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Papperet, skrivbordet 
och byggnaden

Om betydelsen av A4-formatet

Av Charlie Järpvall

När tidskriften Arkitektur för en tid sedan hade temat ”Kontors-
liv” konstaterade chefredaktören i en inledande text att ”det adekvata 
ordet för vår tids ideal inte är ’kreativ’, utan lukrativ” (Svensson 

2017, s. 27). Denna diagnos får anses vara rimlig där det i dag ofta omdis-
kuterade införandet av så kallade hot desks – alltså att ingen på kontoret har 
ett eget skrivbord – snarare är ett sätt att skära ned på kostnader än att skapa 
plats för spontana och kreativa möten. Alldeles oavsett bevekelsegrunder 
har arkitektoniska lösningar, rumsliga formationer och möblemang under 
hela 1900-talet varit viktiga måltavlor i förändringen och omformningen 
av kontorsarbetet. Uttrycken detta tagit sig har naturligtvis skiftat, så också 
det språk som använts för att beskriva arbetet med att förändra arbete. Om 
2010-talets ledord för att beskriva förändringen av kontorets fysiska miljö 
är kreativitet var rationalitet det ord som användes mest frekvent under 
första halvan 1900-talet. Där de diskurser som omgärdar kontorsrummens 
utformning, som inledningen antyder, kan tänkas dölja de underliggande 
intentionerna var man under första halvan av 1900-talet mer explicit. Med 
inspiration i tayloristiska idéer om styrning av arbetet och fordistiska tankar 
om det löpande bandet, skulle alla detaljer anpassas för att uppnå största 
möjliga effektivitet och kontroll – från belysning till uppställning av skriv-
borden, från dokumentation av hantering av handlingar till instruktioner 
för snabb maskinskrivning. 

I centrum för detta arbete att omforma kontoret och kontorsarbetet var 
kontorspapperet, detta eftersom det var det primära medlet för att produ-
cera, cirkulera och lagra information med. Ett grundläggande problem som 
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identifierats var att det fanns ett överflöd av olika pappersformat i använd-
ning. Denna mångfald av format – ofta kallad ”formatanarki” – sågs som 
en uppgift för den gryende standardiseringsrörelsen att ta tag i. En standard 
för pappersformaten började i Sverige att diskuteras under tidigt 1920-tal. 
Debatten som i samtiden benämndes ”formatfrågan” skulle sedan pågå i 
drygt ett kvarts sekel innan den fick sin lösning 1946.1 

Syftet i denna text är att lyfta fram några exempel på hur A4-formatet sågs 
som ett medel att omforma kontoret till att bli en mer effektiv infrastruktur för 
att hantera information. Resonemanget om relationen mellan papper, möbler 
och byggnad baseras på såväl källmaterial från den svenska kontexten som 
internationella utblickar mot forskning som gjorts inom problemområdet. 
Målet här är att både säga något såväl om kontorspapper som informations-
teknik, och om dess roll i kontorsarbetet, som något om själva kontoret och 
kontorsarbetet under första halvan av 1900-talet i Sverige. Innan jag gör 
detta är det på sin plats att med en kort teoretisk utvikning lyfta frågan om 
varför vardagliga och oansenliga objekt som kontorspapper bör studeras.

Den skrivande staten
Den alltmer utbredda digitaliseringen och den materiella vändningen inom 
humaniora och samhällsvetenskap har medfört ett livaktigt forskningsfält, 
ibland kallat paperwork studies, som intresserat sig för hur byråkratin i 
vardagen präglas av att skriva, skicka, ordna och arkivera information (för 
översikter se Hull 2012 och Kafka 2009). Stater upprätthålls, utvecklas och 
formas av lagar, ideologier och teorier – men som denna forskning visat 
också av kommunikationsteknologier och av vardagliga praktiker. Detta 
är utgångspunkten i två intressanta arbeten i fältet: Patrick Joyces studie av 
postväsendets och aktens roll i det brittiska imperiet (vad han kallar ”the 
mundane state”) samt Cornelia Vismanns undersökning om lagen och juridi-
kens materiella grund från romarriket till idag (Joyce 2013; Vismann 2008). 
Utgångspunkten hos båda dessa är att de administrativa medie teknikerna på 
en mikronivå är en viktig del i skeenden på makronivån. Joyce ser de pap-
persbaserade systemen för att samla in och hantera information han studerar 
som allt annat än passiva verktyg, snarare formade och definierade de själva 
den information som kunde samlas in. Vidare menar han att de adminis-
trativa systemen kan ses som det sätt som byråkratin blev en ”systematisk 
realitet” på (Joyce 2013, s. 146–147). Såväl Joyce som Akhil Gupta har lyft 
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fram skrivandet som en central praktik i staten, och skriften som ett cen-
tralt fenomen för att förstå hur staten blir till. Gupta betonar att skrivandet/
skriften inte ska ses som en biprodukt av statens aktiviteter utan att staten 
konstitueras av skrivandet. Skrivandet är en aktivitet inom byråkratin som 
inte endast har ett dokumentativt syfte utan som också föregriper, medföljer 
och följer på de handlingar som utförs av byråkraterna (Gupta 2012, s. 141) 

Viktigt att tillägga är att skrivandet inte sker inte i tomma intet utan måste 
fästas på någon sorts underlag, under den period som här avses nästan 
uteslutande papper av något slag. Ett argument som aktiverades återkom-
mande under formatfrågans debatter var relationen mellan skrivverktygen, 
skriften och det bärande underlaget. Den statliga utredning som tillsattes för 
att utreda frågan om pappersformaten 1943 konstaterade att folioformatet 
visat sig vara för stort jämfört med A4 i det att det kunde

betecknas som ett handskriftsformat för den allmänna förvaltningen. For-
matet har nämligen fått sin största användning inom förvaltningen och 
infördes där vid en tid, då man hade att taga hänsyn uteslutande till den 
då förhärskande handskriften. Det är således icke avpassat för den numera 
helt dominerande maskinskriften, som kräver mindre skrivyta än hand-
skriften. (SOU 1943:6, s. 55)

Kontorspapperet behövde alltså omformateras efter de nya skrivverktygen 
(även om skrivmaskinen funnits i bruk i många decennier då detta skrevs). 
Som det följande avsnittet diskuterar finns det dock fler praktiker som är 
avgörande för att detta byråkratiska skrivande ska kunna ske. Fäst på pap-
per cirkulerade skriften genom administrationens kärna, kontoret. Papper 
sorterades, sattes i skrivmaskiner, skickades, ordnades, lades i kuvert och 
sattes i pärmar, stoppades i lådor och lades i hängmappar. Denna hantering 
av kontorspapper var helt fundamental i hanteringen av information, och 
kan man tillägga, för att skrivandet i staten ska kunna få den funktion som 
den tillskrivits. 

Papperet
Debatten om en standardisering av pappersformaten pågick alltså under en 
lång tid i Sverige. Det som tvisten i formatfrågan stod mellan var huruvida 
A4-formatet skulle bli standard eller om de då gängse kvarto- och folio-for-
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maten skulle bli det. Konsekvenserna av en förändring av pappersformaten 
var potentiellt mycket stora. I en undersökning från 1940-talets slut visade 
det sig att det användes 30 000 olika blanketter i statsapparaten (1948 års 
blankettkommitté 1952). En stor del av dessa skulle behöva göras om då 
pappersformaten förändrades. Pappersproducenterna var emot A-formats-
systemet eftersom man menade att det inte passade med deras pappers-
maskiner, utgjorde en stark motståndare till de standardiserings ivrare och 
kontorsorganisatörer som propagerade för A4 som standard. Bland annat 
av denna anledning tog det så lång tid att komma fram till en lösning på 
formatfrågan som till slut 1946 resulterade i en standard ”Standardformat 
för papper” (SIS 735001). Vid årskiftet 1947 förändrades den så kallade 
Normalpappersförordningen som reglerade användningen av papper i den 
statliga förvaltningen så att kvarto och folio ersattes av A4 (SFS 1946:613). 

A-formatet är den standard för kontorspapper – och även andra pap-
persprodukter för den delen – som gäller i stort sett hela världen och där 
A4 är den mest bekanta och använda storleken. Idén som ligger till grund 
för formatet är att ett grundark som mäter en kvadratmeter (A0) som sedan 
genom att vikas längs kortsidan bildar nästa storlek i serien (A1, A2, A3, A4 
och så vidare). För att de olika storlekarna ska vara likformiga och ha samma 
proportioner måste pappersarket ha sidproportionen 1:√2 (cirka 1:1,414). 
Med en egentligen längre historia har den tyske matematikern Walter Porst-
mann tillskrivits rollen som fader till detta sätt att skapa pappersformat 
genom sitt arbete att 1922 få igenom den som en tysk standard (DIN 476).2 
A-formatet framställdes av sina förespråkare i debatten som varande ett 
vetenskapligt och rationellt – och därmed också modernt – format som skulle 
skapa ordning och reda i det kaos som man menade rådde. På ett teoretiskt 
plan handlade det om formatets inneboende rationalitet i den matematiskt 
uträknade sidproportionen och dess koppling till metersystemet. Praktiskt 
skulle denna rationalitet kunna överföras på kontorspraktiken genom att den 
omkringliggande infrastrukturen skulle anpassas efter måtten. Exempelvis 
skrev Arvid Åhlin 1947, då sekreterare i standardiseringsorganisationen 
SIS, en artikel om A-formatssystemet där han menade att formatstandardi-
seringen var ”en genomgripande åtgärd, som påverkar måtten på en mängd 
föremål. Formatstandardiseringen innebär därför även en standardisering 
av förvaringshjälpmedel och kontorsmaskiner” (Åhlin 1947, s. 89–90). I 
artikeln illustreras detta genom en uppräkning av de otaliga tekniker som 
användes inom ett kontor under den tiden för att förflytta information: brev, 
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katalogblad, skiljeblad, blanketter, pärmar, brevkorgar, skrivbordslådor, brev-
lådor, sorteringshyllor, arkivskåp, bokhyllor, dokumentsamlare och kuvert. 
Vidare var papperet även något som kunde inkluderas i ett än mer vidsträckt 
system av tryckerier, pappersbruk, sätterier och postverket. (Ibid. passim) 

En av anledningarna till att använda A4-format – som citatet ovan från 
den statliga utredning om pappersformaten beskriver – var att det var mind-
re än folio och därmed skulle pappersförbrukningen kunna minskas. 1945 
infördes i Sverige en pappersransonering som varade i fem år där det pap-
per som producerades huvudsakligen skulle gå på export (Engblom 2002, s. 
29–31). Poängen med att införa en standard var tänkt att få mer långtgående 
konsekvenser än så. Det var ett sätt att öka hastigheten och kontrollen i hela 
kontorets informationssystem genom att alla dess delar skulle anpassas till 
A4-formatets 210 x 297 millimeter stora yta. Tanken vara att A4 skulle bli 
kontorets likare. Att frågan debatterades i ett kvarts sekel är i detta perspektiv 
ändå kanske inte så underligt. 

Skrivbordet
I kontorets informationsinfrastruktur utgjorde skrivbordet en central nod 
för hanteringen av information: det var här som människa, skrivmaskin 
och informationssystem möttes. Skrivborden var den plats där informa-
tion producerades, handlingar mångfaldigades och papper lästes. På större 
kontor var de sammanlänkade med transportbanor för att snabbt förflytta 
handlingarna. Skrivborden stod uppställda i så kallad kolonnställning – 
även omtalade som ”trälhav” – i långa rader i stora salar. För den som ville 
förändra och effektivisera kontorsarbetet var utformningen av skrivbordet 
en självklar punkt att utgå ifrån. Den tyske mediehistorikern Cornelia Vis-
mann skriver att tyska kontorsorganisatörer runt sekelskiftet år 1900 hade 
uppfattningen att ”administrativ omstrukturering måste ta sin början i statens 
mikrokosmos: tjänstemannens skrivbord”. (Vismann 2008, s. 133) I USA 
fanns under samma tid liknande idéer där instruktioner för utformningen 
av skrivbordets lådor och hur det skulle hållas städat sågs som ett sätt att 
rationalisera företagens kontor (Jeacle & Parker 2013, s. 1083).

Skrivbordet hade en självklar plats i handböcker om kontorsarbete och 
var återkommande ett föremål för annonser i facktidskrifter som Kontors-
världen och Affärsekonomi. I handböckerna ägnades skrivborden allt från 
längre avsnitt till egna kapitel där dess utformning, hur papper och andra 
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kontorshjälpmedel skulle sorteras och funktion diskuterades. I annonserna 
beskrevs skrivbordet ofta som något mer än bara en möbel: det var en maskin, 
ett verktyg eller ett redskap för den enskilde kontoristen i dennes arbete och 
framställdes som en avgörande faktor i rationaliseringen av kontorsarbetet. 
På omslaget till decembernumret av tidskriften Kontorsvärlden 1949 fanns 
en annons för skrivbord från Åtvidabergs industrier. Texten löd: ”Har Ni 
tänkt på att kontorsfolk tillbringar bortåt en tredjedel av sitt liv vid skriv-
bordet. Se därför kritiskt på Ert bord! Är det en möbel rätt och slätt – eller 
är det ett effektivt arbetsredskap?” (Annons för Åtvidabergs industrier 1949)

I annonserna på 1940-talet kom begreppen rationell och effektiv alltmer 
att sättas samman med en utformning som var anpassad efter papper i 
A4-format. I en artikel i Kontorsvärlden 1944 som handlade om en ny skriv-
bordsserie från möbelföretaget Tranås konstaterades att ”turen nu kommit 
till en omfattande rationalisering även av skrivbordet, uppfattat som ett 
viktigt verktyg i det välorganiserade kontorsarbetet”. Just denna möbel från 
Tranås, menade man, präglades av en ”långt driven rationalisering” efter-
som man ”helt djärvt byggt upp konstruktionen på det metriska pappers-
formatet” (Osign. 1944, s. 34). Detta är endast ett exempel på hur relationen 
mellan pappersformat och skrivbord uttryckligen fördes fram som en viktig 
komponent i formandet av den rationella kontoristen. Formatets teoretiska 
ordning tänktes här överföras på kontorsarbetets praktik, och ordningen på 
vetenskaplig och matematisk grund skulle leda till ordning på papperen i 
skrivbordslådan. Tanken var att detta sedan skulle resultera i en effektivare 
informationshantering. Ytterligare en aspekt var att standardformatet på 
papper skapade förutsättningar för att sätta upp normer även för möbeln i 
sig. Skrivbordet skulle kunna sättas samman av standardiserade delar efter 
bestämda mått. En grundstandard som A4-formatet skulle skapa kumulativa 
effekter i hela kontorssystemet. 

Byggnaden 
Alexandra Lange har analyserat kopplingen mellan idéer om styrningen av 
kontorets produktion med arkitektonisk form och kontorspapper i en artikel 
om parallellerna mellan den franske arkitekten Le Corbusiers arkitektoniska 
estetik och idéer om rationaliseringen av industrin och byråkratin. Enligt 
henne kan arkivskåpet och de papper det innehåller betraktas som viktiga 
byggstenar i utformningen av 1900-talets kontor på ett generellt plan. Le Cor-
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busier utgick ifrån kopplingen mellan papper, möbler och byggnader i det att 
utformningen ”genererades inifrån och ut dimensionerade genom det stan-
dardiserade vita papperets vägar”. (Lange 2002, s. 59–60) I en svensk kontext 
fanns under samma tid liknande tankar. När försäkringsbolaget Thulebolagen 
byggde en ny kontorsbyggnad i slutet av 1930-talet hade planlösningen utfor-
mats efter hur papper skulle kunna distribueras i kontorsrummet (Clason 
1940, s. 363). På samma spår, fast mer som tankeexperiment än färdigställd 
byggnad, diskuterade kontorsorganisatören Bertil Nyströmer 1949 i boken 
Kontorsorganisation relationen mellan kontorspapperet och kontorsbyggna-
den. Nyströmer menade att blankettens format styrde måtten på skrivbord 
och lagringsutrustning, och kontorshuset, menade Nyströmer, var i sin tur en 
multipel av en sådan arbetsplats. Resonemanget ledde honom till slutsatsen 
att man ”bygger huset kring blanketterna”. (Nyströmer 1949, s. 144–145)

Enligt Nader Vossoughian var en annan arkitekt som tagit starkt intryck 
av A4-formatet, i sin tyska ursprungsform (DIN 476), den inflytelserika och 
kontroversielle Ernst Neufert. På flera olika sätt grep pappersformatsstan-
darden in i hans värv. Hans studenter fick arbeta vid skrivbord anpassade 
efter A0-formatet, standarden inspirerade till de standarder han tog fram för 
tegelstenar och hans mest inflytelserika skrift Bauentwurfslehre publicerades 
i A4-format. Kanske mest intressant i det sammanhang som diskuteras här 
är att han såg formatstandarden som central för arkitekturpraktiken – både 
i form av att effektivisera den egna arbetsprocessen och i de byggnader som 
skulle arbetas fram. Också Neufert gjorde kopplingen mellan papper, möb-
ler för dokumenthantering och byggnad – där papperet var det som skulle 
bestämma måtten. (Vossoughian 2015, s. 676–684)

Dessa exempel på att byggnaders dimensioner kan bero på A4-formatets 
mått är ett uttryck för flera saker: 1) genomslagskraften hos idén om stan-
dardisering och typnormering inom flera yrkeskategorier, här exempelvis 
kontorsorganisatörer och arkitekter, 2) standarders påverkan i större system 
som är tätt sammanlänkade, 3) att formatet diskuteras i samband med allt 
från möbler till arkitektur säger mycket om kontorspapperets helt domine-
rande roll som informationsbärare, 4) papper är ett problematiskt objekt 
och analysen av skriftens centrala roll för samhället behöver nyanseras och 
fördjupas med kunskap om det bärande underlaget som den fästs på. 
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Avslutning
Den tids kontor som denna text handlat om var av ett helt annat slag än 
dagens och arbetet såg väsentligen annorlunda ut än de platser för kreativi-
tet som skapas anno 2018. Enligt Mats Greiffs kategorisering var perioden 
mellan 1920 och 1960 att betrakta som fabrikskontorets tid (Greiff 1992). 
Waldemar Hammenhögs beskrivning i romanen Svenske Apollo (1935) 
tydliggör några av skillnaderna mot dagens kontor: ”Maskineriet kom sakta 
igång under svagt gnissel, skrivmaskinerna, adderingsmaskinerna, pennorna, 
telefonerna […] allt vävdes ihop till en symfoni som skar gällt” (citerad efter 
Conradsson 1988, s. 65). Kontoret var en bullrig plats, arbetet fysiskt krä-
vande och psykiskt påfrestande, arbetsdelningen hög och mängden anställda 
stor. Fabriksmetaforen låg nära för att beskriva kontoret. Ett av sina klaraste 
uttryck detta fick var sedermera professorn i industriell ekonomi Carl Tarras 
Sällfors som 1933 i sin bok Kontorsarbetets rationalisering skrev:

Fabriken och kontoret äro båda fält för produktiv mänsklig verksamhet. I 
båda fallen rör det sig om mänskliga individer, vilka med tillhjälp av verk-
tyg, maskiner o. d. skola fullgöra vissa funktioner. Samma grundlagar gälla 
därför i de båda fallen, endast detaljerna i arbetets utförande avvika något 
från varandra. (Tarras Sällfors 1933, s. 6)

I centrum för allt detta gytter av maskiner, människor och möbler fanns 
papper, papper och åter papper. Det är som jag visat här ett objekt i världen 
som måste skickas, sorteras, läggas i lådor, placeras i mappar, sättas i skriv-
maskiner, postas, läsas, kopieras, sorteras igen, arkiveras och slängas. Till 
hjälp för all denna hantering fanns en lång rad olika möbler, hjälpmedel och 
maskiner som formatstandardiseringen syftade till att skapa ett mer sam-
manhållet och effektivare informationssystem. Mycket av det arbete, och den 
infrastruktur, som informationen producerades och cirkulerades i har i dag 
flyttat in i datorer och servrar. Inspirationskällorna för hur kontors arbetets 
ideal har skiftat från fabriken till Google. Oavsett utgångspunkterna eller 
uttrycken så är kontoret och kontorsarbetet något som alltid tycks vara i 
en ständig omkonfiguration där den ideala lösningen bara är runt hörnet. 
Som en konstant i denna modernitetens malström är kontorets huvudsak-
liga syfte att hantera information – information som alltid kommer hota att 
översvämma och behöver ordnas, struktureras och kontrolleras. 
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Noter
 1 Denna artikel baseras på delar av min avhandling i mediehistoria Pappersarbete: 

Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium (Lund, 2016). För 
en utförligare diskussion om ”formatfrågan” hänvisas särskilt till kapitel 2. För ett 
längre resonemang om relationen om pappersformatet och skrivbordet se kapitel 
3.

 2 För en diskussion om formatets långa historia se Järpvall (2016), s. 66–67.
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