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Sammanfattning

Wellpapp kallas ofta för möjligheternas material och är ett 
av världens mest använda förpackningsmaterial. Ändå är det 
ett material som många inte lägger märke till, eftersom det 
används mestadels till förpackningsprodukter som för oss är 
självklara i vår vardag. Målet med detta examensarbete har 
därför varit att försöka utnyttja wellpappen till andra ända-
mål, såsom möbler i privat och offentlig miljö. 

Ett fåtal wellpappmöbler finns idag redan på marknaden, 
men de flesta är obehandlade och tilltalar därför bara en liten 
målgrupp. Allmänheten anser inte att den bruna färgen som 
ofta förknippas med wellpappen är speciellt tilltalande.

 För att få kännedom om wellpapp och dess möjligheter 
utfördes hållfasthetstester på materialet och konstruktioner 
samt informationssökande om wellpapp, dess uppbyggnad 
och egenskaper. Utifrån den resulterande informationen och 
kunskapen om wellpapp utformade jag sedan en sittmöbel. 

Min förhoppning med produktutvecklingen av sittmöbeln 
var att lyckas få fram ”den inre skönheten” hos wellpappen, 
eftersom så många anser att det är ett fult och icke tilltalande 
material. 
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Introduktion

Inledning
Design och träteknik är en utbildning på 120p som har 
sitt säte på Högskolan i Gävle. Utbildningen har två in-
riktningar vilket resulterar i en filosofie kandidatexamen i 
antingen design eller träteknik. Detta examensarbete är en 
fördjupning på C-nivå inom huvudämnet träteknik. Jag har 
tidigare under denna utbildning skrivit ett fördjupningsarbe-
te, vetenskaplig rapportering 5p, om förpackningar och det 
var där mitt intresse för wellpapp inleddes. Vid faktainsam-
lingen till fördjupningsarbetet fann jag på Internet företaget 
Returdesign som tillverkar wellpappmöbler mestadels till 
offentliga miljöer. Tankarna kring examensarbetet började 
gro och wellpappmöbler var något som fanns i åtanke och 
kändes intressant. 

Eftersom undervisningen och de projekt som har utförts 
under tidigare år har varit inriktade mycket på massivt trä, 
så har jag länge känt en önskan om att få undersöka en 
annan typ av träbaserade material och produkter. Wellpapp 
är annars ett material som många glömmer bort eftersom 
det används till sådana produkter som för oss är självklara i 
vardagen och inga man direkt reflekterar över. Därför känns 
det roligt att få möjligheten att jobba med detta material och 
försöka visa det från en annan synvinkel.

Jag anser att wellpapp används för lite som material till 
möbler och inredningar i den privata miljön. Frågan, som 
jag ställt mig, är om det finns ett intresse för produkter i 
wellpapp i människors hem och vardag. Svaret på frågan är 
kanske nej just nu och då kan man ju fråga sig varför jag val-
de att göra detta arbete. Mitt svar på det är att jag vill ta reda 
på om jag har rätt i min uppfattning och om man kan ”piffa 
upp” materialet så att det blir intressant och attraktivt för 
allmänheten så att de ska våga ta in det i sina hem. Jag anser 
att wellpappen är underskattad och att det finns mycket man 
skulle kunna tillverka av det om man utnyttjar och tar hand 
om det på rätt sätt.

Jag hoppas att jag med detta examensarbete kan ge en 
inblick och förståelse om materialet wellpapp.

Bild 2. Trädet - starten på wellpappens 
livscykel

Bild 3. Wellpapp 

Bild 1. Silvanum, Design och trätekniks 
lokaler
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Syfte
Syftet med detta examensarbete är att skaffa mig kunskap, 
utöka min förståelse om wellpapp, undersöka materialet samt 
skapa mig en uppfattning om dess hållfasthetsstyrka. Jag 
vill även undersöka om wellpapp kan anses tänkvärd att ha i 
hemmet hos gemene man. De kunskaper som jag får under 
arbetets gång ska slutligen resultera i en möbel eller inredning 
i wellpapp. Detta för att visa att det finns mer att göra av 
materialet än förpackningar.

Frågeställningar
 • Wellpapp förknippas nästan alltid med förpackningar, 

men skulle man kunna utnyttja det till andra ändamål såsom 
inredningar i privat och offentlig miljö?
 • Vet allmänheten vad wellpapp är och skulle de kunna tänka 

sig att ha möbler eller inredning i wellpapp i sitt hem, på 
skolan eller arbetsplatsen? 
 • Hur hållbart är materialet? 

Metod
Tillvägagångssättet för den teoretiska undersökningen har 
gått till så att information har sökts i form av litteratur och på 
Internet. För att öka mina kunskaper inom wellpappens värld 
har jag även varit på studiebesök hos Returdesign som tillver-
kar wellpappmöbler, STFI-Packforsk som forskar samt provar 
förpackningar och Smurfit kappa som tillverkar wellpapp. Jag 
har även utfört olika materialprovningar i labsalen på BMG, 
lokalen för teknik och byggd miljö på Högskolan i Gävle. 

En attitydundersökning utformades tillsammans med 
en studiekamrat, Staffan Kullgren som utför ett liknande 
examensarbete om kartong. Ett antal personer intervjuades 
för att ta reda på hur mycket kunskap allmänheten har om 
wellpapp och hur de ställer sig till materialet. Efter genom-
förd materialprovning och attitydundersökning har jag tagit 
del av de resultat som framkommit och utifrån dessa formgi-
vit en möbel i wellpapp. Vetenskaplig handledare under detta 
examensarbete har varit Bengt Eriksson och handledare inom 
design har varit Mats Westerberg. 

Introduktion
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Avgränsningar
Mycket vill man hinna med och ibland önskar man att 
tiden inte gick så fort. I detta arbete har jag fått göra en del 
avgränsningar. Jag har bestämt mig för att inte gå in på hur 
papperet som ska användas till wellpappen tillverkas utan 
koncentrerar mig i stället på att ge en kort redogörelse av 
själva wellpappens tillverkning. Detta  för att man lättare 
ska kunna förstå materialets konstruktion. När det gäller 
den undersökande delen av wellpappen har jag enbart utfört 
materialprovning på kvaliteten tvåwell. Detta material fick 
jag av Smurfit kappa i Gävle när jag gjorde mitt studiebesök 
hos dem. Enligt Mikael Arnesson (plantmanager) var detta 
en av de starkaste kvalitéerna av wellpappsorterna som före-
taget vid det tillfället hade inne på lager. Till utformningen 
av min möbel fick jag sedan tillgång till ännu en starkare 
tvåwellskvalité.  

Introduktion
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Historien om wellpapp
Ordet wellpapp kommer från tyskans wellpappe som bety-

der vågpapper. Men uppfinningen är amerikansk och i USA 
kallar man materialet för corrugated board. De flesta länder 
har uttryck som tar fasta på materialets konstruktion, medan 
det svenska ordet inte säger någonting om man inte känner 
till ursprunget. Man har försökt att lansera beteckningen 
vågpapp i Sverige, men wellpapp har varit för inarbetat.14 

Wellpapp har utvecklats av olika personer i flera steg under 
sin livslängd och det första patentet på wellpapp fick två eng-
elsmän, Edward C. Healey och Edward E. Allen. De tillver-
kade en liten handdriven apparat som bestod av två kugghjul 
och mellan dessa fördes pappret och på så sätt uppstod våg-
profiler. De utvecklade en svettrem i wellpapp till herrhattar 
år 1856. Den 19 december 1871 tar Albert L Jones från New 
York patent på det korrugerade papperet. Han insåg möjlig-
heterna för wellat papper som förpackningsmaterial, och han 
använde sig endast av ett ark wellat papper och avsikten var 
att det skulle användas för förpackning av sköra föremål som 
till exempel glasflaskor. 

Det var i början av 1870-talet som Oliver Long försåg 
det wellade arket med släta ytterskikt. Nu började en snabb 
kommersialisering och den första wellpappfabriken startades 
redan 1875 i USA av Robert Thompson och Henry Norris.15 

Materialet har därmed använts i många år och är känt för 
sin förmåga att förvara och skydda. Trots att wellpappens do-
minerande användningsområde är förpackningar och det är 
det som materialet förknippas med, så finns det ändå ett fåtal 
människor som har utforskat och försökt utöka användnings-
områdena för materialet, såsom exempelvis möbler.  

Historia
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Material

Bild 4. Här syns wellpappens uppbyggnad 
av  fluting och liner.

Bild 5. De olika skikten.

Bild 6. Wellpappskivor

Vad är wellpapp
Wellpapp kallas ofta för möjligheternas material eftersom det 
kombinerar styrka och styvhet med flexibilitet och stöt-
dämpning. Det är ett av världens mest använda förpacknings-
material och förklaringen ligger i en unik kombination av låg 
vikt och styrka. Det finns knappast något annat 
förpackningsmaterial som ger så stor styvhet i förhållande till 
materialinsatsen.1

Uppbyggnaden av materialets konstruktion
Wellpapp brukar kallas för en sandwichkonstruktion vil-
ket menas att materialet är uppbyggt av tre eller flera skikt 
hoplimmade papper. Dessa skikt skiljer sig från varandra till 
utformningen, det mellersta kallas för fluting och är vågfor-
mat medan de två omgivande kallas för liner och är plana. 
Genom att kombinera dessa skikt får man en lätt och styv 
fackverkskonstruktion som är av samma princip som används 
i broar och andra krävande byggnadskonstruktioner. 

Gemensamt för alla papper är att de tillverkas av cellulosa-
fibrer. Den viktigaste råvaran för den liner som används inom 
wellpappindustrin är fibrer från gran och tall.2 När det hand-
lar om framställningen av linern så ställs det mera krav på 
materialet som ska användas. Detta för att linern ska kunna 
tillgodose flera krav, såsom att äga stor seghet och styrka, ha 
en slät yta, vara fuktavvisande, ha lämplig friktion samt goda 
tryckegenskaper. Allt för att få en så bra liner som möjligt 
med den bästa kvaliteten och för att underlätta och anpassa 
för vidare framställning. Linern framställs av långa fibrer för 
att bli stark och seg.3 Linern är normalt brun men kan även 
vara vit eller tryckas i olika dekorfärger. 

För flutingen används mest fibrer från björk och den består 
av korta fibrer som är lätta att forma och gör materialet styva-
re och därmed mer motståndskraftigt mot intryckning.4 Skik-
tets uppgift är att bidra med stabilitet och stötabsorberande 
egenskaper. Det är wellpappens geniala konstruktion i form 
av en serie av vågor som gör det möjligt för materialet att 
klara av stora tyngder. Luften som cirkulerar fritt i flutingen 
ger dessutom ett utmärkt skydd vid temperaturvariationer.5
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Material

Tillverkning i korta drag
Tillverkningen går till så att pappret förs framåt i wellpapp-
maskinen med en hög hastighet, ca 200 m/min. Därefter 
uppstår vågorna i flutingskiktet när pappret pressas mot en 
metallcylinder med motsvarande vågmönster. ”Topparna” 
på det korrugerade pappret beläggs med stärkelselim och ett 
plant pappersskikt på vardera sidan av det veckade skiktet 
läggs samman och pressas ihop under värmning.6 Limmet 
som fäster ihop det korrugerade och de plana skikten görs av 
naturprodukter och är miljöanpassat. Det produceras huvud-
sakligen av majsstärkelse och är helt vattenlösligt och giftfritt. 
På så sätt så utgör inte limmet några hinder för återvinning.7 
Efter att de olika lagren har limmats ihop är wellpappen klar 
och kan för vidare behandling anpassas till önskat mått. Ar-
kens storlek varierar beroende på vad materialet ska användas 
till. Wellpappen kan efter framställning stansas, vikas, limmas 
och dekortryckas i alla möjliga former, storlekar och utseen-
den. Praktiskt taget all produktion inom wellpappsindustrin 
består därför av specialanpassade, ”skräddarsydda” förpack-
ningar, som helt anpassats efter den enskilda produktens 
särskilda krav.8

Olika kvaliteter
I dag kan man hitta en rad olika typer av wellpappkon-
struktioner som har utvecklats och standardiserats. Valet av 
wellpappkvalité beror självklart på vad materialet ska an-
vändas till. Det som i stort sett bestämmer utformningen på 
wellpappen är antalet plana och vågformade skikt, höjden på 
skiktet samt kvaliteten på pappret. Wellpappens tjocklek styrs 
av vågprofilen, d.v.s. höjden på det vågformade skiktet. De 
olika tjocklekarna anges med bokstavskoder, där de vanligaste 
och standardiserade wellpapptyperna är B, C och E-well. 

Bild 7. Tillverkning av wellpapp
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Men på senaste tiden har intresset ökat allt mer för de tunna 
kvaliteterna F och G- (eller N-) well.9 

Vågprofil Våghöjd mm Antal vågor/m
A                     4,8   110
C                     3,6   130
B                     2,4   150
E                     1,2   290
F                     0,7   350
G (eller N)        0,5   550

Man kan fråga sig varför C-well har högre våghöjd än 
B-well och anledningen till detta är att A-well skapades först 
och sedan B-well, därefter fanns behov för en våghöjd däre-
mellan och därmed skapades C-well.10 

Man brukar dela in wellpappen i fyra olika konstruktions-
varianter som kallas för ensidig wellpapp, enwell, tvåwell och 
trewell. Namnen ges efter hur många lager fluting som de 
innehåller. Genom att kombinera olika vågprofiler gör man 
det möjligt att skapa olika tjocklekar med olika kvaliteter. 
Dessa varianter har olika egenskaper gällande styrkan och 
används därför till olika tillfällen och produkter. 

Ensidig wellpapp består av ett flutingskikt samt ett liner-
skikt. Detta gör det möjligt att böja materialet och leverera 
det hoprullat. Det används framförallt som omslagspapper.  

Enwell är uppbyggt av ett flutingskikt samt två linerskikt.
Denna kvalitet är den mest använda av alla wellpappsorter. 
Enwell tillverkas i samtliga vanliga vågprofiler och betecknas 
till exempel ”enwell B”. Enwell levereras i form av ark eller 
plana förpackningar som reses hos användaren.

Tvåwell har två vågskikt samt tre planskikt och passar till 
starkare lådor. Det tillverkas i profil A, C, B, E och F. Skikten 
kan kombineras på olika sätt och materialet betecknas exem-
pelvis ”tvåwell BC” (tvåwell med ett 2,4mm och ett 3,6mm 
vågskikt). De levereras i form av ark eller färdiga, planvikta 
förpackningar. 

Trewell är wellpapp med tre flutingskikt och fyra linerskikt 
och används till de tyngsta produkterna. Även trewell kan 
ha profilerna A, C, B, E eller F och betecknas exempelvis 
”trewell BCE”, där första bokstaven anger flutingskiktet när-

Material

Bild 8. Ensidig wellpapp

Bild 9. Enwell

Bild 10. Tvåwell
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mast förpackningens utsida. Det levereras i form av ark eller 
färdiga, planvikta förpackningar.11 

Utnyttjandet av materialet på bästa sätt
Det är den vågformiga flutingen som inte bör förstöras 
eftersom det är den som är själva ”styrkan” i wellpappen. 
Flutingen ska vara stående i konstruktionen för att ge bästa 
hållfasthetsresultat, detta bevisas längre fram i arbetet under 
kapitlet ”materialprovning”.

Fördelar och nackdelar med materialet
Wellpapp är ett starkt, tåligt och lätt material. I jämförelse 
med exempelvis plast och trä så är wellpapp ett kostnadsef-
fektivt material.12 Råvaran som wellpappen tillverkas av är 
förnyelsebar och växer i Sverige och andra skogsländer. Upp 
till hela 85% av all wellpapp återvinns och vi i Sverige tillhör 
de länder i världen som är bäst på att återvinna vår wellpapp. 
En enwellpappfiber kan återanvändas upp till sju gånger 
innan den förlorar sin spänst.13 Wellpappkonstruktionen ger 
ett mycket styvt material och därför skulle det passa bra till 
möbler och inredning. Materialet är billigt att tillverka och är 
starkt i förhållande till sin vikt. Men vad finns det för nack-
delar då, inget material är ju perfekt, precis som vi människor 
har det sina brister. Wellpappens är att den har lätt att ta upp 
fukt och att den inte står emot väta. Fukten och vätan gör att 
hållfastheten i materialet försämras. Detta gör att materialet 
inte är anpassat för utomhusmiljö. Men det finns ju lösningar 
i viss mån för detta med. Genom att behandla materialet kan 
man hjälpa det att motstå väta till en viss del. Men om man 
ska tillverka en möbel så bör man inrikta sig till en inomhus-
miljö.

Material

Bild 11. Trewell

Bild 12. Närbild på fluting, wellpappens 
styrka
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Tidigare gjorda föremål av wellpapp
Det är inte många som har varit i kontakt eller sett en möbel 
tillverkad i wellpapp, detta visades i resultatet från attitydun-
dersökningen som beskrivs längre fram i arbetet. Jag var själv 
inte medveten om i början av mitt arbete att det fanns så 
många möbler som det gör. Nedan tar jag upp ett urval av de 
jag har hittat under min faktainsamling. 

Frank O. Gehry 
En amerikansk arkitekt som är känd för sin dekonstruktiva 
stil. Med det menas att han tillhörde de som laborerade med 
medvetet förvrängda och upplösta former. Frank Gehry 
arbetade på detta sätt sedan 1970-talet och var en känd 
företrädare för riktningen. Han övergick så småningom till 
att kombinera klassiska teman med massiva dekonstruktiva 
volymer. Som möbelformgivare anammade han en liknande 
filosofi; med en förkärlek för material som ansetts olämpliga 
för designade föremål, har han ritat flera serier med billiga 
stolar och fåtöljer i återvunna material såsom wellpapp. Han 
hade för avsikt att skapa och designa den ultimata och billiga 
möbeln som skulle vara anpassad för masstillverkning. Därav 
skapades hans första serie Easy Edges år 1972, möbler till-
verkade av wellpapp. Serien blev väldigt omtyckt men redan 
efter tre månader satte Frank Gehry stopp på tillverkningen. 
Han kände att möbelformgivningen skulle kunna störa hans 
arkitekturiska arbete. 

Under 1980-talet introducerade han sin andra serie av 
wellpappmöbler som han kallade för Experimental Edges. 
Serien var en dyrare tolkning av hans tidigare verk och mer 
anpassat för konstgallerier.16

Konstfackselever
Fyra konstfackselever som blev uppmärksammade under sin 
skoltid år 1967 och 1968 var Jan Ahlin, Jan Dranger, Martin 
Eiserman och Johan Huldt. De fick smeknamnet ”de unga 
konstfackarna” av pressen. Under sin skoltid började de 
experimentera och göra möbler av wellpapp. De designade 
ett helt möblemang där wellpappen var vaxad och därmed 
smutsavvisande och avtorkningsbar. 17

Marknadsundersökning
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Sergej Gerasimenko 
Ägare av företaget Returdesign i Stockholm där han själv till-
verkar och säljer möbler gjorda av wellpapp. Han är nischad 
mot inredningar för mässor och utställningar där hans möb-
ler passar väl in. Här behövs inredningen ofta i kortvariga 
situationer såsom i en dag, en vecka eller en månad, sedan är 
det bara att slänga dem och materialet kan återvinnas. Han 
anser att hans möbler är oslagbara i dessa situationer p.g.a. 
att de är smidiga att sätta upp genom enkel konstruktion och 
det går snabbt att riva om man inte vill använda dem flera 
gånger. Han tillverkar allt från stolar, till pallar och hyllor.18 

Wellform Design AB
Är ett svenskt företag som har inriktat sig på enligt dem 
smarta presentförpackningar i wellpapp. De tillverkar även 
säljställ i wellpapp där de menar att deras smarta konstruktio-
ner erbjuder möjligheten att skylta fler produkter på mindre 
yta. 19

The Cardboard house
”Stutchbury and Pape” har tillsammans med ”the Ian Buchan 
Fell Housing Research Unit” vid Sydneys universitet konstru-
erat ett hus i wellpapp. Man vill med detta projekt visa att det 
går att tillverka ett hus av 100% återvinningsbara byggkom-
ponenter till ett väldigt billigt pris. Eftersom wellpapphuset 
är billigt att tillverka och är lätt att transportera så öppnar sig 
många möjligheter. Tanken är att man skulle kunna använda 
wellpapphusen som tillfälliga bostäder under renovering eller 
byggnation av sitt permanenta hus, eller vid katastrofområ-
den.20

Framtida föremål i wellpapp
På Skogsbolaget SCA prioriteras forskning kring elektro-
niskt papper, produkten väntas på sikt få stor kommersiell 
betydelse.21 SCA har inte för mening att utveckla ett nytt 
affärsområde med det elektroniska papperet, utan tanken är 
att tekniken ska tillämpas på produkter som redan finns. De 
anser att det finns en marknad för beröringskänsliga produk-
ter, produkter med ljud och för leksaker, där materialet kan 

Marknadsundersökning

Bild 14. Hus i wellpapp

Bild 13. Produkt av Returdesign
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stå sig väl kostnadsmässigt jämfört med andra material.  
Ett tangentbord i wellpapp är ett exempel på en produkt som 
kan löna sig att tillverka. Enligt Ulf Carlsson, forskningschef 
på SCA, så kan en synskadad kanske behöva ett fyra gånger 
så stort tangentbord och då är wellpapp en bra lösning p.g.a. 
dess billiga tillverkning.22 Andra tillämpningar kan vara well-
papp som reagerar när den utsätts för fukt eller värme, vilket 
skulle vara bra vid transporter av känsliga produkter.23

Stockholm Furniture Fair
På möbelmässan i februari 2006 skymtade man ett fåtal pro-
dukter i Greenhouse som var tillverkade av wellpapp, i form 
av en lampa och en stol. Intresset för materialet fortsätter, 
dock i liten skala för inredningar och möbler. Som förpack-
ningsmaterial är det och förblir det ett av de mest använda 
materialen, frågan är hur det ska kunna öka på inrednings-
fronten. Vad behövs för att få det tilltalande, är det designen 
eller utseendet som lockar mest? Kanske är det förutfattade 
tankar om materialet som sätter käppar i hjulen. 

Marknadsundersökning
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Behandlingsmetoder

Behandling av wellpapp
Vid tillverkning av en möbel i wellpapp är det väldigt viktigt 
att designen och utseendet är tilltalande om man vill att den 
ska bli efterfrågad på marknaden. Eftersom många förknippar 
wellpapp med den bruna färgen leder det till att en möbel i 
detta material inte lockar människor att ha i sitt hem. Det 
kan även anses opraktiskt att ha en möbel som inte står emot 
väta. Men det går att behandla och skydda wellpappens yta 
med både tryckmetoder och ytbehandlingar för att göra 
materialet mer tilltalande och användbart. Jag tänkte kort 
berätta om några olika sätt som idag används till förpack-
ningar, dessa skulle även kunna möjliggöra behandlingar för 
en möbel i wellpapp. 

Tryckmetoder och Ytbehandling
Wellpappens utseende är inte speciellt tilltalande i dess bruna 
färg, men för att få ett mera attraktivt utseende kan man 
välja att trycka på materialet. I dag är åtskilliga wellpapp-
förpackningar dekortryckta i upp till 6-8 färger och då ofta 
med fotografiska avbildningar i hög kvalitet. Huvudsakligen 
används tre olika tekniker för att förse wellpappförpackningar 
med tryck, direkttryck på färdig wellpapp, förtryckning av 

ytterskikt (linern) eller kaschering.24 

Den vanligaste tekniken för att trycka på wellpapp är 
direkttryckning med flexoteknik. Flexofärgerna är luktfria 
och torkar snabbt vilket gör det möjligt att trycka flera färger 
i följd utan risk för smetning, dessutom kan wellpappen be-
arbetas vidare efter tryckning.25 Nackdelen med denna teknik 
är att man inte kan åstadkomma extremt hög tryckkvalitet 
p.g.a. wellpappens uppbyggnad. Flutingen ger upphov till 
varierande tryckegenskaper, vilket ger ojämn tryckkvalitet. 
Wellpapptillverkaren vill undvika att klämma wellpappen 
mellan tryckvalsar eftersom att vågprofilerna då deformeras 
och styrkeegenskaperna ändras. Därför har man utveck-
lat metoder som förtrycker linern (ytterskiktet) innan det 
limmas på mittskiktet i wellpappmaskinen. Tekniken kallas 
för förtryckt liner och den har revolutionerat möjligheterna 
att dekorera wellpapp, eftersom man nu kan använda tryck-
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metoder på linern som tidigare har varit svåra att utnyttja 
i anslutning till själva wellpappmaskinen. De vanligaste 
metoderna vid förtryckning av liner är offset- och avancerat 
flexotryck. Dock krävs det stora serier för att det ska vara 
ekonomiskt försvarbart att tillverka wellpapp av förtryckt 
liner. Vid kaschering klistras redan tryckt papper på enwell, 
vilket ger det bästa tryckresultatet eftersom tryckningen då 
kan ske på extremt bra tryckpapper. Kaschering är dock dyrt 
och används mest för exklusiva produkter.26 

Genom att ytbehandla wellpappen så kan man få material-
et att bättre motstå vatten, fukt och fett. Företagen idag som 
tillverkar förpackningar i wellpapp har olika ytbehandlingar 
beroende på vad de ska användas till. Exempelvis kan man 
belägga wellpappen med ett plastskikt och detta ställer inte 
till några problem i återvinningen, tack vare den låga mäng-
den plast. Impregnerade eller vaxade kvaliteter är mycket 
ovanliga idag, men de förekommer på ett fåtal produkter.27

Behandlingsmetoder
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Studiebesök 

Returdesign
Jag besökte Sergej Gersimenkos showroom vid St:Eriksplan  
i Stockholm i julas för att få mitt första intryck av möbler i 
wellpapp. Jag hade tidigare sett hans produkter på Internet 
och kände ett intresse av att själv börja titta närmare på detta 
spännande material.Han visade mig hans sortiment av stolar, 
pallar, hyllor etc. och berättade lite om sin verksamhet. Vid 
det här laget hade jag inte riktigt bestämt mig om vad mitt 
examensarbete skulle handla om, men besöket gjorde mig 
motiverad att fortsätta mina tankar om ett arbete med well-
papp.

STFI-packforsk
Under detta examensarbete har jag i vissa delar samarbetat 
med Staffan Kullgren. Vi fick möjligheten att besöka Christi-
na Olmers och Bo Lindskog på STFI-Packforsk i Stockholm. 
STFI-Packforsk är ett av världens ledande forsknings- och 
utvecklingsföretag inom pappersmassa, papper, grafisk media, 
förpackning och logistik. När vi kom dit så berättade de lite 
om företaget och visade oss runt i deras lokaler. Christina 
visade olika sätt på hur man kan testa exempelvis wellpapp. 
Vid en liten maskin kunde man utföra ett kantkrosstryck och 
på så sätt kunna beräkna hur mycket tyngd en wellpapplåda 
klarar av vid stapling. Vi fick även med oss informationshäf-
ten om tester som kunde utföras på wellpapp och kartong. 

Smurfit kappa Sverige AB
Under ett besök hos wellpapptillverkande företaget Smurfit 
Kappa Sverige AB i Gävle fick jag träffa fabrikschefen Micha-
el Arnesson. Han berättade om företaget och visade mig deras 
lokaler och hur de tillverkar wellpapp och olika produkter. 
Detta besök kändes viktigt för hela arbetet eftersom det var 
detta material som jag skulle utföra tester på och tillverka en 
möbel i. Efter rundvisningen fick jag två stora twåwellsark, av 
den starkaste kvalitén av wellpappsorterna som företaget vid 
det tillfället hade inne på lager. Till utformningen av min mö-
bel fick jag sedan tillgång till ännu en starkare tvåwellskvalité.  
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Nytta av studiebesök
Alla studiebesök har känts som en viktig del i hela arbetet 
och informationsinsamlingen. För att kunna ta till sig kun-
skap är det bra att kunna få se saker på riktigt. Möjligheten 
att jämföra teori med praktik har gett en vidare kunskap om 
materialet och dess möjligheter. Alla de som jag mött har va-
rit mycket tillmötesgående och hjälpsamma vilket gör arbetet 
roligare och jag vill tacka alla som har tagit sig tid.

Studiebesök
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Hållfasthetstester 

Tester på material och konstruktion
För att få en uppfattning om hur starkt wellpapp är så har jag 
utfört tryckttester på en krysskonstruktion i olika dimensio-
ner. Materialet som användes till dessa konstruktioner var av 
kvaliteten tvåwell. 

En av konstruktionerna placerades även i ett klimatskåp för 
att se hur fukt påverkar wellpappen. Med ett klimatskåp kan 
man utsätta material för ett konstant klimat, vilket menas att 
man kan reglera den relativa luftfuktigheten och temperatu-
ren så att den är densamma under en bestämd tid. Detta ger 
möjligheten att skapa olika klimatförhållanden och på så sätt 
ta reda på hur klimatet kan påverka olika material och dess 
egenskaper. 

För att veta hur wellpappen förhåller sig gentemot andra 
material när det gäller hållfastheten så utfördes även ett tryck-
test på en krysskonstruktion av spånskivor. Dessa skivor fick 
samma dimensioner som den starkaste krysskonstruktionen 
av wellpapp.      

Maskinen som nyttjades till trycktesterna används vanligt-
vis till att utföra tester på material som betong och är därför 
inte anpassat till material som wellpapp. Detta medförde 
att de värden som erhölls inte blev så noggranna som det är 
möjligt vid användande av en ”känsligare” maskin, men det 
var tillräckligt för att få en uppfattning om materialets styrka/
svaghet.

Framställning av provbitar
Provbitarna sågades till i Design och trätekniks verkstad på 
Silvanum. Åtta olika provkonstruktioner tillverkades, varav 
varje konstruktion gjordes i två eller tre upplagor. För att 
kunna ta fram ett medelvärde av tryckhållfastheten för varje 
krysskonstruktion så tillverkades ett flertal av samma variant.
Detta visade ett så noggrant resultat som möjligt utifrån de 
gällande förutsättningarna och det gav en uppfattning om 
vad wellpappen och konstruktionen tålde. För att utvärdera 
och se om hållfastheten ökade med flera lager wellpapp och 
i så fall med hur mycket, limmades ett antal konstruktioner 
med två och tre lager tvåwell. 

Bild 15. Tillverkning av provbitar.

Bild 16. Limning av provbitar.

Bild 17. Färdiglimmade provbitar med tre 
lager tvåwell.
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De olika provbitarnas dimensioner och lager:
- 2st, 10x10cm med ett lager tvåwell
- 2st, 10x10cm med två lager tvåwell
- 2st, 10x10cm med tre lager tvåwell
- 2st, 20x20cm med ett lager tvåwell
- 3st, 20x20cm med två lager tvåwell
- 3st, 20x20cm med tre lager tvåwell

På alla provbitarna med flera lager limmades bitarna ihop 
med flutingen varannan stående och varannan liggande, det-
ta för att de skulle bli så tåliga som möjligt. Man kan jämföra 
detta med en krysslimmad plywoodskiva som hanteras på 
liknande sätt för att uppnå maximal styrka. 

Limmet som användes var vanligt vitlim som används vid 
limning av trä för inomhusbruk. 

Flera provbitar med samma dimensioner tillverkades till 
andra dagen, fast denna gång limmades lagren med flutingen 
åt samma håll, d.v.s. att alla lager fick stående fluting. De 
olika limningsförsöken gjordes för att se hur de påverkade 
konstruktionens hållfasthet och hur mycket resultatet skiljde 
sig från de olika varianterna. Den mindre konstruktionsmo-
dellen uteslöts från vidare provning på grund av tidsbrist och 
eftersom de tidigare provbitarna visat jämna resultat. 

De nya provbitarna som tillverkades hade dimensionerna:
- 3st med måtten 20x20cm med två lager tvåwell 

   - 3st med måtten 20x20cm med tre lager tvåwell 

Utförande
I varje provbit skars en skåra i samma tjocklek som wellpap-
pen, detta för att möjliggöra att två bitar tillsammans kunde 
bilda en krysskonstruktion. Provbitarna sattes ihop och 
placerades på en platta i en tryck- och dragmaskin. För att få 
ett jämnt fördelat tryck på konstruktionen var det viktigt att 
centrera den på plattan. 

Maskinen styrs med hjälp av upp- och ner knappar och 
medför att plattan med konstruktionen börjar röra sig uppåt 
med en hastighet på 0,01 kN/sek. Tillslut ”kläms” prov-
konstruktionen fast mellan de två plattorna och maskinen 
börjar trycka på materialet. Maskinen känner av när ett brott 

Hållfasthetstester

Bild 18. En provbit med dimensionen 
10x10cm ska precis utsättas för tryck.



24

Hållfasthetstester

uppstår i konstruktionen när den trycks ihop mellan de två 
plattorna. Resultatet kan då läsas av och man får ett resultat i 
kN (kilo newton).

Resultat på provbitarna 
De första testerna genomfördes på provbitar med dimensio-
nen 10x10cm. Dessa provbitar gjordes i tre olika tjocklekar, 
d.v.s. med olika antal hoplimmade lager av wellpapp. Varje 
provkonstruktion gjordes också i två upplagor för att försöka 
få ett pålitligt resultat. Det som visade sig vara starkast enligt 
denna undersökning var provbitarna med tre lager tvåwell. 
Nästa test som utfördes var på provbitar med dimensionen 
20x20cm med variation av olika antal hoplimmade lager av 
wellpapp. Resultatet av dessa visade att provbitar med tre 
lager twåwell och med stående fluting blev den starkaste kon-
struktionen. För exakta värden av alla tester, se bilaga 1.

Klimatprovning 
För att undersöka hur fukt påverkar wellpappens hållfasthet 
genomfördes en klimatprovning av en provbit i en labora-
tionssal på BMG, Högskolan i Gävle.

Hypotes av klimatprovningen
Jag antog att materialet skulle påverkas av fuktigheten efter-
som wellpapp är ett material som lätt tar åt sig fukt på grund 
av dess konstruktion och material. Frågan var hur mycket 
hållfastheten påverkas av fukten. Jag antog att wellpappens 
utseende skulle ha förändrats, samt att stabiliteten skulle kän-
nas sämre när man tog i provbiten. Materialet skulle troligtvis 
kännas mjukare.

Utförande av klimatprovning
För att se hur fukt påverkar wellpappens hållfasthet place-
rades en konstruktion med måtten 20x20cm med tre lager 
tvåwell i ett så kallat klimatskåp i åtta dagar. Provkonstruktio-
nen valdes ut till klimattestet p.g.a. att det var den konstruk-
tion som tidigare vid tryckhållfasthetstesterna fick det högsta 
värdet.

Bild 19. Provbit med dimensionerna 
20x20cm och två lager tvåwell trycks 
ihop.

Bild 20. En provbit från test G utsätts för 
tryck.

Bild 21. Provbit med tre lager tvåwell
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Temperaturen i klimatskåpet ställdes in på 20°c och med 
en relativ ånghalt på 95 %, detta klimat kan jämföras med en 
riktigt fuktig sommardag. Dessa förhållanden valdes för att 
wellpappen skulle få utsättas för ett riktigt fuktigt klimat då 
det redan är känt att materialets egenskaper påverkas negativt 
av fukt. Alla som har sett en wellpappkartong stå ute vid 
regn och fukt vet att materialet förstörs och ”mjuknas” upp. 
Frågan var nu hur mycket konstruktionen och dess hållfast-
hetsegenskaper skulle påverkas av detta klimatförhållande 
under dessa åtta dagar.

Innan provbiten placerades i klimatskåpet vägdes den, och 
den visade en vikt på 171g. När observationer gjordes på 
materialet efter åtta dagar kunde man inte se några större 
förändringar på wellpappens yttre. Det som hade förändrats 
var att ytan hade blivit en aning mer vågigt. Vid vidrörande 
av wellpappens yta så kändes materialet kallt på grund av 
fukten som provbiten tagit upp. Konstruktionen vägdes igen 
och fick då en vikt på 192,8 g, vilket innebar en viktökning 
med ca 13 %. Därefter placerades den i tryck- och dragma-
skinen och testades som tidigare konstruktioner. Resulta-
tet visade att hållfastheten påverkades och minskade efter 
klimatskåpet, exakta värden hittas i bilaga 1.

Diskussion av resultat
För att få bättre kunskap om materialet och dess egenska-
per så hade det varit en fördel att utföra fler tester. Under 
arbetets gång uppkom många idéer på tester av olika slag och 
hur man kunde utsätta materialet och konstruktionerna för 
prövningar, men på grund av tidsbrist och begränsning av 
utrustning fick det göras en avgränsning. Jag kommer nedan 
att beskriva en del tester som jag tycker skulle ha varit intres-
sant att ha genomfört.
• Klimattestet kunde ha utförts mer grundligt, eftersom 

bara en provbit prövades och den med en riktigt hög re-
lativ ånghalt. Det hade varit intressant att undersöka och 
jämföra flera provbitar med olika fukthalter och olika 
antal dagar i klimatskåpet. 

• Ett långtidstest är en annan undersökning som borde ha 
utförts, detta för att se hur materialet påverkas vid lång-
varig belastning, eller upprepad belastning. Alla material 

Hållfasthetstester

Bild 22. Klimatskåp.

Bild 23. Provbitar i klimatskåpet.

Bild 24. Display på klimatskåpet visar 
temperaturen och fukthalten.
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kryper vid påverkad belastning under längre tid och så 
kallade utmattningsbrott sker när man upprepade gånger 
exempelvis sitter på en stol. Detta hade varit intressant 
för undersökningen men på grund av tidsbrist var detta 
något som inte heller hanns med. 

• En annan undersökning som också hade varit relevant är 
ett limningstest, d.v.s. att ta reda på vilket lim som håller 
ihop en konstruktion bäst. Ett lim som fungerar som 
fuktspärr kanske hade varit intressant, eftersom wellpapp 
är ett material som lätt tar åt sig fukt. 

• Vidare forskning på materialet och wellpappens olika 
kvalitéer med exempelvis olika våghöjder och dess för och 
nackdelar är något som skulle vara intressant att fortsätta 
undersöka. 

Slutsats av tester på wellpapp och krysskonstruk-
tionen
Resultaten från testerna visar att det mycket väl är möjligt 
att använda wellpapp som material till sittmöbler och att 
det klarar av den tyngd och de påfrestningar som sker vid 
en kortvarig belastning. Det som testerna dock inte visar 
är om sittmöbeln håller efter att den har använts ett antal 
gånger och utsatts för långvarig belastning/slitage. Materialets 
hållfasthet och yta kan då möjligtvis bli sämre, men detta är 
något som jag inte tar i beaktning i detta arbete.

Jag kan inte svara för hur pålitliga hållfasthetsvärdena är då 
maskinerna som använts inte är till för material som well-
papp. Testerna har inte gjorts under konstanta förhållanden 
och skulle man ha varit mer noggrann kunde man ha tänkt 
på att tillverka provbitarna och utfört hållfasthetstesterna i 
ett rum med samma temperatur och relativ ånghalt. Nu har 
provkonstruktionerna tillverkats och sedan förflyttats utom-
hus för att sedan utföra hållfasthetstesterna i en annan lokal.

Fördelen med att ha en sittmöbel i wellpapp är att den i 
kombination med sin konstruktion har en låg vikt och blir 
på så sätt enklare att hantera och förflytta än i jämförelse med 
andra träbaserade material. I gengäld får man acceptera att 
den troligtvis inte har lika lång livslängd. 

Hållfasthetstester
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Attitydundersökning
För att få ett grepp om hur stor kunskap människor har om 
wellpapp och vad de anser om materialet, genomfördes en at-
titydundersökning. En frågeenkät utformades och intervjuer 
gjordes med 30 människor med olika åldrar, sysselsättningar 
och bakgrunder. Undersökningen gjordes tillsammans med 
Staffan Kullgren som utför ett examensarbete om kartong. 
Frågorna handlade därför både om wellpapp och kartong, 
se bilaga 2 för frågorna som ställdes. Wellpapp och kartong 
är material som man inte reflekterar speciellt mycket över 
och många har lätt att blanda ihop de båda. Detta gjorde det 
ännu mera intressant att göra undersökningen tillsammans 
om de båda materialen.

Vid bearbetning av enkäten delades de intervjuade upp i 
två grupper, en yngre med åldrarna 18-30 och en äldre med 
åldrarna från 31-60 år. Detta för att åldrarna mellan 18-30 
var det övervägande antalet.

Av frågorna kunde man utläsa att många inte var insatta i 
vad det är för skillnad mellan wellpapp och kartong. Över-
vägande av de intervjuade visste inte vad wellpapp egentli-
gen är eller hur det är uppbyggt. Ett ord som ofta beskrevs 
om wellpapp var att det är ”luftigare” än kartong.  Många 
nämner också vågformat och tänker då på enkelwellen som 
man slår in ömtåliga saker med i butiker. Andra produkter 
av wellpapp som de intervjuade stött på var emballage, bag 
in box och flyttlådor. Något som många tar fel på är att 
man anser att flyttlådor är gjorda av kartong, p.g.a. att de 
benämns ofta som ”flyttkartonger”. Dessa lådor är i själva 
verket tillverkade av wellpapp. 

En annan fråga som ställdes i enkäten var om man har sett 
en möbel eller inredning tillverkad i wellpapp och på denna 
fråga svarade ett fåtal ja. 18 av 30st ansåg att det skulle vara 
möjligt att göra exempelvis en pall i wellpapp. Men många 
trodde dock att det fanns problem med att ha en möbel i 
wellpapp såsom med väta och rengöring samt brandrisk. På 
frågan om wellpapp är ett fint material att se på så svarade 
övervägande antalet intervjuade nej. 

Attitydundersökning
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Attitydundersökning

De vanligaste negativa åsikterna om materialet löd; 
• wellpapp ger ett ganska fattigt intryck
• ful och tråkig brun färg
• förknippas med tråkiga ”wellpappkartonger”. 
De fåtal positiva åsikterna var att;
• materialet är fint på grund av att det känns som ett miljö-

vänligt material
• det är ett levande material
• häftigt med vågmönstret 
• det finns en viss mjukhet i materialet. 
Många var dock inne på att om man behandlade wellpappen 
så skulle det kunna bli mer tilltalande som material.

De intervjuade skulle mest kunna tänka sig att ha inredning 
eller möbler i wellpapp på arbetsplatsen. Förslag på möbler 
och inredning som de skulle vilja se i wellpapp är; möbler för 
uthyrning vid s.k. homestageing, hyllor som är stapelbara, 
ramar, cd-ställ, bord, säng, klocka, konstverk, sladdgömmare, 
byrå, kruka, högtalare, skål, skoställ, lampskärm, klädhänga-
re, väska, hopfällbara möbler, julgran, pall, skärmvägg etc.

  För att få en uppfattning om vilka former som tilltalar 
mest så fick de intervjuade välja mellan två olika möbler och 
motivera vilken som de gillade mest. Den ena hade runda 
former och den andra hade raka och kantiga former. I den 
yngre gruppen var det jämnt mellan de två olika möblerna, 
båda fick lika många röster medan i den äldre gruppen tillta-
lade möbel med de runda formerna flest.

Uppföljning av resultatsvaren
Resultatet visar att människor inte är speciellt medvetna om 
wellpapp och de flesta anser att materialet är ”fult” på grund 
av dess färg. Detta gör mig mer inspirerad att försöka formge 
något i detta material för att visa motsatsen. De intervjuade 
fick även ge förslag på olika möbler och inredningar de skulle 
kunna tänka sig i wellpapp och dessa har jag i åtanke och 
använder mig av som inspiration i designprocessen. 

Bild 25. ”Ful och tråkig brun färg”.
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Produktutveckling
Tanken med detta examensarbete har varit att jag ska utöka 
mina kunskaper inom wellpapp, hur allmänheten ser på 
materialet och utifrån det utveckla och formge en möbel. 
Detta för att visa om det är möjligt att tillverka en möbel i 
wellpapp och om den klarar av tyngden som den kommer 
att utsättas för. Meningen med möbeln är att den ska skapa 
intresse och kanske kunna konkurrera med andra material 
och produkter på marknaden. 

I dagsläget finns det bara ett fåtal wellpapprodukter inom 
inredning på marknaden, de flesta av dem är tillverkade i 
endast wellpapp och många av dem är inte ens behandlade. 
De flesta förknippar wellpappen med den bruna färgen vilket 
många inte anser är så tilltalande att ha i sitt hem. För att 
ändra allmänhetens föreställningar om att wellpapp är ett 
tråkigt, billigt och fult material så behöver man lyckas skapa 
intressanta och tilltalande produkter som framhäver materi-
alet på ett nytt sätt.

Mål
Att tillverka en sittmöbel samt ge wellpappen ett uppsving 
och visa att det går att göra roliga och intressanta och tillta-
lande möbler av detta material. 

Tankar om möbler och brainstorming
Redan från början lutade det åt att tillverka en sittmöbel, 
men jag försökte ändå att inte begränsa mig för tidigt. Idéer 
fanns även på inredningar såsom lampor, en skärmvägg, 
tavel- och spegelramar. Men eftersom jag i detta arbete har 
undersökt hållfastheten på materialet kändes det mer rele-
vant och roligare att visa att wellpapp är så pass starkt så att 
det håller att sitta på. Därför bestämde jag mig för att göra 
en sittmöbel. För att få inspiration gjordes en brainstorming 
där jag tog fram olika funktioner och egenskaper.

Designprocessen
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Produktens funktioner och funktionsanalys
De funktioner som jag önskade att denna möbel skulle inne-
ha var huvudsakligen att den skulle gå att sitta på, och även 
kunna användas som avställningsyta. Sedan tillkommer en 
rad olika funktioner som klassas som önskvärda vilket inne-
bär att de funktionerna inte är ett måste. Några av dessa var 
exempelvis att möbeln skulle vara lätt att montera, förflytta 
och att den skulle kunna motstå väta, ifall någon skulle spilla 
på möbeln. Fullständig funktionsanalys finnes i bilaga 3 för 
ytterligare information.

Tillvägagångssätt, arbetsmetoder och ett antal 
konceptidéer 
Under detta arbete har målet alltid varit att utveckla en 
möbel i wellpapp. Det har varit svårt att komma fram till en 
produkt och vägen dit har varit en riktig bergochdalbana. Det 
är inte alltid lätt att komma på en idé som man är nöjd med 
och speciellt eftersom man oftast vill komma på den perfekta 
idén. Arbetet genom designprocessen har varit varierande 
och därmed skiftat mellan skissning, små modellbyggen 
och fullskaliga modeller. Detta för att få uppfattningar om 
formspråk, storleksförhållanden och konstruktioner. Under 
designprocessens gång har jag diskuterat och fått feedback 
på mina idéer av min handledare Mats Westerberg, vänner 
och familj. Detta har varit till stor nytta eftersom det har lett 
till att jag har kunnat utveckla nya idéer och inte fastnat vid 
första bästa.

Koncept 1.
En av de första idéerna var att jag ville formge en enkel, billig, 
monterbar möbel som kunde plockas isär och därmed förva-
ras i ett platt paket under tiden som den inte användes. På så 
sätt skulle den vara anpassad för hushåll med compact living, 
i synnerhet för studenter. Möbelns form skulle uttrycka 
enkelhet i konstruktion och hopsättning och bestå av raka 
och kantiga former. Under mitt andra handledningsmöte 
med Mats så diskuterade vi mina skisser och de formspråk jag 
hade riktat in mig på. 
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Något som vi då resonerade kring var att man kanske skulle 
försöka komma bort från de kantiga och lådformiga möbler-
na på grund av att man redan förknippar wellpappen med 
dessa former. Istället skulle jag försöka experimentera med 
flera former. 

Koncept 2.
Tillbaka i Gävle började jag skissa på nya former och bygga 
olika modeller, denna gång med ett rundare formspråk. Idén 
var att göra en möbel av två halvcirkelformade bitar som 
sattes ihop med hjälp av en krysskonstruktion. Men jag kom 
aldrig fram till en slutgiltig produkt som kändes rätt.

Koncept 3.
En dag diskuterade jag med några studiekamrater om att 
man skulle blanda in något annat material för att ”piffa upp” 
wellpappen som material. Några material som kom på tal 
var plexiglas och mera exklusiva träslag. Tanken var att göra 
wellpappen mer exklusiv och mer tilltalande genom att blan-
da in andra material. Något som jag hade haft i åtanke redan 
från början var om det skulle vara möjligt att visa materialets 
vågkonstruktion, flutingen. Vanligtvis ser man den vanliga 
släta bruna ytan och det är den allmänheten förknippar 
wellpapp med. Flutingen är något man inte ser så ofta, 
därför vore det roligt att ta fram den konstruktionen och det 
fina mönster som ofta göms undan. Idén var om man skulle 
kunna kombinera dessa två saker, annat material och att visa 
wellpappens flutingskikt. 

Koncept 4.
Redan tidigare i koncept 2 gjordes förslag av möbler med 
krysskonstruktioner. Koncept 4 inspirerades både av tidi-
gare idéer och av lamparmaturer.  Resultatet blev ett antal 
krysskonstruktioner i olika former. Denna typ av konstruk-
tion togs redan tidigt bort p.g.a. att den kändes för vanlig 
och tråkig. Min vilja om att göra något mer annorlunda och 
nytänkande gjorde att denna konstruktion kändes för enkel. 
Men om den skulle gå att utveckla så skulle det vara prak-
tiskt med en sådan lätt sammansättning. När jag diskuterade 

Bild 26. Modellbygge, koncept 2.

Bild 27. Koncept 3 och 4, Chubby

Bild 28. Koncept 3 och 4, Butterfly
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mina senaste idéer med Mats så pratade vi om att om man 
gör en krysskonstruktion så måste man vara noga med alla 
detaljer, för annars kan allmänheten anse att man har gjort 
för enkelt för sig. Det gäller att överraska med andra saker 
som tar bort tankarna från konstruktionen. Jag kände att jag 
ville göra en möbel som skulle kunna användas både som 
bord och pall. Idéer som skulle kunna ge möbeln lite extra 
effekter var exempelvis belysning och att variera det grafiska 
uttrycket.  

Värderingar och val av koncept
Efter mycket om och men valdes en kombination av kon-
cept 3 och 4 eftersom de båda hade några idéer som kändes 
intressanta. Egenskaperna från koncept 3 var att blanda 
material för att göra wellpappen mer exklusivt samt att visa 
materialets vågkonstruktion på något sätt. Från koncept fyra 
var det själva krysskonstruktionen och idéerna om att använ-
da sig av belysning och varierande grafiskt uttryck. Genom 
att binda samman dessa funktioner och egenskaper anser jag 
att det är möjligt att skapa kontraster, väcka intresse och få en 
möbel som skulle vara betydligt mer tilltalande än en som är 
tillverkad i bara wellpapp. 

Bearbetning av utvalt koncept
Vid bearbetning av det nya konceptet var det största proble-
met att bestämma vilken form möbeln skulle ha. Själva idén 
är att stommen består av wellpapp med stående fluting och 
på denna fästs en sittyta av plexiglas. Detta för att skydda 
den stående flutingen, men även för att den ska få synas, 
då jag tycker att den har ett vackert mönster som vi allt för 
sällan ser. Plexiglaset tillgodoser även en avtorkningsbar yta. 
På stommen kan olika grafiska uttryck finnas så att när man 
går runt pallen så ändras utseendet, detta för att göra den 
lite mera intressant och varierande. Fyra former bearbetades 
fram som fick arbetsnamnen; 3Edges, Chubby, Butterfly och 
Sharp. Den form som kände mest lovande och som hade 
chans att få med alla de punkter från koncept 3 och 4, var 
enligt mig 3Edges.  

Designprocessen

Bild 29. Koncept 3 och 4, 3Edges
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Slutförslag

Form och konstruktion
Stommen på möbeln består av tre rektangulära delar i well-
papp och varje rektangulär bit består av tre lager hoplimmad 
tvåwell. Valet av wellpapp blev tre lager tvåwell eftersom 
detta visade sig starkast enligt de tryckhållfasthetstester som 
utfördes tidigare i arbetet. Varje bit har en skåra 5cm in från 
varje kortsida, dessa används till själva sammansättningen av 
möbeln. Ovanpå stommen fästs en platta i akrylplast som 
ska fungera som sittyta. Denna platta har tre fästen som 
”placeras” i varsitt hörn i stommen.  
Höjden på pallen är 50cm och bredden på den bakre delen 
är 90cm, och på de två främre delarna 60cm.

Grafiskt utseende 
Med den här möbeln har jag tänk att göra ett tryck där 
man ser flutingens former, och detta ska täcka alla yttersi-
dorna, medan innersidan ska vara brun eller vit. Detta för 
att jag anser att man bör framhäva det vackra i wellpappens 
konstruktion. Tanken är att detta ska vara motsatsen till de 
vanliga wellpappkartongerna och själva materialet där bara 
den bruna ytan alltid framhävs. Andra möjligheter med det 
grafiska uttrycket kan vara att ha ett utseende inuti formen 
och ett annat utanpå, eller olika på de tre olika bitarna. Det-
ta för att kunna skapa variation och intresse med små medel. 

Egenskaper 
För att utveckla möbeln ytterligare så kan man eventuellt 
ha en ljusinstallation inuti formen som gör att det blir extra 
effektfull och även kan användas som belysning. Genom 
att göra små hål för belysningen i möbeln så riktar man 
uppmärksamheten ännu mer på flutingtrycket. Den bästa 
belysningen för detta vore att använda sig av vita lysdioder, 
p.g.a. dess låga strömförbrukning, de blir knappast varma vid 
normal drift (hög verkningsgrad), de är billiga i inköp samt 
att de har lång livslängd på ca 10 år. 

Designprocessen

Bild 30. Stommen i wellpapp.

Bild 31. Stommen med plattan i akryl-
plast, de svarta hörnen visar vart plattan 
fästs.

Bild 32. Stommen med det grafiska 
trycket.
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Användning
Möbeln kan användas som en pall eller ett litet bord eventu-
ellt även som en rolig belysningarmatur.
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Reflektioner

Diskussion
Anledningen till att jag från början ville göra ett examens-
arbete om wellpapp var att jag hade en önskan om att få 
undersöka en annan typ av träbaserat material. Detta har jag 
nu genomfört och det har varit väldigt intressant att lära sig 
om wellpapp och jag vill bara fortsätta att undersöka mate-
rialet mer och mer. Under arbetets gång har jag hela tiden 
kommit på ytterligare saker som jag skulle vilja ta reda på om 
wellpapp. Men det gäller att sätta stopp någonstans annars är 
det lätt att arbetet blir för brett och att man inte hinner med 
tidsmässigt. 

Min bild av materialet har förändrats till en viss del under 
dessa tio veckor. Under de två dagar som jag utförde olika 
hållfasthetsprovningar på materialet så har jag fått bevisat för 
mig att wellpappen klarar av mer tyngd än vad man kan tro. 
Största utmaningen under detta examensarbete har nog 
varit att utveckla en möbel som jag har känt mig nöjd över, 
humöret under designprocessen gick både upp och ner ett 
antal gånger. En av de största drivkrafterna till arbetet kom 
nog i slutet när jag kom på min möbel och kände att jag fick 
fram precis det jag ville. Jag känner att jag genom min möbel 
lyckats visa wellpappen ur ett annat perspektiv än vad de 
flesta är vana vid. Detta genom att använda mig av ett grafiskt 
tryck i form av wellpappens flutingkonstruktion på möbeln. 
Av attitydundersökningen som genomfördes resulterade en 
del intressanta svar från de intervjuade. Många ansåg att well-
papp inte är ett tilltalande material, men de flesta var ändå 
övertygade om att man skulle kunna göra materialet mer 
tilldragande om man behandlade det på något sätt. 

Slutord
Jag är nöjd med vad jag har åstadkommit under dessa 10 
roliga, intressanta men även stundtals otroligt jobbiga veckor. 
Mitt mål med arbetet har varit att öka mina kunskaper inom 
materialet wellpapp. Därefter utnyttja de lärdomar som jag 
har fått under arbetets gång och utav dessa utveckla en möbel 
som skiljer sig från det sortimentet som förekommer idag på 
marknaden. Detta anser jag att jag har uppnått. Efter detta 
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arbete är jag ännu mer inspirerad av att lära mig mera om 
wellpapp och dess möjligheter.  Jag hoppas att jag en dag kan 
dra lärdom av dessa kunskaper vare sig det är inom arbetsli-
vet eller bara som eget intresse. 
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Hållfasthetstester

Resultat
Test A
Provbitar är i dimensionen 10x10cm med ett lager tvåwell 
och stående fluting.
Provbit A.1 
Styrka i kN: 1,24 
Provbit A.2
Styrka i kN: 1,38
 
Test B
Provbitar är i dimensionen 10x10cm med två lager tvåwell 
och med både stående samt liggande fluting.
Provbit B.3
Styrka i kN: 1,96
Provbit B.4
Styrka i kN: 1,87

Test C
Provbitar är i dimensionen 10x10cm med tre lager tvåwell 
där yttre lagren har stående medan mittenlagret har liggande 
fluting.
Provbit C.5
Styrka i kN: 3,35
Provbit C.6 
Styrka i kN: 3,18

Test D
Provbitar är i dimensionen 20x20cm med ett lager tvåwell 
och stående fluting.
Provbit D.7
Styrka i kN: 2,46
Provbit D.8
Styrka i kN: 2,21

Test E
Provbitar är i dimensionen 20x20cm med två lager tvåwell 
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och med både stående samt liggande fluting.
Provbit E.9
Styrka i kN: 4,13
Provbit E.10
Styrka i kN: 3,93
Provbit E.11
Styrka i kN: 4,80 kN

Test F
Provbitar är i dimensionen 20x20cm med två lager tvåwell 
och med stående fluting.
Provbit F.12
Styrka i kN: 2,40
Provbit F.13
Styrka i kN: 5,82
Provbit F.14
Styrka i kN: 6,94 kN

Test G
Provbitar är i dimensionen 20x20cm med tre lager tvåwell 
där yttre lagren har stående medan mittenlagret har liggande 
fluting.
Provbit G.15
Styrka i kN: 6,34
Provbit G.16
Styrka i kN: 6,44
Provbit G.17
Styrka i kN: 6,15

Test H
Provbitar är i dimensionen 20x20cm med tre lager tvåwell 
och med stående fluting.
Provbit H.18
Styrka i kN, 1:a försöket: 6,94 kN
Styrka i kN, 2:a försöket: 8,24kN
Provbit H.19
Styrka i kN, 1:a försöket: 6,70kN
Styrka i kN, 2:a försöket: 8,49kN



Test I
Provbiten är i dimensionen 20x20cm med tre lager tvåwell och 
med stående fluting.
Provbit I.20
Styrka i kN: 2,86 kN
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Bilaga 2

Attitydundersökning 

1. Vet du vad det är för skillnad mellan wellpapp och kartong?

     .....................................................................................................

     .....................................................................................................

2. Har du stött på några saker som är tillverkade av wellpapp? 
    Ge något exempel:
     
     .....................................................................................................
     
     ....................................................................................................

3. Har du stött på några saker som är tillverkade av kartong? 
    Ge något exempel:
     
     .....................................................................................................

     ....................................................................................................

4. Har du sett någon möbel tillverkad av wellpapp? 
    Om ja, vilken produkt och var?

     .....................................................................................................

     ....................................................................................................

5. Har du sett någon möbel tillverkad av kartong? 
    Om ja, vilken produkt och var?

     .....................................................................................................

    .....................................................................................................

Ålder...................... Kön........................ Sysselsättning............................     

Utbildning.........................
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Attitydundersökning

6.   Tror du att det är möjligt att göra exempelvis en pall av wellpapp som                                             
       håller att sitta på?

      .....................................................................................................

     ......................................................................................................

7.   Tror du att det är möjligt att göra exempelvis en pall av kartong som                    
       håller att sitta på?
      
      .....................................................................................................
     
     ......................................................................................................

8.   Tror du att det finns några problem med att ha en möbel i wellpapp? 
      (rengöring etc.)   
  
      .....................................................................................................

      .....................................................................................................

9.   Tror du att det finns några problem med att ha en möbel i kartong? 
      (rengöring etc.)   

      .....................................................................................................

      .....................................................................................................

10. Tycker du att wellpapp är ett fint material att se på? Motivera ditt svar:

      .....................................................................................................

     .......................................................................................
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11. Tycker du att kartong är ett fint material att se på? Motivera ditt svar:

      .....................................................................................................

      .....................................................................................................

12. Skulle du kunna tänka dig att ha inredning eller möbler av wellpapp 

• i ditt hem 
• på arbetsplatsen
• i skolan

13. Skulle du kunna tänka dig att ha inredning eller möbler av kartong 

• i ditt hem 
• på arbetsplatsen
• i skolan

14. Har du något förslag på en möbel/inredning som du skulle vilja se till                       
      verkad i wellpapp

      .....................................................................................................

      ....................................................................................................
15. Har du något förslag på en möbel/inredning som du skulle vilja se till                          
      verkad i kartong 

      .....................................................................................................

      ..................................................................................................
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16. Vilken möbel tilltalar dig mest? Motivera ditt svar:

     .....................................................................................................

     .....................................................................................................

 

         

Attitydundersökning

1

2
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Funktionsanalys

Projekt: Sittmöbel i wellpapp

Datum:

Funktionsområde: handhavande/basfunktioner

Erbjuda
Erbjuda
Underlätta
Minimera 
Äga
Påkalla
Medge
Motstå 
Tåla 
Underlätta 
Motstå 
Uttrycka 
Skapa 
Uttrycka 
Erbjuda
Tåla 
Vara 
Tilltala
Äga
Vara 
Uttrycka 
Minimera 
Vara 
Erbjuda
Underlätta
Vara 
Vara
Underlätta
Underlätta
Framhäva 
Erbjuda

sittplats
avställningsyta
montering
vikt
styrka/hållfasthet
uppmärksamhet
rengöring
väta
slitage
användandet
nedsmutsning
kvalitet
intresse
enkelhet
belysning
fukt
självstående
konsumenter
identitet
lättillgänglig
funktion
skador
unik
variation
transport
praktisk
prydnad
grepp
förflyttning
material
materialblandning

HF
HF
Ö
Ö
N
Ö
N/Ö
N/Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
N/Ö
N
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

I möjliga mån

om den ska säljas

Funktion AnmärkningKlass



Bilaga 3

Funktionsanalys

Projekt: Sittmöbel i wellpapp

Datum:

Funktionsområde: Ergonomi

Erbjuda
Erbjuda
Minimera
Medge
Underlätta
Underlätta
Underlätta
Maximera 

lagom sittyta
bekväm sitthöjd
vikt
kroppsrörelser
montering
förflyttning
grepp
balans

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

AnmärkningFunktion Klass

Vid förflyttning



Bilaga 3

Funktionsanalys

Projekt: Sittmöbel i wellpapp

Datum:

Funktionsområde: Konstruktion

Medge 
Maximera
Utnyttja
Maximera
Motstå 
Tåla 
Förhindra 
Erbjuda
Maximera
Maximera
Erbjuda
Underlätta
Erbjuda
Tåla
Tåla
Minimera
Medge 
Underlätta

montering
limningshållfasthet
material
hållbarhet
korrosion
slitage
avfärgning
stabilitet
hörnhållbarhet
bäregenskaper
variationsmöjligheter
reparationer
stadga
klimatvariationer
miljö
vikt
ytbehandling
tillverkning

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
N/Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
N/Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Funktion AnmärkningKlass



Bilaga 3

Funktionsanalys

Projekt: Sittmöbel i wellpapp

Datum:

Funktionsområde: Säkerhet

Förhindra
Motstå

vassa kanter
värme

Ö
Ö

AnmärkningFunktion Klass


