha en grundinställning att 
utgå ifrån. Dessutom kanske resultatet av jäm
förelsen kan ge andra svar på DuraPulpmattans 
egenskaper och hur det fungerar vid form
pressning.

DuraPulpark har en tendens att inte smälta  
ihop om inte trycket blir jämt fördelat över hela 
ytan. Där det inte bildas tryck så har inte heller  
PLA’n aktiverats och då delar sig arken. Vid 
akti veringen bildas det en plastaktig yta, till 
större eller mindre grad. Arken bildar väldigt 
lätt veck vid krökta ytor och därmed bildas ett 
tjockare material just där, vilket oftast leder till 
en punkt med högt tryck och ytan blir plastlik. 
På verti kala ytor bildas litet eller inget tryck, var
för det är svårt att få samma yta som på övriga 

Bild 41: PLA’n har inte aktiverats 
och arken har inte smält ihop.

Bild 39: Referensmaterial efter 
formpress ningen av DuraPulp-ark.

Bild 37: Styrenheten som reglerar 
temperaturen i formarna.

Bild 40: Pressning med veck och 
söndersträckta ark.

Bild 38: DuraPulp-ark i olika färger 
färdiga för testpressning.

Bild 36: Testform för form-
pressning.

Tester
För att få en uppfattning om DuraPulpmattans 
egenskaper så gjordes det inledningsvis lite egna 
tester med DuraPulpark att ha som referens
material. För dessa tester användes ett befintligt 
verktyg som framtagits just för att göra tester på 
DuraPulpark. 

Förhoppningen med testerna var att hitta 
en inställning på parametrar som fungerar för 
DuraPulparken i detta verktyg. Dessa para
metrar kunde då användas som utgångspunkt 
i försöken att hitta passande inställningar även 
för DuraPulp mattan. När sedan testerna inleds 
i det nya formverktyget tillkommer en större 
variation i tjocklek vid pressning likaväl som 
att tjockleken av materialet är betydligt större,  
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Bild 42: DuraPulp-mattan testas i 
formpressen.

Bild 45: Resultatet när alla  
parametrar inte riktigt hittats.

Bild 44: Resultatet efter det andra 
försöket när övre formen lyfts.

Bild 45: Resultatet när det inte 
blivit nog tryck eller nog värme.

Bild 43: DuraPulp-mattan tenderar 
till att fastna mot formen.

Bild 47: Här har det fungerat bra 
med tryck och värme.

delar på formen. På en testbit kunde resultatet  
variera från i princip oförändrat papperslik till 
helt plastlik och ihopsmält. De formpress ningar 
som redo visade bäst resultat i avseendet att mate
rialet höll ihop och fick en hård yta och upp
levdes stabilt hade 4 eller 5 ark, en temp eratur 
på 170175°C och pressades i ca 7 minuter.  
Detta resultat överensstämmer också med tidig
are testpressningar med DuraPulpark. För alla 
testpressningar så sattes det ett tryck på 15 ton.

Första pressningen av DuraPulpmattan 
gick inte så bra. Troligen så var materialet för 
tunt eller så var värmen inte hög nog, eftersom 
mate rialet fastnade i formen och inte höll ihop. 
Resultatet hade kvar mycket av den luddiga 
konsistensen från mattan och var bara delvis 

aktiverad, väldigt likt tjock kartong där mellan
lagren är mjukare. Det efterföljande testet blev 
betydligt bättre och då hade tjockleken på ma
terialet höjts från ca 45 mm till ca 60 mm, tiden 
ökats något och även värmen höjts en aning. Att 
flera parametrar ändrades inför pressning nr 2 
beror på att det inte finns tillräckligt material till 
hands för att ta eventuella ändringar en i taget, 
även om det kanske är att rekommendera för  
tydligast resultat. Att värmen höjdes inför press
ning nr 2 berodde på att vid första pressningen 
så sjönk temperaturen i den nedre pressformen 
med så mycket som 25%.

Sedan gjordes det ett par testpressningar till 
med en tjocklek på 7080 mm och med sam
ma tryck. De parametrar som ändrades var  
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temp eratur och tid, ju varmare pressformar 
desto kort are tid behövde materialet för att akti
vering av PLA’n skulle ske. De formpress ningar 
som redovisade bäst resultat i avseendet att  
materialet höll ihop och fick en hård yta och  
upplevdes stabilt hade ca 7080 mm tjocklek, 
hade en temp eratur på 175180°C och press
ades ca 78 minuter. För alla testpressningar så 
sattes det ett tryck på 15 ton. 
Testerna visade att DuraPulpmattan har goda 
förutsättningar för att kunna användas för 
formpressning. Den klarar de dubbelkrökta 
ytorna betydligt bättre än vad DuraPulparken 
gör, även om materialet riskerar bli tunt på de 
vertikala ytorna där det sträcks som mest. Det 
verkade dock som att det går att kompensera 
med extra tjockt material vid dessa ytor. Det går 
även att ”pussla” materialet, det behövde alltså 
inte vara hela, obrutna mattor för att det skulle 
bli ett helt och starkt slutresultat. Det var också 
intressant att se skillnaden i ytan och den taktila 
upp  levelsen av materialet. Det blir ibland verk
ligen som en blandning av kartong och plast, 
och ibland kunde hela spektret finnas på en och 
samma testbit.

Bild 48: Vid dubbelkrökta ytor har DuraPulp-ark svårt 
att hantera dessa, speciellt vid vertikala ytor.

Bild 50: DuraPulp-mattan hanterar dubbelkrökta ytor 
bättre än vad DuraPulp-arken gör.

Bild 49: Vid initialt test så aktiverades inte PLA’n nog 
mycket för att binda materialet.

Sammanfattning av formpressningstest 
med DuraPulp-matta:

• Formstabilt vid aktiverat PLA

• Klarar dubbelkrökta ytor bra

• Veckas inte som DuraPulp-ark

• Håller ihop sämre än DuraPulp-ark 
när PLA’n inte aktiveras ordentligt 

• Materialet uppvisar en behaglig yta 
med närhet till både kartong och 
plast
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Bild 52: PLA’n blev inte aktiverad genom hela materialet, 
men det klarade alla former och dubbelkrökta ytor.

Bild 53: DuraPulp-arken fick veck vid pressningen.

Bild 51: DuraPulp-mattan i den nya pressformen vid 
initialt test.

Vid de efterföljande testerna i den framtagna 
pressformen så var det främst materialets förmå
ga att klara önskvärd kurvatur och skillnad i 
tjocklek som ville undersökas. 

Först kördes en test av själva pressformen, då 
en mängd restmaterial från tidigare tester plac
erades i formen och en testpressning gjordes. 
Förutom att formen fungerade som tänkt kunde 
det utläsas att mängden material i formen var för 
liten. Det blev inte högt nog tryck på materialet 
för att en aktivering av PLA’n skulle ske, efter
som distanserna på formen stoppade. 

Vid nästa pressning lades det i mer material 
och resultatet blev också betydligt bättre än vid 
föregående test. PLA’n aktiverades där formen 
var som tunnast och det skapades mest tryck. 
Även om DuraPulpmattan inte aktiverades 
över hela testmaterialet så höll det ihop betydligt 
bättre. Bitvis kunde man också se att det då ock
så blev stadigt och stabilt. 

Vid de sista två testpressningarna så provades 
det att lägga ett DuraPulpark närmast press
formen och DuraPulpmatta mellan dessa. 
Tanken med detta test var att undersöka om ark
en klarade av de kurvaturerna som den nya test
formen innehöll och även att se om arken och 
mattan kunde smälta samman vid aktiv eringen 
av PLA’n. Det visade sig att arken inte klarade 
en pressning utan att det skapades veck vid de 
dubbelkrökta ytorna och att den alltså inte var 
flexibel nog för att följa kurvaturerna. Det blev 
troligen inte heller ett tillräckligt högt tryck vid 
pressningen för att aktivera PLA’n i och sam
manfoga de båda materialen. Detta kan också 
ha bidragit till att det blev tydliga veck i arken. 
DuraPulpmattan förblev ganska så porös och 
mjuk i de båda testfallen och det verkar som att 
det behöver vara betydligt mer material i press
formarna för att tillräckligt tryck ska uppnås. 
Det behövs göras fler tester för att hitta rätt para
metrar vid pressningen för att få tillräckligt goda 
testresultat att dra några slutsatser ifrån. 

Testresultaten redovisas i sin helhet i bilaga 3.
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Resultat

Materialkoncept
Idag finns DuraPulp som en kompositmassa 
som måste konverteras till ett processvänligt for
mat för att sedan bearbetas och formas innan  
den kan formpressas och få sin slutliga form. 
Detta är en ganska komplicerad process med 
många olika moment som gör att formatet kan
ske inte känns speciellt attraktivt för möbel
industrin. DuraPulp finns också att köpa i 
rullar eller som ark, men även om det formatet 
redan är konverterat och färdigt för användning 
i formpressning så har det andra aspekter som 
talar emot sig. Det är ganska så 2dimentionellt 
och klarar inte svåra former utan att veckas  
eller sträckas med risk för sprickbildning. I arbe
tet har det testats ytterligare ett format av Dura
Pulp, som dock inte finns för försäljning idag. 
Denna DuraPulpmatta är en väldigt luftig och 
porös, bomullsliknande matta som testerna visat 
fungera utmärkt att använda vid formpressning. 

Det skulle därför vara intressant med ett  
format av DuraPulp som är ett mellanting av 
dessa två format, det styva arket och den luftiga 
mattan. 

”DuraPulpBoard”
Resultatet av arbetet är alltså ett materialkon

cept som jag valt att kalla DuraPulpskiva eller 
”DuraPulpBoard”. Den är initialt riktad mot 
möbelindustrin och deras formpressnings
metod, men kan vara intressant för flertalet 
liknande tillverkningsindustrier, användning
sområden och marknader.

“DuraPulpBoard” består av en flexibel skiva 
av DuraPulp som är fast nog för att klara viss 
hantering men ändå flexibel nog för att klara 
krökningar vid formpressning utan att veckas. 
För att beskriva “DuraPulpBoard” lite mer 
bildlikt så skulle man kunna likna formatet för 
skivan med isolering (mineralull) i konsistens 
och flexibilitet. Det skulle helt enkelt vara en lite 
komprimerad version av den testade DuraPulp 
mattan och med ett stadigare ytterskikt som 

Bild 55: Materialkoncept - ett material bestående av  
DuraPulp i format som påminner om mineralull.

Bild 54: Aktiverat DuraPulp har låg vattenabsorption

Egenskaper för aktiverat DuraPulp:

• Hög dimentionsstabilitet

• Hög böjstyvhet

• Hög elasticitetsmodul*

• Låg vattenabsorption

* = e-modul, en konstant som  
karaktäriserar styvheten hos ett elastiskt 
material34
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håller ihop materialet. Då binds materialet ihop  
bättre, det blir lättare att hantera, tar mindre 
plats och ger möjlighet till formanpassningar 
innan formpressningen. Det ges då också möj
lighet att påverka utseende och egenskaper på 
det färdiga resultatet efter formpressningen, 
kanske olika strukturer eller visuella upplevelser 
som efterfrågas från respektive kund. Det finns 
också möjlighet att styra den taktila känslan av 
den färdiga produkten i och med att man kan 
anpassa ytterskikten efter det uttryck och den 
känsla man eftersträvar. “DuraPulpBoard” har 
därmed potential att ersätta plast och även andra 
material inom möbelproduktionen.

Hållbarhet
I materialets koppling till träråvaran finns 

ett stort värde vad gäller hållbarhet och miljö
hänsyn. Materialet är biologiskt nedbrytbart 
och komposterbart, och kanske framförallt så 
kommer det från en förnyelsebar resurs. Det 
finns ett stort värde i dessa egenskaper, vilket till 
allt större del uppskattas av slutkunderna. Att 
“Dura PulpBoard” dessutom kan produceras 
lokalt och nära möbelindustrierna är också en 
stor fördel ur hållbarhetssynpunkt, då transport
er är en stor del i en produkts miljöpåverkan.

Bild 56: Materialkoncept - olika strukturer som ytter-
skikt på “DuraPulpBoard”

Figur 15: Materialkoncept - olika ytterskikt och egen-
skaper på “DuraPulpBoard”

Bild 57: “DuraPulpBoard” har potential att ersätta plast 
och andra material inom möbelindustrin.

“DuraPulpBoard”

• Formbart 
- fungerar bra vid formpressning

• Komprimerat men flexibelt 
- tar lite plats och är lättransporterat

• Formstabilt 
- kan hanteras och anpassas för olika 
behov vid formpressning

• Profilerbart 
- kan ha olika ytor eller strukturer 
för produktserier och kunder

• Hållbart och miljövänligt 
- förnyelsebar resurs 
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Process
För att återknyta till de tidigare uppsatta bes

luten så skulle en föreslagen strategi exemplifi
eras. Då valdes materialet DuraPulp som ut
gångspunkt, möbelindustrin som inriktning för 
materialet och konferensstolen som produkt. 
För att visa på hur ett nytt material för det 
formpressade ryggstödet skulle kunna påverka 
produktionsprocessen så behöver själva flödet 
beskrivas lite närmare (se figur 16).

Återkoppling till tidigare beslut:

Exemplifiera strategi  
 - Byta detalj
Formulera nytt mål.
Specifikt material  
 - DuraPulp
Specifik industri  
 - Möbelindustrin
Specifik produkt
 - Konferensstol Yin

Figur 16: En översiktlig beskrivning av tillverkningsprocessen för ett formpressat ryggstöd av faner jämfört med 
ett av “DuraPulpBoard”. 
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Flödet för en formpressning idag kan lite 
översiktligt se ut enligt följande:

• Faneret anländer till fabriken och lagras 
på plats

• Faneret putsas för att passa stolsrygg, dvs. 
ska bygga upp en kilform i profil

• Avsyning av faneret. Det är viktigt att de 
lager närmast ytan är fina och fria från 
skador, annars är det risk för sprick
bildning vid formpressningen

• Faneret torkas
• Faneret limmas, vartannat skikt får lim 

på båda sidor. De läggs enligt schema för 
profil och pressas sedan omedelbart. 

• Fräsning av stolsryggen
• Putsning av stolsryggen
• Ytbehandling av stolsryggen

För formpressning av “DuraPulpBoard” så 
skulle processen kunna se ut enligt följande:

• Material anländer till fabriken och lagras 
på plats

• Materialet kan läggas in direkt i form
pressningsverktyget. 

• Fräsning av stolsryggen
• Putsning av stolsryggen
• Eventuellt ytbehandling av stolsryggen

Detta skulle innebära ett antal färre arbets moment 
i tillverkningsprocessen för formpress ning av 
“DuraPulpBoard” jämfört med att använda  
faner. Det tillkommer inte heller några nya 
arbets moment. Resultatet innebär förkortade  
genomloppstider för produkten och tar man 
också med färre arbetstimmar, färre maskiner 
och enklare hantering av material så blir det 
ett ganska så bra genomslag för ett materialbyte 
utan några egentliga investeringar. 

Vinsten för Södra
Inom pappersmassaindustrin ligger vinsten  

ofta i att man har volymförsäljning av sina 
produkter. Genom att utveckla sin produkt till 
ett halvfabrikat finns också möjlighet till vinst på 
själva vidareförädlingen. Genom att erbjuda ett 
material som inriktar sig mot en industri eller 
en produktionsprocess kan det också innebära 
volymförsäljning av detta. Fördelen ligger i att 
erbjuda materialet i ett anpassat format så att 
det minimerar arbetsmomenten för den efter
följande tillverkningsindustrin. Det går också att 
använda på flera olika typer av produkter, vilket 
gör det till ett attraktivt alternativ vid produkt
serier. 

Det finns en vinst i att rikta sig mot en speci
fik industri eller en specifik tillverkningsprocess 
för att föra ut sitt material. Det gör att man kan 
inrikta sig på specifika problemlösningar eller 
att tillgodose vissa behov för denna, istället för 
att hålla en bredd och försöka tillgodose allas 
behov. När materialet etablerat sig tillsammans 
med en process eller industri finns det goda 
förutsättningar att det skapar vidare intresse i 
och med att det då kan påvisas att materialet och 
konceptet fungerar i en faktisk produktion.

Bild 58: Södra arbetar på en global marknad och  
“DuraPulpBoard” kan bidra till deras profilering.
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Vinsten för möbelindustrin
En tillverkningsindustri är alltid intresserad 
av att kunna hitta produktionstekniska för
bättringar, tidsvinster, materialutvecklingar och 
enklare arbetsmoment m.m. Kan ett nytt mate
rial innebära att man kan förenkla vissa arbets
moment, korta ner eller tom ta bort andra mo
ment och samtidigt få in nya värden tillsammans 
med materialet så är det intressant. Det är också 
en fördel om befintlig maskinpark kan användas 
och nya investeringar därmed undvikas.

Kan materialet också fungera för flera olika 
typer av produkter så innebär det också möj
lighet till produktserier och ett sammanhållet  
uttryck. För produktutvecklare och designers 
så öppnas nya dörrar eftersom det går att styra 
känslan och upplevelsen av materialet på ett 
enkelt sätt, precis på samma sätt som man idag 
väljer färg eller laminatskiva.

Det finns också ett behov och ett sug från 
marknaden att byta ut plast i produkter och i 
de fall då detaljer i plast ersätts med cellulosa
baserade material så ger det en miljövinst, som 
i sin tur är en värdefull tillgång ur profilerings
synpunkt för ett enskilt företag.

Den marknad som “DuraPulpBoard” 
primärt bör inrikta sig mot bedöms vara möbel
industrin. Detta eftersom de redan idag ar
betar med träråvaran och har kunskap om  
de egenskaper och värden som mate
rialet för med sig. De har också redan  
mycket av den utrustning som behövs för 
tillverk ning och bearbetning av material ämnet, 
förutsatt att det kan levereras som lämpligt halv
fabrikat. 

Södra levererar ett utvecklat halvfabrikat med 
potential för effektivisering och tidsbesparingar 
likaväl som att det finns ett inneboende värde i att 
kunna tillägna produkterna andra emotionella  
och taktila värden för slutkund än vad plasten 
erbjuder. 

Det är också en global marknad där det finns 
ett utrymme att sätta sitt avtryck på världs kartan 
och skaffa sig konkurrensfördelar genom att vara 
innovativa och miljömedvetna i sina produkter. 

Det finns ett behov och ett sug från 
marknaden att byta ut plast i produkter, vilket 
det finns möjlighet att göra i vissa hänseenden 
inom möbelindustrin. Detta tillsammans med 
hållbarhetsperspektivet borde göra materialet 
till ett relevant alternativ för fler industrier än 
bara möbelindustrin. 
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Kostnaden
Kostnaden för DuraPulp från Södra är idag 

30 kr/kg, och då är det kompositmassan på 
bulk som avses. Den minsta orderstorleken för 
denna är en bal, vilket innebär ca 170 kg. Södra 
har ett samarbete med en partner som konvert
erar DuraPulp och de kan då leverera Dura
Pulp på rulle för större volymer och tanken är 
att de även ska kunna leverera pappret i ark för 
mindre volymer. En konvertering av DuraPulp  
innebär i princip ett påslag på ca 100% och det är 
ungefär samma ökning för varje konverterings
steg, men det är svårt att få ett exakt besked 
eftersom det beror på volym, ytvikt m.m. Vid 
en ökad produktionsmängd av DuraPulp så kan 
dock priset komma att sänkas med 1015%.

Kostnaden för “DuraPulpBoard” är ganska 
svårestimerat, men priset per produkt borde 
dock inte hamna allt för högt över vad det er
satta materialet gör idag om det ska kunna moti
veras ekonomiskt. Naturligtvis kommer det 
med andra värden i produkten också som ska 
tas med i beräkningen.

Bild 59: Kunden vill göra ett avtryck i sin omgivning.

Kund
Kunden kan vara företaget, organisationen, 
mannen eller kvinnan som vill göra ett avtryck i 
sin omgivning och som är medveten om vad de 
köper. De inser att miljön blir allt viktigare och 
att de faktiskt kan påverka den själv. Företaget 
ser också vinsten med att bygga sitt varumärket 
med ett socialt ansvarstagande likaväl som att 
den leder till en hållbar utveckling.
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Analys
För att kunna introducera “DuraPulpBoard” 
så smidigt som möjligt och för att det ska vara 
intressant för en så stor mängd tillverkare som 
möjligt finns det anledning att speciellt fokusera 
på ett par punkter.
• Jämfört med det DuraPulp som finns 

tillgängligt idag så är det vara önskvärt om 
värmegenomströmningen ökar i materialet 
för att minska pressningstiderna i produktio
nen.

• Det är också önskvärt att materialet får en 
lägre aktiveringstemperatur än de ca 170
190°C som behövs idag, och då helst att 
man kan pressa den till att hamna under 
100°C. Detta skulle vara idealiskt eftersom 
formpressningsprocessen idag använder sig 
av temperaturer mellan 80110°C. Det finns 
ytterligare en anledning till att försöka hålla 
sig under 100°C och det är den risk för ång
bildning som kan uppstå vid fukt i materialet 
under pressningen och den risk för explo
sioner som därmed uppstår.35

• För att det ska kunna göras ytbehandling 
utan anpassningar så krävs det att materialet 
blir motståndskraftigt mot fukt, vilket Dura
Pulp motstår idag i aktiverat tillstånd och 
därför inte borde vara ett problem. Om man 
kan få ytterlager med olika struktur, karak
tär eller färg så kan behovet av yt behandling 
minimeras. Vill man framhäva relationen till 
trä och/eller papper så bör också täckande 
ytbehandling kanske undvikas? 

• En förhoppning är också att, eftersom det är 
ett väldigt poröst material, det också skulle 
gå att få önskade skillnader i tjocklek på en 
formpressning utan att behöva göra någon 
anpass ning av själva “DuraPulpBoarden”. 
Ett extra arbets moment med att t.ex. klyva 
skivan i önskad form och tjocklek kan an
nars bli nödvändig vid tillverkningen.

Sammanfattning “DuraPulpBoard”:

• ett materialkoncept och ett halv-
fabrikat speciellt framtaget för form-
pressning.

• primärt riktat mot möbelindustrin 
och erbjuder produktionstekniska 
fördelar.

• ett hanterbart format som erbjuder 
möjlighet till olika estetiska och  
taktila upplevelser på ett enkelt sätt.

• kan ersätta formpressat faner och 
plast i detaljer för möbelindustrin.

• ett cellulosabaserat material med en 
inneboende miljöprofil och hållbar-
hets aspekt.
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Slutsats och diskussion

Projektet
Arbetet utgick ifrån antagandet att det kan vara 
svårt att få ett material att gå från att vara ett in
tressant, nytt material till att det faktiskt hittar sin 
väg in till en produktion eller till att ingå i en 
produkt. Avsikten var att i undersökningen av 
detta antagande titta på ett par frågor och genom 
att besvara dessa så skulle antagandet kunna 
bekräftas eller motsägas. Eller så skulle i alla 
fall det kunna lyftas upp information som skulle 
kunna öka kunskapen om vad som behövs för 
att lyckas med en introduktion av ett nytt mate
rial.

Intressenterna av nya material undersöktes 
först genom litteraturstudier. Det togs ett beslut 
om att fokusera på designern som intressent och 
i undersökningen fanns utrymme för att vidare 
undersöka vem som är intressent av ett nytt ma
terial. Det framkom dock inget som gjorde det 
aktuellt att ändra fokus från designern till någon 
annan.

Designerns behov av information vid intro
ducerandet av ett nytt material undersöktes 
också, men den detaljnivå som behövdes för att 
kunna ta fram ett formverktyg som tillgodoser 
designerns behov saknades i resultatet. Här kan 
det anses att målet att presentera ett formverktyg 
som förmedlar intressentens behov av informa
tion inte uppfylls i arbetet.

Genom valet att jobba vidare med den infor
mation som undersökningen producerat och 
att ändra riktning på arbetet så tillkom också 
ett mål. Genom att visa på materialet DuraPulp 
och dess potential för att kunna användas i en 
möbel industri så har det exemplifierat hur ett 
cellulosabaserat material kan komma att använ
das i en produktion. Exemplet har också visat 
på en strategi för hur en materialägare kan föra 
ut sitt material genom att anpassa det till en 
specifik industri eller tillverkningsprocess.

Undersökningen 
Undersökningen som genomfördes var väldigt 
intressant och givande. Det är ganska tidsödande 
att gå igenom ett samtal som varar i ungefär en 
timme och att sedan kartlägga vad som verkligen 
sägs och tolka informationen. Det är samtidigt 
ett bra sätt att fånga upp aspekter och synpunk
ter som annars kan vara mycket svåra att få fram 
med färdiga fråge formulär och enkäter.

Intervjusvaren innehöll olika nivåer på de
taljer och i slutändan hade inte den information 
framkommit som det vidare arbetet behövde. 
Detta skulle kunna bero på att i strävan av att 
ha en generell diskussion kring nya material och 
nya cellulosabaserade material blev också svaren 
generella. För att nå de detaljer som behövdes 
i det fortsatta arbetet hade troligen frågeställ
ningen behövt vara mer specifik och detaljerad. 
Flera av de intervjuade talade om att materialen 
har ett sammanhang, ett tänkt användnings
område och att detaljerna beror på vilket mate
rial det handlar om. 

Nu blev intervjuresultatet ändå väldigt int
ressant, även om det inte blev det förväntade. 
Om man konsulterar litteratur och artiklar i 
ämnet så ser man att resultatet går i linje med 
t.ex. det resonemang Ashby gör i sina böcker  
”Materials and Design” och ”Materials and the 
Environment”. Han pratar bl.a. om designerns 
behov av annan information än bara tekniska 
och konstruktionsmässiga attribut. Det finns 
också visst stöd för undersökningsresultatet i 
artikeln ”Product designers’ information needs 
in materials selection” av I.E.H. van Kesteren, 
där hon tar upp produktdesignerns behov av 
information vid materialval. Här pratar hon om 
designers behov av information för att kunna 
jämföra material, hur det finns olika behov av 
information beroende på var i designproces
sen man befinner sig och därmed har olika 
önskemål på informationens detaljnivå, att det 
finns behov av produktspecifik information, 
designerns behov av materialprov för de taktila 
och visuella egenskapernas skull m.m.
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Tester
När besluten om specifikt material, produktions
metod och produkt var tagna så kunde det gå 
över till lite mer pratiskt inriktat arbetande. 
Testverktyget skulle ha färdigtställts och testerna  
av materialen blivit inkluderade i rapporten, 
men dessa kan förhoppningsvis presenteras till
sammans med det övriga arbetet vid senare till
fälle.

Materialtesterna fick därmed göras i ett annat 
verktyg avsett för DuraPulpark, vilket likväl gav 
svar på en del av DuraPulpmattans egenskaper 
och kvaliteter. Det som inte fångades upp i de 
testerna är de produktspecifika utmaningar som 
verktyg och material skulle ställas inför, alltså 
kurvaturen och skillnaden i tjocklek som hämta
des från ryggstödet på stolen Yin. 

Det var inte helt oproblematiskt med de 
inledande materialtesterna heller. Verktygen 
är inte avsedda att hantera den värme som be
hövs för att PLA’n i DuraPulpen ska aktiveras, 
vilket gör att det får göras ett par kompromisser 
vid testerna. För att få bättre och noggrannare 
testresultat behöver det tas fram en mer anpas
sad testmiljö med framarbetade verktyg specifikt 
för ändamålet. Nu kunde endast kortare test
intervaller göras och temperaturen varierade 
också och kunde inte hållas konstant vid testerna.  
Resultaten med DuraPulpmattan blev ändå 
förhållandevis goda och de visade upp en tydlig 
potential för att användas vid formpressning, 
trots att materialtillgången var begränsad och 
antalet testkörningar fick hållas nere. Testpress
ningarna kan också sägas ha visat att det är viktigt 
att hitta rätt parametrar och inställningar för att 
få till bra resultat.

Testerna med det framtagna verktyget gav nå
gra svar och gav anledning till ett flertal frågor. 
Det svar det gav var att DuraPulpmattan klarar 
dubbelkrökta ytor och de former som efter
frågades för att kunna producera en ersättning 
till befintligt ryggstöd för stolen Yin.

Men eftersom testerna med verktyget blev så 
väldigt få kunde det inte dras några större slut

satser från dessa. Verktygen i sig behöver juste
ras för att få bättre testresultat, de behöver göras 
mer arbetarvänliga och värmen är ett problem 
vid pressningarna. Det innebär också att den 
tänkta jämförelsen med formpressad faner 
haltar något. Även om det finns underlag för 
produktionstekniska fördelar så hade det varit 
trevligt att kunna visa upp att materialet fungerar 
på liknade sätt som den formpressade faneren. 

I de test som gjordes så var det stora prob
lem med att aktivera PLA’n i materialet, med 
den stora skillnad i tjocklek som förelåg, och då 
kanske man kan utgå från att ”DuraPulpBoard” 
inte heller gör det utan problem. Men om man 
tittar på hur plast används så är det väldigt säl
lan det används för att bygga upp en tjocklek på 
produkter. Det är nästan alltid konstruerat så 
att det finns stödformer, åsar eller veck för att 
förstärka ett annars ganska så tunt skikt av plas
ten. Och denna teknik borde också fungera för 
”DuraPulpBoard” och göra den stabil nog för 
att kunna användas som ett ryggstöd på en kon
ferensstol. 

Kunden
Kunden för “DuraPulpBoard” är i första 

hand tillverkningsindustrin eftersom det är ett 
halvfabrikat avsett för viss produktionsmetod. 
Exemplet tar upp möbelindustrin som primär 
kund och det kan argumenteras för att det 
är en för liten marknad att fokusera på. Men 
eftersom målgruppen egentligen är alla produ
center som idag använder sig av formpressning 
som produktions metod så är marknaden tro
ligtvis betydligt större än så. Sedan finns det en 
slutkund av den tillverkade produkten som ännu 
inte är identifierad. Finns det en möjlighet att till 
viss del styra den visuella och taktila upplevelsen 
av materialet, så kan det naturligtvis påverka 
vem slutkunden är. Priset för ”DuraPulpBoard” 
är ganska svårestimerat, dels för att det inte 
finns någon applicerbar konverteringsmetod i 
dagsläget och dels för att antalet konverteringar 



51

som materialet behöver också är okänt. Efter
som det är en skiva anpassad för formpressning 
så borde den dessutom tillverkas i olika tjockle
kar och med olika egenskaper. Kostnaden för 
materialet påverkar kostnaden på slutproduk
ten, vilket också kan påverka vem kunden blir. 
Det som däremot är klart är att det i botten är 
ett cellulosabaserat material som är biologiskt 
nedbrytbart och kommer från en förnyelsebar 
resurs, vilket kan tilltala en bred kundgrupp.

Egna reflektioner
Inledningsvis i arbetet fanns kanske en lite naiv 
inställning och inte riktigt realistiska förhopp
ningar och förväntningar, men samtidigt var 
det kanske en ganska så positiv inställning som 
behövdes för att arbetet skulle bli gjort. Hade 
insikten funnits redan inledningsvis om vad un
dersökningen sedan kom att visa hade nog ett 
annat område valts för examensarbetet. 

Ämnet blir ganska omgående väldigt stort och 
genererar en mängd frågor som i sin tur genere
rar nya frågor osv. Det finns mycket att läsa och 
studera inom ämnet och här har det bara skrap
ats på ytan och gjorts ett försök att hålla ett rela
tivt smalt och fokuserat spår på det som ansågs 
vara relevant för arbetet.

Sedan kunde planeringen och framförhåll
ningen ha varit bättre vid arbetet med framställ
ningen av formverktyget. Trots att det verkade 
finnas marginal för att hinnas med så finns det 
en verklighet och logistik som inte alltid följer 
de beräkningar som man gör inledningsvis. Det 
är bara att inse att alla detaljer inte kan påverkas 
eller förutses och att förseningar inträffar i studi
everksamheter likaväl som i det riktiga arbets
livet.

Framtida studier
Eftersom resultatet av arbetet är ett material
koncept som inte existerar idag så finns det en 
hel del att fortsätta arbeta med.

Först och främst finns det en del jobb för for
skare och produktutvecklare att fördjupa sig i, 
med det ligger utanför detta arbetes ramar och 
lämnas därför utan fördjupning. Men det vore 
viktigt att se om man kan komma ner i temper
atur för aktiveringen av PLA’n och om värme
genomströmningen kunde ökas och ge kortare 
tid i formpressningsverktyget. Det kan komma 
att behövas en annan typ av PLA än vad som 
idag används för att komma ner i temperatur, 
vilket i sin tur kan betyda att även andra egenska
per förändras. Då kommer det upp en mängd 
andra frågor och avvägningar som man behöver 
ta beslut om. För att få ner tiden vid pressningen 
så skulle det kanske kunna gå att arbeta med 
ett förvärmningssteg. Detta skulle innebära att 
mate rialet kommer in i processen med en gan
ska hög temperatur, vilket innebär en kortare 
tid att nå smältpunkten vid formpressningen.

För att förtydliga detta arbete så behöver 
också testerna av det DuraPulpmattan förbät
tras och bekräftas. För detta behövs en testmiljö 
med anpassad utrustning samt mer tillgång till 
material. Detta hade varit väldigt intressant att 
följa, eftersom det ändå är grunden till material
konceptet ”DuraPulpBoard”.

Det skulle också behövas en närmare under
sökning på kostnadsbilden för ”DuraPulp
Boarden”. Alltså behövs det först en utredning 
för att fastställa vilka moment och konverterin
gar som krävs för en produktion av halvfabrika
tet hos Södra. Då kan nog kostnadsbilden också 
uppskattas på ett relativt realistiskt sätt.

De olika ytskikten på ”DuraPulpBoarden” 
kan vara en annan del som vore intressant att 
titta vidare på. Hur olika kan de bli i en form
pressningsprocess och vilka taktila uttryck är 
möjliga att få fram? Kan det läggas på en tunn 
film eller folie med olika egenskaper? Här kom
mer också frågan om slutkund in i bilden. Vad 
tilltalar vem? Och vad är lämpligt för produkter 
inom t.ex. möbelindustrin? 
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Bilaga 1

Intervju respondent 1
1. Vad är ett ”nytt material” för dig och vad skulle göra det 
intressant för dig? 

Ett nytt material ser jag med viss skepsis och med tvivel. 
Man undrar lite vad det är för något och vill gärna se lite 
tekniska data som beskriver materialet.

2. Vad innebär ett nytt cellulosabaserat material för dig? 

Det uppfattas nog av många som ett organiskt material 
men jag får också funderingar om hur hållbart det kan 
vara. Med metall, trä och plast så vet man ju vad man 
får, vad det tål och hur länge det kan tänkas hänga med 
innan det är förbrukat eller behöva kasseras. Det asso-
cieras också till att materialet är miljövänligt. Men det 
görs också en sorts trade-off, man får vissa kanske då 
miljövänliga egenskaper men att det kan bli på bekostnad 
på andra egenskaper, t.ex. hållfasthet? Det finns därmed 
en fördel med en helt ny produkt och innovation efter-
som man då inte behöver hävda materialets egenskaper/
kvaliteter gentemot ett annat, som man måste göra om 
man ska ersätta det. Det räcker inte med att det nya 
materialet är lika bra som det gamla, det måste vara bät-
tre, eller tom mycket bättre, för att det ska bytas ut.

3. Vilka egenskaper i ett nytt cellulosabaserat material skulle 
vara intressanta för dig? 

Just nu i den roll jag har så är det ganska ointressant 
med ett nytt cellulosabaserat material. Vet knappt vad 
det är, spånskiva? Ok, jo, jag vet vad DuraPulp är.

4. Vill du se materialet? Om så, i vilken form? 

Jo, det vill jag… Att bara se materialet i någon rå form, 
råvara eller ark/skiva/klump är ganska så intetsägande. 
Man kan få ut vikt, densitet, tyngd och lite om struktur, 
men det kan vara svårt att få igång fantasin och tankar 
på hur det kan appliceras då. Jag vill gärna se en produkt 
eller där det på något vis framgår vad man kan göra med 
materialet. Och jag vill gärna kunna klämma och känna 
på materialet.

5. Vill du känna på materialet? Om så, i vilken form? 
 
(Se ovan)

6. Vill du kunna testa materialet och i så fall på vilket sätt? 

Nja, jag vill nog kunna få lite uppgifter om livslängd, håll-
barhet och dylikt för att kunna få en bild av vad materi-
alet klara av i alla fall.

7. Är du intresserad av att ha tekniska data på materialet? 
Om så, i vilken form? 

Jag tror att företag vill definitivt ha det, de har ju stora 
krav på materialet och vill ha uppgifter kring det. För 
dem är det viktigt att det nya materialet är bättre än det 
de använder i nuläget. Deras kunder är troligen också 
intresserade av att få uppgifterna också, likaväl som att 
de kanske tom har större krav på materialet och att de 
uppgifterna når dit också.
Kostnadsbilden är också av stor vikt för ett företag vad 
gäller materialval.

8. Är du intresserad av olika produktionsformer och hur ska 
dessa i så fall visas för dig? 

Nja, att materialet fungerar med olika produktmetoder 
är ju viktigt, och en flexibel produktionsmetod är ju ge-
nerellt sett att föredra.

9.  Vad skulle du vilja få presenterat för dig för att du skulle 
få en tillräcklig initial förståelse för ett nytt material? 

En produkt är att föredra, för att få lite tydligare pre-
senterat vad materialet kan göra. Detta leder till att 
man själv börjar fundera på vad man kan applicera det 
på, kanske egna produkter eller helt nya sådana. Det kan 
vara intressant med lite extremer eller ytterligheter för 
att få igång idéverksamheten.

10. Föredrar du ett föremål, t.ex. en mugg, eller en mer ab-
strakt ”testform” för en sådan presentation? 

(Se ovan)

11. Hur vill du jämföra olika material mot varandra?

Olika faktorer är viktiga vid jämförelser, t.ex. kostnader, 
utseende, hållfasthet och även estetik. Ofta är det ganska 
så bestämt vad det är/blir för material i produkter, dels 
av traditioner men även vad materialen har för inbyggda 
kvaliteter och värden.

12. Vilka intressenter finns kring introducerandet av ett nytt 
material? 

Kunder och användaren är viktig för en produkt. Chefens 
fru är inte heller att underskatta, eller arbetskamraten...
alla kan tycka till om material och det är viktigt att 
komma rätt. Om inte ett material tilltalar kunden eller 
chefens fru så kanske det faller bort redan där, utan att 
fått chansen att komma till produktion alls.
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Det är intressant att titta på t.ex. marknadsföraren av 
produkten, vad tycker de kring ett materialval. Det är 
ofta att bra material eller bra produkter inte kommer 
hela vägen eftersom det inte finns en marknad för dem. 
Detta kan vara en parameter att vara mer noggrann 
med vid framtagningen av produkten.

13. Saknas det någon fråga och i så fall vilken?? 
Och vad är i så fall ditt svar på den frågan?

---

 
Intervju respondent 2 (producent)
1. Vad är ett ”nytt material” för dig och vad skulle göra det 
intressant för dig? 

Jag skulle genast börja fundera över vad det är för typ av 
material, vad det kan passa till för något, vad det har för 
egenskaper. Fördelar/nackdelar. Hitta ett fack för mate-
rialet.

2. Vad innebär ett nytt cellulosabaserat material för dig? 

(Se ovan)

3. Vilka egenskaper i ett nytt cellulosabaserat material skulle 
vara intressanta för dig? 

Det är nog helheten som kan vara intressant. Vad det 
kan tillföra, på vilket sätt det är bättre, om det är pris-
värt och hur användbart det är. Är det miljömässigt bät-
tre? Är det användbart i vår teknik?

4. Vill du se materialet? Om så, i vilken form? 

Det är ju intressant med en provskiva, så att man kan 
provköra och se hur det beter sig. Kan man få provma-
terial så man kan provforma. Skickar de provbitar kör vi 
provformer som vi sparar och om det sedan kommer 
en kund som kan vara intresserad av materialet tar vi 
fram det.

5. Vill du känna på materialet? Om så, i vilken form? 
 
(Se ovan)

6. Vill du kunna testa materialet och i så fall på vilket sätt? 

Ja (se ovan)

7. Är du intresserad av att ha tekniska data på materialet? 
Om så, i vilken form? 

Ja, det är viktigt att ha så mycket information om mate-
rialet som möjligt, om man har provformat och vad de 
har gjort med materialet så man slipper göra det på nytt. 
Det underlättar att ha teknisk data när man ska provfor-
ma materialet. Det är dessutom viktigt att ha relevanta 
uppgifter för att kunna sälja det vidare till våra kunder. 
De vill ju veta varför de ska byta material, det vet ju inte 
de och det behöver vi kunna visa för dem. Vi agerar ju 
nästan som en försäljare för materialtillverkaren gente-
mot slutkunderna eller användarna, blir en länk emellan 
dem. Vi blir ju också lite produktutvecklare om vi ska 
ersätta ett befintligt material mot ett nytt och behöver 
då ha mycket uppgifter, både tekniska och andra, om ma-
terialet. Vi kan föreslå ändringar för t.ex. materialval och 
dess egenskaper med ett annat produktionsförfarande.

8. Är du intresserad av olika produktionsformer och hur ska 
dessa i så fall visas för dig? 

Ja, eftersom vi har både vakumformning, varmbockning 
och formsprutning så är det intressant med material i 
olika former och avsedda för olika produktionsmetoder. 
Vi gör även andra moment för kunderna, men då lejer 
vi bort de jobben för att få ihop en helhet. Vi har även 
fräsning och svarning. Är intresserad av materialet i olika 
former, t.ex. skiva, granulat m.m.

9.  Vad skulle du vilja få presenterat för dig för att du skulle 
få en tillräcklig initial förståelse för ett nytt material? 

Det är intressant att få presenterat dess tänkta användn-
ingsområden, miljöaspekten, vad som är styrka/svagheter 
(bra och dåligt) med materialet och naturligtvis pris-
bilden. Sedan vill man kunna testa materialet och få kän-
na på det för att få en uppfattning om hur det beter sig.

10. Föredrar du ett föremål, t.ex. en mugg, eller en mer ab-
strakt ”testform” för en sådan presentation? 

---

11. Hur vill du jämföra olika material mot varandra?

Genom dess tekniska egenskaper på materialet i sig.
Sedan gäller ju samma sak som tidigare ovan gällande 
egenskaper.
Sedan kan man ju titta på det lite mer produktionsmäs-
sigt, t.ex. kan man få tidsvinster med de olika materialen, 
t.ex. snabbare nedkylning, andra tidsvinster som kan up-
pnås, pris m.m.
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12. Vilka intressenter finns kring introducerandet av ett nytt 
material? 

Forskare, producenter, designers, arkitekter, kunder, 
marknadsföring.

13. Saknas det någon fråga och i så fall vilken?? 
Och vad är i så fall ditt svar på den frågan?

Min fråga: finns det någon efterfrågan utifrån för ett cellulo-
sabaserat material? 

Nej! Plasterna är idag helt återvinningsbara, det blir inget 
spill över huvudtaget. 100% kan tas omhand, gäller ther-
moplasterna. Dessutom har de en miljövänlig produk-
tionsprocess. Utifrån marknaden finns ingen efterfrågan 
alls, vad gäller thermoplasterna. 
Det är viss skillnad med härdplasterna, som har lite 
sämre hantering, både vad gäller produktionsprocesser-
na och återvinningen.

 
Intervju respondent 3
1. Vad är ett ”nytt material” för dig och vad skulle göra det 
intressant för dig? 

Det absolut första man upplever när man tänker på 
nya material, Jättekul! Materialiteten är ju basen av man 
formger ifrån. Både vad man kan göra utifrån det men 
även vad man upplever. Man vill placera in materialet, 
vad kan man tänka in för behov med materialet och hur 
samverkar det med andra material. Finns det konkur-
rensfördelar med det nya materialet? Med nya material 
kommer en möjlighet, möjligheter att ta kreativa språng. 
Hur upplevs det rent emotionellt, vad förmedlar det för 
känsla? Andra fördelar med materialet? Produktions-
fördelar?

2. Vad innebär ett nytt cellulosabaserat material för dig? 

Nu är jag ju insatt i ämnet, vilket gör att jag t.ex. ser att 
man kanske kan byta ut plast i vissa fall, vilket är intres-
sant att få byta bort ett petroleumbaserat material mot 
ett från skogen. Jag tror inte alla gör den kopplingen. Se-
dan kan jag bli lite skeptisk, är det verkligen ”rätt” mate-
rial, kan det verkligen ersätta en specifik plast och prest-
era? Man vill inte som designer bli sittande med ”Svarte 
Petter”, ett nytt material som jag föreslagit.

3. Vilka egenskaper i ett nytt cellulosabaserat material skulle 
vara intressanta för dig? 

Vetskapen att det har släktskap med trä och dess värme 
och naturlighet, nedärvda egenskaper och en egen 
identitet. 

Men vill ju gärna se att dessa egenskaper förblir synliga 
och att de inte göms och förblir dolda. Man vill visa de-
ras kvaliteter och att upplevelsen av materialet blir som 
bäst. Sedan kan man bli överraskad, t.ex. om det är ett 
tajt och exakt material där det kan hållas exakt och kon-
trollerat, trots att det kommer från träfibern.

4. Vill du se materialet? Om så, i vilken form? 

Ja, det är ett krav att få se materialet! Jag vill klämma och 
känna på det, detta för att kunna fundera på hur det kan 
bli och hur det kan användas. Designers har väldigt bra 
fantasi! Men till en viss gräns, man behöver se och känna 
ett material

5. Vill du känna på materialet? Om så, i vilken form? 
 
Ja (se ovan)
Man vill bilda sig en uppfattning om hur exakt materi-
alet är, se och känna på olika tjocklekar och med olika 
strukturer.
Färg, där kan det räcka med en färgkarta vid sidan av 
och hålla en mer neutral färg på demonstratorn. Det är 
viktigare med kvaliteten på materialet och strukturer. 
Uppleva materialet med 1 cm tjocklek eller 2 mm är en 
stor skillnad. Man behöver ha en tanke på produktionen 
inbakat i test/demonstrator, att det finns en bäring mot 
vilket material det kan tänkas ersätta.

6. Vill du kunna testa materialet och i så fall på vilket sätt? 

Nja, inte direkt. Det är ofta så att som enskilda designers 
så har man oftast inte resurser för att testa materialen 
på något vettigt sätt. Däremot kan man delta i någon 
workshop där man testar att arbeta med olika material, 
vilket kan vara väldigt intressant. Det är en kostnads-
fråga. Större firmor och företag har andra resurser och 
jobbar nog ganska mycket med att testa olika material. 
Tänk Volvo...

7. Är du intresserad av att ha tekniska data på materialet? 
Om så, i vilken form? 

Inte ett blad med uppgifter. Jag vill ha kontakt med de 
personer som kan materialet och som kan hjälpa mig 
att förstå materialet och dess förutsättningar, som vet 
hur materialet beter sig

8. Är du intresserad av olika produktionsformer och hur ska 
dessa i så fall visas för dig? 
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Japp, absolut! Nya material kan ersätta gamla som varit 
på marknaden på hundra år...men man behöver vara 
klar med dess begränsningar, vilket kan göra att man kan 
formge efter materialets förutsättningar. Då blir man 
inte besviken...

9. Vad skulle du vilja få presenterat för dig för att du skulle 
få en tillräcklig initial förståelse för ett nytt material? 

Här ligger det på ägarna av materialen, producenterna, 
att ta hand om materialet, entusiasmerande och fram-
häva fördelarna med materialet, att presentera det pro-
fessionellt som om det var mot en slutkund. Det får 
inte slarvas bort, här ska allt positivt fram, miljöaspekter, 
hållbarheten m.m. Alla emotionella värden och fram-
tidsfrågor ska lyftas fram, varumärkesbärare. Jmfr med 
kartong och deras budskap med kartong som bärare av 
tryck.

10. Föredrar du ett föremål, t.ex. en mugg, eller en mer ab-
strakt ”testform” för en sådan presentation? 

Det behöver inte vara en specifik produkt, det kan vara 
begränsande. Det bör finnas en idé om produktion! Det 
behöver inte ha så specifika former, de kan vara lite 
öppnare, men det bör finnas en kontakt med en produk-
tionsstrategi. Sedan kan det vara bra om det är tydligt 
vad det kan tänkas ersätta för material.

11. Hur vill du jämföra olika material mot varandra?

Jag vill gärna se dem sida vid sida, med alla fördelar och 
nackdelar framme och tydligt illustrerat. Det här kan vi 
och det här kan vi inte, detta känns så här medan det 
här känns på detta viset... 
Det kan behövas lyftas fram delinnovationer, t.ex. på hur 
förband löses, hur sammanfogningar fungerar vid visst 
tillfälle eller visa på att ett sådant här problem (med ma-
terial/produktionstyp) löses på det här viset. 
Det underlättar för att produktvalen ska bli rätt och då 
kan besluten säljas in till kunden på ett bra sätt. Det be-
hövs bra stöd för att kunna ta de besluten och det kan 
vara svårt att ta på sig det ansvaret.

12. Vilka intressenter finns kring introducerandet av ett nytt 
material? 

Producent (inkl. forskning): de behöver övertyga om att 
deras material är ett alternativ. De behöver visa på det 
ekonomiskt fördelaktiga och ta på sig relationen mot 
slutkunden.

Designer/formgivare: de har i många fall en inneboende 
lust att ta till sig ett nytt material och gillar att ta med 
hållbarhetstänket i produkterna. De behöver också visa 
på ekonomin med materialen, lyfta fram upplevelsen av 
materialet och att det kan appliceras på existerande 
produktionslinjer iom de stora investeringarna som 
finns i dessa. Ingen byter ut en maskinpark för att det 
kommer ett nytt material som inte passar in i dessa. 
Produktion: Produktionen håller vad de lovar, att produk-
terna klarar vad de är avsedda att göra. Legoproduktion
Slutkund: Instruktioner kring skötsel av material är 
viktigt eftersom det är nytt och det inte finns traditioner 
på dess hantering och ingenting invant. Förväntningarna 
är så stor del av upplevelsen, så de behöver föras fram 
till kunderna.

13. Saknas det någon fråga och i så fall vilken?? 
Och vad är i så fall ditt svar på den frågan?

Hårda värden gentemot andra, dvs:
Man behöver lyfta fram mycket av känslovärden.
Energi, känsla, patos, och glädjen med de nya materialen. 
Det är roligt och inspirerande med nya material, det 
uppstår möjligheter att applicera dessa nya material på 
olika ställen.
Lustfyllt! Att uppleva material! Om man kan skjuta in 
värden i materialet...
Olika produktionsmetoder har viss typ av former. Sam-
manfogningar kan ge nya möjligheter.
Smarta material – hållbar smartness!
Hållbara material, dyker upp på nya ställen, en del på 
”fel” ställe, ingen logik och miljöpåverkan är liten, men 
det är intressant och kul så det leder kanske till att det 
även dyker på rätt ställe med en bättre påverkan på 
hållbarheten med den stora volymproduktionen.

 
Intervju respondent 4
1. Vad är ett ”nytt material” för dig och vad skulle göra det 
intressant för dig? 

Tillgång till materialen för att kunna se vad man kan göra 
med dem. Idag sker väldigt mycket på labb-nivå där de 
testar egenskaper, men det är lite för hemligt. Idag är det 
lite för abstrakt och för långt borta för att det ska kunna 
bli ett realistiskt alternativ. Producenterna behöver öpp-
na upp lite och få ut materialet till designers tidigt för att 
hitta applikationer för dem.
Ett material som tar med miljöaspekten i beräkningen, 
att det inte är en belastning
Hälsobiten.
Det är en utmaning att jobba med dem konstruktions-
mässigt, men det gäller ju att anpassa designen efter ma-
terialet.
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Man behöver vara väldigt tydlig med fördelar och nack-
delar, sedan kan man ju kanske börja tänja på gränserna.
Sedan kan man ju göra experiment och laborera med 
om man har det tillgängligt.

2. Vad innebär ett nytt cellulosabaserat material för dig? 

---

3. Vilka egenskaper i ett nytt cellulosabaserat material skulle 
vara intressanta för dig? 

(Se ovan och nedan)

4. Vill du se materialet? Om så, i vilken form? 

Ja.

5. Vill du känna på materialet? Om så, i vilken form? 
 
Ja.

6. Vill du kunna testa materialet och i så fall på vilket sätt? 

Ja. (Se ovan och nedan)

7. Är du intresserad av att ha tekniska data på materialet? 
Om så, i vilken form? 

Jo, men primärt att få testa det.
Gör man det genteomt en kund behöver man kunna 
visa att det uppfyller deras krav.
Det behövs vara en kreativ process. Det kommer tro-
ligtvis att bli sämre material än de som finns idag, men 
det får man köpa. Det som finns idag är i princip oslag-
bara ur produktionshänseende. Det enda som blir bät-
tre är väl miljöaspekten, så man får göra en uppoffring... 
Jämför du materialen rakt av på ett datablad kommer 
det bara att se tragiskt ut.
Kanske man inte ska fokusera på de detaljer där plast 
presterar bättre, utan titta på det som kan ersättas. T.ex. 
mekanisk detalj som ger betydligt sämre prestanda med 
nya material, men kåpor eller så där det inte finns sam-
ma krav kanske kan bytas.
Produkter med kort livslängd eller som slits ut och för-
brukas kanske kan bytas ut, vilket kan ge en stor påver-
kan och då säljas med gott samvete om det görs i mate-
rial som kan återgå eller återvinnas.
Drivkraften hos marknaden är ju att de vill kunna pro-
ducera mer i framtiden, ekonomin – men man kan-
ske kan skapa en efterfrågan hos kunden av material i 
produkten också och opinionen driver fram materialet 
också. Det är lite prestige i att välja miljövänligt.

8. Är du intresserad av olika produktionsformer och hur ska 
dessa i så fall visas för dig? 

---

9. Vad skulle du vilja få presenterat för dig för att du skulle 
få en tillräcklig initial förståelse för ett nytt material? 

Former eller varuprov för att få någonting att associera 
till. Kan vara allt från små bitar till exempel på produkter. 
Sedan vill man få de viktigaste punkterna för varför man 
ska välja det materialet, så man får argumenten för ma-
terialet. Man behöver lite ödmjukt visa på materialets 
begränsningar likaväl som dess fördelar och vad dess 
ambitioner är. 
Vill gärna jobba med nya material och eco-plaster för att 
slippa ha dåligt samvete.

10. Föredrar du ett föremål, t.ex. en mugg, eller en mer ab-
strakt ”testform” för en sådan presentation? 

---

11. Hur vill du jämföra olika material mot varandra?

Jag vill jämföra med dess tillämpning, det är enklare när 
man vet vad man ska göra med det. Ex. kåpa – vad finns 
det för krav på den. Vill ha hjälp med just vad det är av-
sett för, vad finns för krav, ska tåla uv-ljus, ska ha viss 
livslängd, vilka sammanfogningsmöjligheter finns, efter-
behandling, lack, kan lämnas ”rått”… Det kan behövas 
sättas upp en matris på olika material för att visa upp de 
olika materialens egenskaper.

12. Vilka intressenter finns kring introducerandet av ett nytt 
material? 

Tillverkaren, forskaren, industridesigner, producent, 
försäljningskanaler, kunder, politiskt
Påverkan – skapa en opinion och efterfrågan efter nya 
material.

13. Saknas det någon fråga och i så fall vilken?? 
Och vad är i så fall ditt svar på den frågan?

Det finns många tillämpningar då man inte behöver ha 
de högpresterande materialen, men det att tillverkning-
stekniken är så enkel och har billiga verktyg för att göra 
det. Du kan göra one-off-byggen och du kan göra de ska-
lbara. Jag jobbar ju med plast tillsammans med fiber, och 
fiber finns det alternativ till idag, t.ex. hampa eller jute. 
Det är ju själva plasten man vill ersätta och inte vill job-
ba med så att det inte blir en smutsig komposit som inte 
går att återvinna. 
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Det går inte att få tillbaka på det sätt som det går med 
hampafibern/cellulosafibern. Det finns idag bindemedel 
av lignin, men det är inte lika bra och kanske måste blan-
das ihop med något annat för att prestera tillräckligt bra. 
Och man får heller inte prestanda som exoxyhärdare 
idag, med torktider på en halvtimme. Men då får man 
ju kompromissa, tillverkningstekniken får ändras, tillsätta 
värme eller tryck.
Miljön är ett skäl för att inte använda plasterna (ämnen) 
med även hanteringen av ämnena men även markanden 
efteråt, kunderna och naturen. 
Bindemedlet, limmet är det som behövs tas fram, som 
inte förstör den fina växtfibern och gör den till ett skit-
igt material.

 
Intervju respondent 5 (producent)
1. Vad är ett ”nytt material” för dig och vad skulle göra det 
intressant för dig? 

Nya material är intressanta ur olika aspekter. 
Vidgar dina kunskaper om material som kommer, olika 
egenskaper och olika användningsområden.
Finns det en befintlig applikation som fungerar hjälpligt, 
kan man kanske se om man kan byta ut något material 
mot det nya för att den ska fungera bättre än den gör 
idag.

2. Vad innebär ett nytt cellulosabaserat material för dig? 

Materialet får ett begränsat användningsområde, i och 
med att det antagligen inte är lämpat som konstruk-
tionsmaterial.
Det är en prispressad bransch och man behöver ha vol-
ym för sin produkt. Är materialet, även om det är my-
cket bättre som material, för dyrt faller det genast bort. 
Och cellulosabaserat material (dyrare) blir då markant 
begränsat.

3. Vilka egenskaper i ett nytt cellulosabaserat material skulle 
vara intressanta för dig? 

Vad är det för specifika egenskaper för just det här ma-
terialet. Är det att jämföra med thermoplaster, fungerar 
det med formsprutning? Då vill jag ha en tabell med 
värden och egenskaper där jag kan utläsa hur materialet 
beter sig. Fysiska, elektriska, smältvärden mm. Styrka, böj, 
sträck, m.m.
Om man har kunskap av cellulosabaserade material se-
dan tidigare är det en fördel. Rena fakta om materialet 
är viktigt annars är det nog ingen som är villig att prova. 
Vem har du utvecklat materialet åt om du inte har full-
ständiga fakta att presentera tillsammans med det?

Det material som finns idag är standardiserade och tes-
tade, för att beskriva materialet och man behöver få 
fram att visst antal specifikationer på materialet.

4. Vill du se materialet? Om så, i vilken form? 

(Se nedan)

5. Vill du känna på materialet? Om så, i vilken form? 
 
(Se nedan)

6. Vill du kunna testa materialet och i så fall på vilket sätt? 

(Se nedan)

7. Är du intresserad av att ha tekniska data på materialet? 
Om så, i vilken form? 

Allt det där hänger lite grann ihop. Jag vill ha ett prov 
(stav/bricka/skiva) att kunna testa lite med, se hur det 
beter sig osv. Känna, böja, tända eld på, osv.
Jag vill kunna läsa ut materialegenskaperna från tabeller 
och för att kunna jämföra dem sinsemellan. 
Om man behöver konstruera en detalj, för t.ex. ett 
formsprutningsverktyg, så behöver man ha alla uppgifter. 
Annars blir det fel, flyter dåligt eller kanske tom förstörs 
när man börjar testköra. Inte värt att prova om du 
inte har uppgifterna, det är tom risk att du kör sönder 
utrustningen.
ERP – konstruktionsskedet tänka på hållbarhet och ta 
hänsyn till miljö, vikt mm för att kunna certifiera produk-
ten, och då kan det finnas specifikationer för vad som 
måste finnas till.

8. Är du intresserad av olika produktionsformer och hur ska 
dessa i så fall visas för dig? 

Om jag inte har tekniken hos mig är det kanske inte rik-
tigt intresserad. En kund har kanske produktionen hos 
sig (alla maskiner) och den tekniken saknas kanske hos 
mig.
Ekonomi – tjäna pengar. Kunskap är viktig, det kan kom-
ma till användning senare.
Vem producerar materialet? Hur vill de lansera materi-
alet osv?
Ekonomi kan vara viktigt vid materialval, fördelar med 
det spelar in vid kostnadsalternativ.

9. Vad skulle du vilja få presenterat för dig för att du skulle 
få en tillräcklig initial förståelse för ett nytt material? 

Tekniska uppgifter!
Varje leverantör har en informationsbroschyr, det bör 
framgå tänkta användningsområden, fördelar mm
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Detta är ett komplement och ger mervärde till tabel-
lerna med tekniska egenskaper.
En applikation där det används idag kan också användas 
som marknadsföringsunderlag.
Materialvärlden är föränderlig. Priser förändras och 
försäljningsorganisationer också. Support finns knappt 
längre och det finns många olika kvaliteter och sorter 
på marknaden.
Det kan vara svårt för ett nytt material att komma in på 
den marknaden, om det inte är nischat mot användning-
sområde eller så.
1 - Konstruktör/designer kan få med sig materialet från 
början.
2 - Marknaden/konsument kan skapa en efterfrågan, öka 
medvetenheten hos den tänkta marknaden.
Tillgång till materialet är viktigt och logistik/leverans-
säkerhet.
Prisbilden
Återanvända, utan att egenskaperna förändras.
Finns det ett material som kan ersättas så kan man gå 
direkt på stora producenter.
Fungerar materialet inomhus eller utomhus? Plaster är 
ofta känsliga mot UV-ljus.
Hur tål materialet vätskor, oljor och gaser?
Materialproducenter behöver göra sitt arbete och testa, 
annars kommer de att verka oseriösa och producenter 
backar då ur

10. Föredrar du ett föremål, t.ex. en mugg, eller en mer ab-
strakt ”testform” för en sådan presentation? 

(Se ovan)

11. Hur vill du jämföra olika material mot varandra?

(Se ovan)

12. Vilka intressenter finns kring introducerandet av ett nytt 
material? 

Producent/materialägare, som måste få torrt under föt-
terna och göra arbetet, de måste kunna sitt material och 
de bör vara bättre än de material de vill ersätta. Pris-
bilden och alla detaljer klara.
Producenter. Utbildningar kring plast. Svenska plastinsti-
tutet. Statens provningsanstalt. Designutbildningar.
Det är svårt för materialägare att gå direkt på mig som 
producerande företagare om det inte gjort sitt jobb (en-
ligt ovan). Det underlättar också om materialägaren hit-
tar ett korrekt användningsområde för materialet.
Tillverkningen är också viktig. För att ett material ska 
vara hållbart måste även dess tillverkning vara hållbar.
Produktionskapaciteten, och hur påverkar den miljön?
Finns materialet att få tag på idag, annars återkom när 
det finns i produktion.

Idealet (för en materialägare) är nog att utveckla en egen 
produkt som alla känner igen. Ett eget material tillsam-
mans med egna verktyg för att klara av produktionen 
och därmed få ut sitt material.
Ska materialet säljas på volym?
Eller finnas i egna produkter som säljs?
Många produkter kommer idag inte hela vägen till 
marknaden.

13.  Saknas det någon fråga och i så fall vilken?? 
Och vad är i så fall ditt svar på den frågan?

---

 
Intervju respondent 6
1.  Vad är ett ”nytt material” för dig och vad skulle göra det 
intressant för dig? 

Det är intressant om man kan producera något av det, 
det finns många nya material, men det som är intressant 
är om det finns en produktion för materialet? Om det 
kan integreras in i en befintlig tillverkningssprocess? El-
ler måste det investeras i någonting, hur lätt är det att 
göra något av materialet?

2.  Vad innebär ett nytt cellulosabaserat material för dig? 

Det beror ju på vad jag ska ha det till och vad det har 
för egenskaper? Kan det ersätta något annat material? 
Är man ”hemma” egenskapsmässigt och produktions-
mässigt?
Hur är det rent marknadsmässigt? Det kanske tar län-
gre tid att producera med det här materialet? Finns det 
något stort värde i materialet för en kund så kan de kan-
ske ta att det troligtvis blir en merkostnad för materialet 
för en längre cykeltid vid produktion.

3. Vilka egenskaper i ett nytt cellulosabaserat material 
skulle vara intressanta för dig? 

Det skiljer från projekt till projekt. Det beror ju på vad 
man vill med produkten i slutändan?
Det är viktigt hur det känns? Vikten? Optiskt/visuellt? 
Ska det synas snarare än handhas, det är stor skillnad 
där. En del material är ju skönare än andra. Man får väga 
in olika egenskaper, bästa kombinationen. Man får kanske 
sätta upp en kravspec eller funktionsanalys vid utveck-
landet av produkten för att matcha in vilka material som 
passar på dem.

4.  Vill du se materialet? Om så, i vilken form? 
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Ja. Det är viktigt att se materialet. En bild säger mer än 
tusen ord och att ha ett fysiskt objekt säger mer än 
tusen bilder. Vi lever i en 3-dimentionell värld och kom-
municerar med 3-dimentionella objekt. Och det skapar 
en relation till kroppen och rummet

5. Vill du känna på materialet? Om så, i vilken form?
 
Ja, jag vill kunna känna och klämma på det.

6. Vill du kunna testa materialet och i så fall på vilket sätt? 

Nja. Man vill få en känsla för materialet, veta hur det 
beter sig, vilka egenskaper det har och vilken ton det har. 
Ett antal mjuka värden snarare än hållfasthetsmässigt el-
ler tekniskt på djupet

7. Är du intresserad av att ha tekniska data på materialet? 
Om så, i vilken form? 

Ja, men jag förstår inte alltid allt som står på dem. Det 
kan vara intressant för t.ex. en ingenjör eller konstruk-
tör. Dialogen mellan en ingenjör och en designer är int-
ressant och man lär sig snabbt deras vokabulär.

8. Är du intresserad av olika produktionsformer och hur ska 
dessa i så fall visas för dig? 

Ja, det är verkligen intressant att veta om olika produk-
tionsmöjligheter. Finns det fler former av materialet för 
olika produktionsmetoder så ger det fler möjligheter för 
materialet.
Det är också intressant om materialet finns som råvara 
eller halvfabrikat.
Materialet sätter ramar för formgivningen, och det kan 
vara så att konstruktionsval ger materialet eller att de-
sign ger tillverkningssmetod.

9. Vad skulle du vilja få presenterat för dig för att du skulle 
få en tillräcklig initial förståelse för ett nytt material? 

Jag vill ha det presenterat på ett sådant sätt att alla mina 
initiala frågor inte behövs ställas. Hur producerar man 
det här materialet, vad finns det i för form, finns det i 
halvfabrikat, är det ett granulat m.m.
Jag vill också se exempel på vad andra har gjort med 
det här materialet, för att se vad det klarar av att göra. 
Genom att se den här detaljen så får jag en känsla för 
material och produktionsmetod kombinerat.

10. Föredrar du ett föremål, t.ex. en mugg, eller en mer ab-
strakt ”testform” för en sådan presentation? 

Jag ser gärna det mer abstrakt, men det kan också vara 
en detalj av en produkt. Men det kan också vara en 
produkt, för det visar vad man kan göra med materialet, 
t.ex. fodral till en iPad för kampanjer.

11. Hur vill du jämföra olika material mot varandra?

Genom att jämföra deras uttryck och känsla. Vad vill de 
förmedla? Vad händer om man ändrar ytan? 
Det är svårt att standardisera hur man visar olika mate-
rial, men det underlättar när de är inom samma nisch 
och har samma karaktär. Beror på vad man vill jämföra, 
deras specifika egenskaper, t.ex. vikt.

12. Vilka intressenter finns kring introducerandet av ett nytt 
material? 

Industridesigner.
De som jobbar med form, design och produktutveckling.
marknad.
Det behöver fungera som ett diskussionsunderlag för 
dessa?

13. Saknas det någon fråga och i så fall vilken?? 
Och vad är i så fall ditt svar på den frågan?

Ett nytt material matchas mot olika områden och dess 
produkter.
Som formgivare vill man kanske göra en ny grej, men om 
man kan göra den på ett nytt sätt(t.ex. via ett nytt mate-
rial) så ger det ett stort nyhetsvärde.
Producenter förstår oftast vad som behövs för att pre-
sentera sina material.
Det finns olika tekniska standarder för att jämföra mate-
rial, man kan t.ex. testa hållfasthet
Shore-skalan (mjukt)
Morse-skalan (hårt)

 
Intervju respondent 7
1.  Vad är ett ”nytt material” för dig och vad skulle göra det 
intressant för dig? 

Ett nytt material innebär nya möjligheter, vilket i sig är 
väldigt spännande. Är det helt nytt finns möjligheter att 
utforma produkter utifrån materialet.

2.  Vad innebär ett nytt cellulosabaserat material för dig? 

Biotech
Mina första associationer blir spontat att det är ett ma-
terial riktat mot möbler och inredning.
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3. Vilka egenskaper i ett nytt cellulosabaserat material 
skulle vara intressanta för dig? 

Material ger frihet att forma saker och trä har tradi-
tionellt  sina begränsningar, vilket gör att materialet lite 
grann får styra.

4.  Vill du se materialet? Om så, i vilken form? 

Ja. 

5. Vill du känna på materialet? Om så, i vilken form?
 
Ja.

6. Vill du kunna testa materialet och i så fall på vilket sätt? 

Ja.

7. Är du intresserad av att ha tekniska data på materialet? 
Om så, i vilken form? 

Ja, på allt ovan. Jag vill se så mycket som möjligt, se alla 
fördelar och nackdelar med materialet, prisbilden, hur 
det kan tänkas användas. Jag vill gärna se exempel på 
produkter eller där det är format så mycket som möjligt 
för att se vad det klarar.

8. Är du intresserad av olika produktionsformer och hur ska 
dessa i så fall visas för dig? 

Det är alltid bra att se så mycket som möjligt, även vad 
gäller olika produktionstyper, helst det mest avancerade. 
Då får man koll på vad det kan klara, tillsammans med 
prisbild och vilka verktyg som krävs. Det är enklare att 
tänka enklare efteråt, enklare produktion och billigare 
verktyg och mindre serier.
Men det är också väldigt beroende på vad man är ute 
efter.
Kanske en solfjäder med ”kvaliteter” och tjocklekar el-
ler liknande.

9. Vad skulle du vilja få presenterat för dig för att du skulle 
få en tillräcklig initial förståelse för ett nytt material? 

Jag är lite intresserad av att få se hur själva produktio-
nen av materialet går till. Förutom det jag nämnt ovan... 
Solfjädern?

10. Föredrar du ett föremål, t.ex. en mugg, eller en mer ab-
strakt ”testform” för en sådan presentation? 

Gärna en abstrakt form, eller en detalj från någon 
produkt. Det viktiga är att man kan utläsa hur materialet 
beter sig vid lite utmaning.

11. Hur vill du jämföra olika material mot varandra?

Känna och se på det. De tekniska egenskaperna kan 
man ha på pränt, men man behöver se och känna för att 
kunna få en uppfattning om vad man kan göra med form 
(snarare än hållfasthet o.dyl.) och naturligtvis hur det ser 
ut, med toleranser m.m. Så jag vill ha provbitar att se på 
tillsammans med prisuppgifter mm.

12. Vilka intressenter finns kring introducerandet av ett nytt 
material? 

Producent – forskning
Alla som vill och kan ta del av ett nytt material.
Industridesigner
Producenter (tillverkning av produkter)
Kund – användare
Företag - varumärke

13. Saknas det någon fråga och i så fall vilken?? 
Och vad är i så fall ditt svar på den frågan?

Nja...

 
Intervju respondent 8
1.  Vad är ett ”nytt material” för dig och vad skulle göra det 
intressant för dig? 

Utan någon prioritetsordning så blir jag intresserad av 
estetiken, utseendet och karaktären av materialet. De 
plastiska egenskaperna, är det hårt eller mjukt, vad man 
kan göra med det formmässigt och vad passar det till 
för behandlingsprocess. Jag blir intresserad av ett nytt 
material!
Materialets tekniska egenskaper är också intressanta.

2.  Vad innebär ett nytt cellulosabaserat material för dig? 

Man sorterar gärna in materialen utifrån vad man kän-
ner till sedan tidigare och jag blir nyfiken. Vad som finns 
inom området och är känt inom området och eftersom 
jag är intresserad av hållbar utveckling gör detta det till 
ett extra spännande material.

3. Vilka egenskaper i ett nytt cellulosabaserat material 
skulle vara intressanta för dig? 

Tja, på något sätt känner jag att jag gärna skulle vilja 
ersätta ett befintligt material med detta.
Sedan vill jag veta nackdelarna med materialet, hur har 
det utvecklats? Håller det? Tål det väta? Detta eftersom 
träets egenskaper är mer eller mindre lyckade i tidigare 
material.
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4.  Vill du se materialet? Om så, i vilken form? 

Ja. 

5. Vill du känna på materialet? Om så, i vilken form?
 
Ja.

6. Vill du kunna testa materialet och i så fall på vilket sätt? 

Ja. Ganska så direkt vill jag se och känna materialet.
Jag vill skaffa mig en uppfattning av grundfunktionerna 
och jämföra det med alla andra material, var hör det här 
hemma?
Var sorterar jag in det här materialet?

7. Är du intresserad av att ha tekniska data på materialet? 
Om så, i vilken form? 

Först vill jag känna på materialet och försöka placera in 
det i ett sammanhang. Sedan är jag intresserad av att få 
en uppfattning om vad det klarar, vad man kan utsätta 
det för. Man gör en sorts katalogiseringsförfarande.

8. Är du intresserad av olika produktionsformer och hur ska 
dessa i så fall visas för dig? 

Ja, i förlängningen så vill man ha det, men det behövs inte 
för det första mötet. Erfarenheten gör att jag ser vad jag 
kan göra med materialet och hur det kan appliceras i 
olika produktionstyper.

9. Vad skulle du vilja få presenterat för dig för att du skulle 
få en tillräcklig initial förståelse för ett nytt material? 

(Se ovan)
Det förutsätts att man har viss tillgänglighet till materi-
alet.

10. Föredrar du ett föremål, t.ex. en mugg, eller en mer ab-
strakt ”testform” för en sådan presentation? 

Jag skulle gärna se en enkel form, där man kan se olika 
förhållanden. Hur det blir när materialet är tjockt – tunt, 
så man kan se skärpan i materialet, hörn – kanter, den-
siteten på det (känslomässigt).
Upplevelsen av materialet i komplement till de tekniska 
uppgifterna.

11. Hur vill du jämföra olika material mot varandra?

Kartläggningen av material, hur de förhåller sig till de an-
dra materialen jag varit i kontakt med och jobbat med.
Sorteras in i sammanhanget och erfarenhetsmässigt så 
sorteras materialen. Wow-referensen!

12. Vilka intressenter finns kring introducerandet av ett nytt 
material? 

Formgivarbranschen/designer, de som jobbar med up-
plevelsen av produkten
Ingenjörer och konstruktörer
Kunder, när materialen har ett namn eller identitet (ex. 
Goretex)
Politik, t.ex. Naturvårdsverket när de går ut och larmar 
om ämnen i barnleksaker eller uppmanar föräldrar att 
göra mätningar på miljön i barnrummen.

13. Saknas det någon fråga och i så fall vilken?? 
Och vad är i så fall ditt svar på den frågan?

Återkommer...
Materialen har ett sammanhang, kan man identifiera 
”problem” med material och visa upp dem i ett sam-
manhang?
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Mailsvar respondent 9
1. Vad innebär ett nytt cellulosabaserat material för dig och 
vilka egenskaper i detta skulle göra det intressant för dig? 

Det skulle vara intressant om det kunde ersätta befint-
liga material i massproduktion (ex plast-cellulosa kom-
posit för formsprutning/extrudering). Viktiga aspekter:
• Egenskaper (hållfasthet, väggtjocklek etc.)
• Krav på produktionspark (funkar materialet med fab-
rikernas nuvarande maskiner eller behöver de köpa in 
nytt? kan bli en show stopper)
• Färgprover
• Ytfinishmöjligheter
• Tillgänglighet (ex hos fabrik i Shanghai...)
• Pris
• Återvinningsbarhet
• Ursprung (Tillgänglighet)

2. Vad skulle du vilja få presenterat för dig för att du skulle 
få en tillräcklig, initial förståelse för materialet? 

• Materialprover
• Färgprover
• Logistik (dvs att man kan få en tillräcklig volym till till-
räckligt lågt pris till den fabrik runt om i världen man 
jobbar med)

3. Vill du kunna testa materialet på något sätt och i så fall i 
vilken form? 

Kan ske i samband med att produkten QC testas på fab-
riken. Ingen skillnad alltså från idag. 

4. Är du intresserad av att få tekniska data på materialet? 

Ja

5. Hur vill du helst kunna jämföra olika material? 
 
---

6. Vilka olika intressenter ser du kring introducerandet av ett 
nytt material? 

---

7. Har du något du skulle vilja tillägga som du känner är 
viktigt i sammanhanget som inte fångas upp i mina frågor? 

Logistik tror jag är bland det viktigaste. Tillgänglighet att 
göra valet sent i processen. Att kunna rekommendera 
ett antal leverantörer till ens fabrik. 

 
Mailsvar respondent 10
1. Vad innebär ett nytt cellulosabaserat material för dig och 
vilka egenskaper i detta skulle göra det intressant för dig? 

Jag tror jag inte exakt vet vad ett cellulosabaserat mate-
rial är, jag antar att det är som vad polymer är för plast, 
men jag har inte alls en lika tydilg bild iom att jag äger 
mycket fler produkter i plast som jag har en relation till 
än till cellulosaprodukter 

2. Vad skulle du vilja få presenterat för dig för att du skulle 
få en tillräcklig, initial förståelse för materialet? 

Visa något som liknar polhems mekaniska alfabet fast för 
material, t.ex. tre applikationer då cellulosa är att före-
dra rent konstruktionsmässigt 

3. Vill du kunna testa materialet på något sätt och i så fall i 
vilken form? 

Man undrar i vilka volymer det blir ekonomiskt, finns det 
produktionsmetoder som tilllåter låga produktionsvoly-
mer som ett par hundra enheter? 

4. Är du intresserad av att få tekniska data på materialet? 

Möjligtvis grafer som med siffror visar det de tre fysiska 
exemplerna nedan illustrerar.

5. Hur vill du helst kunna jämföra olika material? 
 
Praktiskt använding, typ IKEAs kvalitets test robotar på 
varuhus som provar hur många gånger en tyngd kan läg-
gas i en säng.

6. Vilka olika intressenter ser du kring introducerandet av ett 
nytt material? 

Affärsmodell, bättre lönsamhet genom unik funktion 
(t.ex tetrapak) eller optimerad funktion (t.ex. vikt i 
transport)

7. Har du något du skulle vilja tillägga som du känner är 
viktigt i sammanhanget som inte fångas upp i mina frågor? 

Kostnads perspektivet, MOQ etc 
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Mailsvar respondent 11
1. Vad innebär ett nytt cellulosabaserat material för dig och 
vilka egenskaper i detta skulle göra det intressant för dig? 

Nya material  är alltid intressant speciellt förnyelsebara 
såsom cellulosabaserat. Sen måste jag få se och veta mer 
för att veta vad exakt vi skulle kunna ha för behov av 
det. Men Nine ska alltid ligga långt fram när det gäller 
innovationer, materialkunskap och konstruktioner, därav 
stort intresse! Att det kan byta ut fossila material är ju 
en självklarhet och ständigt aktuellt.

2. Vad skulle du vilja få presenterat för dig för att du skulle 
få en tillräcklig, initial förståelse för materialet? 

Skisser och tekniska briefer.

3. Vill du kunna testa materialet på något sätt och i så fall i 
vilken form? 

Gärna testa, helst i maskin.

4. Är du intresserad av att få tekniska data på materialet? 

Ja.

5. Hur vill du helst kunna jämföra olika material? 
 
Genom känsla för materialet, miljöpåverkan, skrymsel 
och återvinning av materialet. Hur mycket energi går åt 
för att tillverka det, ytvikt.

6. Vilka olika intressenter ser du kring introducerandet av ett 
nytt material? 

Papperbolag
konverterare

7. Har du något du skulle vilja tillägga som du känner är 
viktigt i sammanhanget som inte fångas upp i mina frågor? 

---

 
Mailsvar respondent 12
1. Vad innebär ett nytt cellulosabaserat material för dig och 
vilka egenskaper i detta skulle göra det intressant för dig? 

Jag vet för lite om dessa material för att kunna veta vad 
det skulle kunna innebära för mig.

2. Vad skulle du vilja få presenterat för dig för att du skulle 
få en tillräcklig, initial förståelse för materialet? 

Prover, specifikationer med materialets egenskaper, an-
vändningsområden, tillverkningsmetoder, variationsmöj-
ligheter (färg etc.).

3. Vill du kunna testa materialet på något sätt och i så fall i 
vilken form? 

Svårt, det beror helt på vilka tillverkningsmetoder, exem-
pelvis så skulle jag gärna få materialet i den form den är 
tänkt att tillverkas i.

4. Är du intresserad av att få tekniska data på materialet? 

Absolut tillgång till det. Är bra att ha det till hands då 
man kommunicerar vidare med ingenjörer/fabriker etc.

5. Hur vill du helst kunna jämföra olika material? 
 
Prover?!

6. Vilka olika intressenter ser du kring introducerandet av ett 
nytt material? 

---

7. Har du något du skulle vilja tillägga som du känner är 
viktigt i sammanhanget som inte fångas upp i mina frågor? 

---
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