
Ett större golv.

Examensarbete i samarbete med Kährs.

Författare: Caroline Karlsson

Designhögskolan

Högskolan i Kalmar

Uppsats 10 p. till Examensarbete (20 p), C-nivå.

Handledare: Göran Fafner, Titti Forsslund, Kristoffer Jeglinski, Jonas 

Stengel, Jan Ejhed, Monica Moro, Henriette Koblanck

Vt 2009.

Kalmar 2009-05-22.



2

Sammandrag/Abstract

Syftet med detta examensarbete har varit att skapa ett intresse kring den 
småländska golvproducenten Kährs och deras produkter, genom att använda 
deras golvmaterial på ett nytt sätt. Utgångspunkten har varit att deras golv 
skall få ta mer plats i morgondagens offentliga rum, främst hotellobbys 
och väntrum. Genom att belysa golvet är min förhoppning att användaren 
uppmärksammar dess närvaro, och att det på så sätt tar en större visuell 
plats i rummet. Därför valde jag att arbeta fram en armatur som placeras di-
rekt på golvet i rummets hörn. 

Mitt arbete har kretsat kring frågan om hur man flyttar känslan av golv till 
ett annat sammanhang utan att tappa golvets identitet. De metoder jag an-
vänt mig av för att få svar på detta är dekonstruktion, för att hitta golvets 
kärna, och ITK (Identity Tool Kit) för att precisera mina mål och mina vi-
sioner. 

Stor vikt har lagts vid att förstärka den känsla av äkthet och ursprung som 
präglar Kährs produkter, och därför är mycket av min inspiration hämtad 
från trädets uttryck i de olika årstiderna samt från den japanska estetiken, 
wabi-sabi.

Arbetet resulterade i en golvarmatur, ånyo, som tar tillvara Kährs spillmate-
rial. Armaturens huvudfunktion är att belysa det befintliga golvet och i sitt 
uttryck visualisera dess vilja att ta mer plats. Ånyo ger en illusion av att gol-
vet reser sig och av egen vilja breder ut sig i rummet.

Nyckelord

Design, offentlig miljö, belysning, golv, parkett.
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1. Förord

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till de människor som varit ett stöd i detta 

examensarbete och som på olika sätt hjälpt mig vidare i min designprocess.

Först och främst vill jag tacka Per Skårner och Åke Nordström på Kährs som 

varit generösa med material och information om företaget, samt designans-

variga Stina Andersson som har visat stort intresse för våra arbeten och varit 

oerhört tillmötesgående.

Jag vill också tacka de handledare som har följt mitt arbete och gett mig goda 

råd på vägen; Göran Faffner, Jonas Stengel, Titti Forsslund, Kristoffer Jeg-

linski, Jan Ejhed, Henriette Koblanck och Monica Moro. Ett varmt tack även 

till mina klasskamrater som i vanlig ordning har ställt upp med råd och stöd, 

framför allt Anna Johansson och Li Jakobsson som arbetat med samma up-

pdragsgivare, men även till Hedda Linton som fungerat som bollplank. 

2. Inledning 

Ett golv är ett golv är ett golv... Eller? Hur bundet är golvet till sin plats i 

rummet? Jag ville i detta arbete undersöka vad som händer om man flyttar 

golvet från sin förväntade placering, och se om man på så sätt kan öka dess 

närvaro i rummet. 

Min uppdragsgivare, Kährs, arbetar idag uteslutande med att producera 

trägolv men målet med mina undersökningar har varit att ta fram en produkt 

som skapar en diskussion kring företaget, som stärker deras position i 

designbranschen och som visar på nya sätt att förhålla sig till golvet. En av de 

saker som tilltalade mig med arbetat var problematiken kring att flytta kän-

slan av golv till en ny produkt. 

På företagets hemsida kan man läsa om deras egen syn på sin produktion, en 

inställning som känns både poetisk och filosofisk och som följt mig genom 

hela processen. Sättet de värderar materialets ursprung och slutproduktens 

värde för enskilda individer kändes som en bra utgångspunkt för mitt arbete.

”När världen krymper och hjulen snurrar allt fortare blir rötter viktiga för oss 
människor. Att känna till sakers ursprung och att veta att de är äkta. Att de ärg-
jorda av människor som kan och bryr sig. Den starka känsla för hantverket som 

präglat oss sedan start sitter i väggarna.”1

1  http://www.kahrs.com/SE/CONSUMER/ABOUTKAHRS/Pages/About-
Kahrs.aspx 2009-05-05
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3. Bakgrund

3.1 Uppdragsgivaren

Kährs startade 1857 som ett litet svarveri i Nybro, Sverige, där man bland 

annat tillverkade träleksaker och spinnrockar och har under dessa 152 år 

utvecklats till en av Europas ledande tillverkare av parkett och trägolv. Deras 

golv har idag ett mycket gott rykte på grund av sin goda design och den höga 

kvalitet det håller. 

Deras främsta marknader är Europa och USA, där primärkunderna är byg-

gherrar och detaljhandlare som säljer deras produkter, men de är även aktiva 

på ytterligare 40 marknader världen över.1

3.1.1 Befintliga produkter
Idag består Khärs produktsortiment av 118 stycken olika trägolv. Golven 

läggs ”flytande”, det vill säga utan förankring i underlaget, och sammanfogas 

utan lim med den patenterade woodloc®-fogen (sedan år 2000) som låser 

plankorna i varandra och gör golvet lätt att lägga. Kährs produkter håller en 

hög kvalité och i deras produkter ser man tydligt träts äkthet och ursprung. 

De har en designer anställd, Stina Andersson, som arbetar för att hitta nya 

intressanta utseenden på golv och är noga med att följa med i globala trend-

skiftningar och utveckla nya produkter.

3.1.2 Tillverkning
Produktionen äger rum i Nybro, Ljusdal och Blomstermåla i Sverige. Till-

verkningen sker maskinellt i moderna produktionsanläggningar där det tas 

stor hänsyn till miljön. De är sedan 1993 miljö- och kvalitetscertifierade en-

ligt ISO 90012, och blev därmed den första golvfabrikanten att få detta certi-

fikat, och 1997 miljöcertifieras de även med ISO 14001�.

”Vi har alltid haft en naturlig vördnad och respekt för det naturen har gett oss att 
utveckla och förvalta. Den inställningen ligger till grund för vårt kretsloppstänk-
ande som genomsyrar allt som sker på företaget från det att ett träd väljs ut, till 

det att ett färdigt golv levereras någonstans i världen.”4

20 % av råmaterialet, det vill säga timret, blir till golvprodukter, de övriga 

80 % bränns upp och blir på så sätt värme till bostäderna i Nybro och askan 

används till att gödsla i skogen. 

Utav det golv som produceras sorteras ca 1-2 % bort på grund av de höga 

kvalitetskraven och även 80 % av dessa går till bränning.5

1 http://www.kahrs.com/SE/CONSUMER/ABOUTKAHRS/Pages/AboutKahrs.aspx http://www.kahrs.com/SE/CONSUMER/ABOUTKAHRS/Pages/AboutKahrs.aspx
2  http://www.bmgtradacert.se/defaultpage.aspx?pageid=107  2009-05-22
� ” ”ISO 14001 är en kravspecifikation, som specificerar de krav, som mil-

jöledningssystemet måste uppfylla. Standarden talar dock bara om vilka 
kraven är.” (http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Fragor-
och-svar/Miljoledningssystem/Vad-ar-ISO-14001/) 2009-05-22

4  http://www.kahrs.com/SE/Consumer/Products/Pages/NaturalMaterial.
aspx 2009-05-05

5 Enligt Jordan Morski, anställd på Kährs. Enligt Jordan Morski, anställd på Kährs. 
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3.2 Uppdragsbeskrivning

Uppdraget var att på ett kreativt sätt utveckla deras befintliga produkter och 

ta fram ett golv för framtiden. Efter möte med Åke Nordin, Per Skårner och 

Stina Andersson framgick det dock att arbetet inte nödvändigtvis måste re-

sultera i ett golv, så som golv ser ut i dag, utan att även produkter som idag 

inte är en del av deras sortiment, men har en tydlig koppling till dem, är av 

intresse. Syftet blir då att skapa en diskussion kring Kährs produkter genom 

att få användarna att se på dem med nya ögon och på så sätt stärka deras 

varumärke.

3.3 Syfte och vision

Syftet var att skapa ett ökat intresse kring Kährs och deras produkter med 

hjälp av ompositionering av deras golvmaterial genom att förflytta detta till 

en annan kontext. 

Min vision var att golvet på ett eller annat sätt skall få ta mer plats i mor-

gondagens offentliga rum.

Den rumsliga kontext jag valt för min produkt är hotell och främst hotel-

lobbyn, då detta är en marknad där Kährs känner att de vill satsa och för att 

rummen här har tydliga ramar för användandet, vilket hjälper mig som de-

signer att se vilka krav som ställs på min produkt.

3.3.1 Problematik kring golvets position idag.
Jag upplevde det som att golvet idag i många fall tas förgivet och ofta blir 

bortglömt trots att det är utgångspunkten i alla rum. Hur ger jag golvet mer 

plats i rummet? 

Några av de problem jag kunnat se redan i ett tidigt stadium är att om golvet 

tar mer plats tvingas väggar och tak att bli mer subtila, annars riskerar man 

att det blir rörigt i kampen om uppmärksamhet. Att flytta trägolvet till en ny 

kontext resulterar lätt i att själva golvigheten1 går förlorad på vägen, och allt 

som återstår är en träprodukt som inte längre är kopplad till golvet. Hur flyt-

tar jag golvet från golvet utan att förlora dess identitet?  

3.4 Mitt samarbete med uppdragsgivaren

Under arbetets gång har jag vid ett par tillfällen haft möten med personal 

på Kährs för att vara säker på att min vision stämmer överens med deras 

förväntningar på resultatet. 

De frågor gällande design och nytänk i produktionen tog jag upp med Stina 

Andersson, designansvarig, och fick då god insikt i hur de arbetar med dessa 

frågor.

1  Golvighet; det som gör golvet till golv, dess kärna och identitet.
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4. Designteoretiskt förhållningssätt

4.1 Min roll som designer.

I samarbetet med min uppdragsgivare har min roll varit att undersöka nya 

möjligheter och att försöka finna alternativa produkter som skulle kunna 

passa in i Kährs befintliga sortiment. Vanligtvis fungerar en designer som 

länken mellan producenter och användare, för att tillgodose behov och 

produktionsmöjligheter. I detta fall har jag till stor del själv identifierat ett 

behov och mina användare, då restriktionerna från uppdragsgivaren var 

mycket fria, och arbetet har därför vart mer likt ett eget arbete än ett upp-

drag från ett företag.

Istället för att ha en given användare i fokus har jag utgått ifrån det sorti-

ment som Kährs idag marknadsför och den markand som de i framtiden 

skulle kunna bli en del av. 

De studier och analyser som gjorts har därför mestadels handlat om mate-

rial, rumslig kontext och ljusets påverkan på användaren, och alltså inte om 

användarens förhållande till artefakten i sig.

4.2 Introspektion.

Den faktabaserade forskning som gjorts i samband med detta examensarbete 

är mestadels gjord under researchfasen. Den anpassades efter de frågor som 

dök upp under designprocessen och har varit till stor hjälp i sökandet efter 

en slutgiltig produkt. Bortsett från en del av de analyser och studier jag gjort, 

är min åsikt och mina tankar sekundära under denna del av processen.

Själva designprocessen däremot, är baserad på mina egna analyser och 

tankar samt på min egen upplevelse av den kreativa process som lett fram 

till slutresultatet, en metod som kallas introspektion1. Detta innebär att för-

fattaren utgår ifrån sina egna erfarenheter och observerar och analyserar 

dessa på ett sakligt vis, trots att denne samtidigt är objektet för forskningen. 

Dagboksanteckningar eller annan form av dokumentation är då viktig för att 

på ett så korrekt sätt som möjligt kunna analysera informationen. Denna do-

kumentation har i detta arbete skett i form av samlade skisser, anteckningar 

och tankekartor som är några av verktygen för designers. Ett sätt att samla 

dessa på är i en så kallad Workbook, en metod som används genomgående 

på skolan. Det är ett sätt att för sig själv och för sina handledare att tydligt 

kunna se vilka svängar processen tagit och de moment man gått igenom, som 

annars lätt glöms bort.

1 Frostling-Henningsson, Maria. 2004. Frostling-Henningsson, Maria. 2004.
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5. Research

I min research har jag tittat på den japanska estetiken, eftersom man i Japan 

arbetar mycket med träets ursprung och värdet av det, något som även Kährs 

gör. Japansk arkitektur är även av intresse då världen krymper och kulturer 

blandas och influeras av varandra, och i japanska rum har golvet en central 

roll som är intressant för mitt arbete.

Då resultatet av mitt arbete ändrades från golv till golvbelysning blev det vik-

tigt att titta på forskning om hur belysning påverkar rummet och upplevelsen 

av det. 

5.1 Den japanska estetiken.

5.1.1 Besök på etnografiska museet i Stockholm.
På en handledning med Kristoffer Jeglinski fick jag upp ögonen för det ja-

panska formspråket och deras förhållningssätt till naturliga material, det 

kändes modernt och hade en intressant och poetisk syn på form och estetik.

Jag besökte etnografiska museet i Stockholm tillsammans med de andra två 

studenterna som arbetar med samma uppdragsgivare som jag, för att där få 

titta närmare på det japanska tehus som finns på museets mark.

Vi tittade på hur huset var konstruerat, hur de arbetat bort stora delar av 

träets rörelse genom att dela upp materialet i tjock fanér, genom att använda 

rispapper i fönstren skapades ett varmt och nästan magiskt ljus i rummen 

som gav mjuka skuggningar och talade mycket om de starka kopplingarna 

till naturen och respekten för denna.

Jag kunde vid besöket se likheter med Kährs trägolv, trots att de härstammar 

från två helt olika kulturer och tider. En av de saker jag kände att jag kunde 

ta med mig från besöket in i mitt eget projekt var enkelheten. Det Japanska 

tehuset kändes självklart och enkelt i sitt uttryck, även om det fanns århun-

draden av historia bakom, och ett sätt att förhålla sig till form på som jag tror 

fungerar lika bra här i väst som det uppenbarligen gör i Asien. 

Kristoffer Jeglinski, vår handledare och guide, berättade att vi i väst har för 

vana att tro att det asiatiska formspråket bygger på jämvikt, balans och sym-

metri, vilket inte alls är fallet. Tittar man närmare hittar man överallt små 

förändringar och skillnader, som just för att de är skillnader skapar balans. 

Jag gillade tanken på en balanserad och styrd asymmetri, en tanke som har 

följt mig genom projektet. 

5.1.2 Wabi-sabi, kärnan i japansk estetik.
“Wabi-sabi is a beauty of things imperfect, impermanent, and incomplete.

It is a beauty of things modest and humble.
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It is a beauty of things unconentional.”1

Wabi-sabi är det traditionella förhållningssättet till form, arkitektur, filosofi 

och poesi. I sin bok Wabi-Sabi for artists, designers, poets & philosophers 

liknar Leonard Koren (1994) wabi-sabi för japanerna, vid de grekiska idealen 

för oss här i väst. Det är ett nedärvt förhållningssätt till skönhet som blivigt 

synonymt med japansk estetik. Ursprungligen är wabi och sabi två olika be-

grepp som skiljer sig en del ifrån varandra, men de har på senare år mer och 

mer kommit att användas som ett ord.

I boken har L. Koren jämfört wabi-sabi med den västerländska modernismen 

för att tydligare förklara dess innebörd. Gemensamt har de bland annat det 

enkla, avskalade och abstrakta, medan de på många andra punkter är varan-

dras motsatser. Dessa skillnader intresserade mig och jag fastnade framför 

allt för att wabi-sabi romantiserar naturen, är organisk, hantverksbaserad, 

varm och tror inte på att kontrollera naturen. Detta stämde väl överens med 

vad jag tror att Kährs står för och vad jag ville betona och förstärka med min 

produkt. Modernismen däremot är det formspråk vi är vana vid här i väst, 

där den största delen av Kährs användare finns, och har även den saker jag 

valt att ta med till min produkt. Jag fastnade för modernismens ljushet, tro 

på utveckling och dess raka, geometriska former som nämndes i boken.

Genom att jag försökte kombinera vårt svenska formspråk med nya influen-

ser från Asien hoppades jag finna nya former och kulturella möten som kän-

des nutida och spännande.

5.2 Belysning

När arbetet gick från att göra ett golv till att göra en golvlampa blev det vik-

tigt att ta reda på hur man arbetar med ljus idag och hur det påverkar använ-

daren och den rumsliga kontexten.

5.2.1 Studie av belysning i hotellobbys.
I Stockholm besöktes ett antal hotell, där jag studerade hur de arbetat med 

ljussättningen; vilka typer av ljuskällor som används och hur dessa upplevs, 

var man valt att placera lamporna och hur det påverkar rumsligheten. Jag 

fokuserade på den ytan där gästerna vistas och inte den där personalen är, 

eftersom det ställs helt olika krav på belysning för arbetsplatser och tillfäl-

liga uppehållsrum, och jag har i detta projekt valt att arbeta utifrån gästernas 

perspektiv. (Se bilaga 1).

Jag noterade att man på de flesta ställen valt ett varmt glödljus, ofta glödlam-

por, som placerats på väggarna, i taket och i hörnen. Detta skapade en känsla 

av hemmiljö och upplevdes som rofyllt och välkomnande. Jag bestämde mig 

då för att även min armatur skall skapa en varm känsla i rummet.

På Radison SAS Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, hade man arbetat med 

belysningen på ett nytänkande och mycket fördelaktigt vis. Genom att an
1  Koren, Leonard. 1994. Sid. 7
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vända olika ljuskällor, både artificiella och naturliga, hade man delat in den 

öppna ytan i mindre rum. Ljussättningen var sådan att man ledde besökaren 

i rätt riktning, in mot receptionen, och placeringen av ljuskällorna var väl ge-

nomtänkta för att undvika bländning. Oväntade placeringar av ljus skapade 

ett intresse och en nyfikenhet hos mig som besökare, vilket jag bestämde mig 

för att arbeta vidare med.

5.2.2 Belysningens psykologiska aspekter.
För att förstå mer om hur belysning påverkar mina tänkta användare, tittade 

jag på forskning inom belysningens psykologiska aspekter.

Jag sökte upp litteratur och tidigare forskning om hur olika typer av ljuskäl-

lor, samt dessas placering i rummet påverkar dem som vistas i där, för att 

kunna främja goda möten och skapa en trivsam miljö som jag satt upp som 

ett av mina mål. 

I en japansk forskning som gjorts av Yoshiko Miwa och Kazunori Hanyu 

(2006) konstateras att man med rätt typ av belysning kan påverka hur de 

som vistas i rummet mår och uppför sig.1 Genom att välja flera, svagare 

ljuskällor runtom i rummet med ett varmtonat sken påverkas besökarna 

positivt, de känner tillit till de andra i rummet och förmågan att öppna sig för 

andra ökar enligt undersökningen. 

Denna studie kändes relevant för mitt arbete eftersom den rumsliga kontext 

jag valt var offentliga rum, där möten och samtal ofta äger rum, och det kän-

des viktigt att skapa en förutsättning för att dessa möten blev så positiva som 

möjligt.

I boken Väntrum 2 har olika människor uttalat sig om hur de upplevt vis-

telsen i olika väntrum. Värt att notera var den känsla av underprioritering 

av väntrummen som upplevdes av besökarna. De som intervjuades i boken 

styrkte min tes om att ett ökat välbefinnande hör ihop med välplanerad bely-

sning, vilket är oerhört viktigt för dem som vistas i rummet. 

5.2.3 Ljuskällor.
För att vara säker på att välja rätt typ av ljuskälla för just min armatur tittade 

jag i boken Våra vanligaste ljuskällor 3. Då min slutprodukt skulle komma 

att hamna i hörnen i rummen tyckte jag först att det vore fördelaktigt med 

lysrör, då dessa väl utnyttjade själva formen på hörnet. Jag tänkte mig tre rör 

som var fästa i varandra i hörnet, och sedan sträckte ut sig mot armaturens 

ytterkanter.

Andra fördelar med lysrör är att de är energieffektiva och ekonomiska samt 

finns i en varmvit ton, vilket var ett av de krav jag satt på ljuskällan. Tyvärr 

visade det sig att tack vare det goda ljusflödet och den långa livslängden höjs 

1 Yoshiko Miwa Yoshiko Miwa, Kazunori Hanyu. The effectsof interior design on communication and im-interior design on communication and im-
pressions of a counselor in a counseling room. 2006

2 Kantor Jan, Keller Awiwa , Kantor Jan, Keller Awiwa , Väntrum. 2008

� Anell ljus�form AB. Anell ljus�form AB. Våra vanligaste ljuskällor kompendium 2007. 
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omgivningstemperaturen och ställer högre krav på ventilation än tillexempel 

LED, Light Emitting Diode. LED är dessutom snäppet mer miljövänlig tack 

vare sin ännu längre livslängd, ca 50 000 timmar, och är enormt energisnåla 

i drift. Enligt boken kommer LED inom en snar framtid att ersätta lysrören 

och vara bland det mest effektiva sättet att alstra ljus. Redan idag kan vi se 

en ökning av LED i armaturer och jag tror att utvecklingen kommer att gå 

fort, därför bestämde jag mig för att förbereda min armatur för den kom-

mande tekniken och använda mig av LED som ljuskälla. 

I ett tidigare projekt använde jag mig av LED-stripes, som är långa band av 

kretskort med lysdioder utplacerade med jämna mellanrum. Dessa alstrade 

ett fullgott ljus, med en varm ton som lever upp till mitt krav på en varmvit 

färgtemperatur, det vill säga mellan 2700K och ��00K. (En vanlig glöd-

lampa, som jag observerat i mina studier av bland annat hotellentréer, har en 

färgtemperatur på 2700K och upplevs som varm). Med färgtemperatur me-

nas den färg vi uppfattar att ljuset har och det uppges i enheten kelvin (K).

5.3 Intervjuer med fem arkitekter.

För att förstå hur golvet uppstår, planeras och prioriteras gick jag samman 

med de andra två studenterna som arbetar utifrån golvet och genomförde 

fem intervjuer med arkitekter runt om i landet. (Se bilaga 2).

Vi talade om vem som avgör hur golvet skall se ut, vilka typer av golv som 

passar i vilken miljö och varför, samt frågade om det var något som dom 

kände saknades på marknaden idag.

För att inte ställa ledande frågor talade vi först om planeringen av golvet, se-

dan om golvet i offentliga miljöer och tillsist om landskapet utanför husen de 

ritar, som en form av golv. 

Tydligt var att i offentliga rum föredras slitagetåliga golvmaterial, så som 

klinkers och sten, medan man i större utsträckning använder sig av trägolv i 

hemmiljöer, där fördelarna med träts goda akustiska egenskaper och varma 

färger kommer väl till pass. 

Vi frågade också om de hade arbetat med golvet på något spännande sätt 

eller hade tankar på hur man skulle kunna skapa fokus på golvet. Några av 

förslagen var att med hjälp av högblankt golv skapa illusionen av vatten och 

på så sätt skapa en upplevelse för användaren, att uppmärksamma det med 

hjälp av belysning eller om golvet i sig självt sticker ut och fångar betrak-

taren/användarens blick.

Det som framgick av våra samtal var att golvet tycks ses som en funktion i 

första hand och som en estetisk tillgång i andra hand. 

Några uttryckte att de saknade snygga plastmattor, stavformsparketter, 

snygga mönster och golv av lövträd, så som al och alm som har varmare färg-
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toner, medan andra ansåg att det fanns ett tillräckligt stort utbud på dagens 

marknad.

5.4 Användarkontexter.

För att se hur offentliga rum upplevs och används i praktiken gjorde jag ett 

antal studier av olika miljöer. Fördelarna med att själv iaktta användarna är 

att det man ser ofta är mer naturligt och inte lika tillrättalagt som det kan bli 

när man låter användaren själv berätta om sitt beteende eller sin upplevelse. 

Man undviker på så sätt att styra användarens beteende och kan därför hitta 

eventuell problematik som uppstår.

5.4.1 Hotell.
I Stockholm besökte vi ett antal centralt belägna hotell för att se hur deras 

lobbys var inredda och hur de användes. (Se bilaga 1).

Vi noterade att det i samtliga miljöer var stengolv, men att man valt ett 

mjukare golv vid sittgrupper och restaurangavdelningar samt där männis-

kor skall gå. Man hade alltså skapat gångar av mattor för att på så sätt leda 

besökaren fram till receptionen. Det golvmaterial som användes under soff-

grupper, fåtöljer och bord var antingen av trä eller av heltäckningsmattor.

Då man planerar offentliga rum med mycket slitage berättade den nyexam-

inerade arkitekten Jennifer Lilja (se hela intervjun i bilaga 2) att man ofta 

väljer just sten eller klinker för dess slittåliga egenskaper och dess hygieniska 

fördelar, men att man då också går miste om träets och textilens ljusabsor-

berande kvalitéer. I hemmiljöer däremot används med fördel trägolv, då sl-

itaget inte är lika stort och det skapar en varm och ombonad atmosfär. Detta 

kan vara förklaringen till varför man placerat trägolv eller mattor under lob-

byns sittgrupper; man vill skapa en stilla och välkomnande miljö som i sitt 

val av golvmaterial, möbler och belysning associeras till hemmiljöer.

5.4.2 Torg 
Vi tittade på hur torg är uppbyggda och hur de används, vilket kändes rel-

evant för mitt projekt eftersom torg är ett av de offentliga rummen där det 

ställs störst krav på just golvet/marken. Då det inte alltid finns huskroppar 

som kan bilda väggar är golvet det enda som bestämmer de fysiska gränserna 

för det offentliga rummet. 

Vi tittade på Sergelstorg i Stockholm, där man kan hitta ett av de mest kända 

offentliga golven; bestående av svarta och vita triangelformade stenplattor, 

för att se om mönstret påverkade användarnas beteende. Vi noterade att 

besökarna rörde sig fritt över platsen och tycktes inte vara besvärade av att 

stå själva mitt på torget. 

Larmtorget och Stortorget i Kalmar är två torg med bara ett par hundra me-

ter emellan sig, men som upplevs som helt olika. Larmtorget är mindre till 

ytan och kantat av träd och uteserveringar på sommaren, det känns ombonat 
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och har gatsten som underlag. Här rör sig människor fritt över torget, men 

står sällan själva mitt på det. 

Stortorget är stort och öppet, men med välarbetad stenläggning på marken. 

Stenarna är ordnade så att de bildar stigar, som folk oftast väljer att gå på, 

dessa är platta och bekväma medan de utanför stigen är runda och svåra att 

gå på. Här har man med hjälp av golvet/marken lyckats styra människors 

beteende.

5.4.3 Väntrum
Hur människor upplever miljöer som inte ingår i deras vardag, det vill säga 

deras hem, deras arbetsplatser och så vidare, innehåller mycket information 

som ligger nära mitt arbete, även om rummens huvudfunktion kanske skiljer 

sig en aning. 

Ernst Kirchsteiger, känd inredare från SVTs ”Sommartorpet”, berättar i bo-

ken Väntrum om att han anser att offentliga rum bör inredas så att besökar-

en skall få en positiv upplevelse av vistelsen. Han talar om vikten av mental 

stimulans, som enligt honom kan uppnås via kontraster och oväntade möten 

i interiören.

”I alla rum skall finnas kontraster och något som väcker intresse. En affisch av 
en uppkäftig Harley Davidson kan överraska och fungera bättre än en tavla, som 
bara förmedlar ett vackert leende.” 1

Gemensamt för dem som uttrycker sina åsikter i boken är känslan av 

vanmakt. Att inte kunna påverka den tid som spenderas i rummet. De saknar 

något som ger deras tankar liv, något som visserligen bejakas på sjukhusens 

barnavdelningar, där leksaker och annan stimulans erbjuds. Varför finns 

inget som gör vuxnas väntan mer värdefull?

Tanken att ta fram en produkt som väcker tankar hos betraktaren/använ-

daren stämde väl överens med min vision om att skapa en artefakt som ger 

golvet mer uppmärksamhet genom ett oväntat möte mellan golvet och min 

produkt.

5.4.4 Köpcentrum
I Stockholm studerades även offentliga rum i form av gallerior, köpcentrum 

och saluhallar.

Det gjordes för att öppna våra ögon för olika typer av golv och hur de an-

vänds i olika rumsliga sammanhang.

Vi tittade på hur arkitekterna valt att arbeta med golvet, och analyserade hur 

vi upplevde det.

I de flesta fall noterades stengolv som ibland var dekorerad på olika sätt.

Öppen yta, inomhus, i den storleken var intressant att studera då golvet blir 

väldigt stort men ändå inte tar någon visuell plats. På tunnelbanestationen 

Södra station har dock Gösta Wessel arbetat uteslutande med golvet som 
1 Ernst Kirchsteiger. Ernst Kirchsteiger. Väntrum. 2008. Sid. 15.
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identitetsskapare för hela hållplatsen, och lyckats göra golvet till det vikti-

gaste rumsbyggande elementet.

5.5 Sammanfattning av research.

Under min research noterade jag att man i offentliga rum gärna ramar in den 

del av rummet där besökare skall vistas en längre tid med hjälp av trä- eller 

textilgolv. Belysningen är varm, ofta glödljus, och armaturerna är placerade 

i taket eller på väggarna, hörnen förblir ofta mörka om man inte valt att 

placera en armatur även där. Besökarna samtalar, väntar eller läser tidnin-

gar/broschyrer.

Tack vare min research kunde jag bestämma var jag ville placera min arma-

tur, vilken typ av ljuskälla jag skulle använda mig utav och jag fick inspira-

tion från andra kulturer som skulle komma att vara till hjälp i själva form-

givningen. 

Jag beslutade jag ville göra användaren uppmärksam på golvet med hjälp av 

belysning; en armatur som placerades direkt på golvet i rummens hörn, för 

att på så sätt ta bort de mörka partier som ofta bildas i just hörnen. Jag ville 

frambringa en välkomnande atmosfär med varmtonat ljus i en armatur som 

stimulerade användarens tankar, för att skapa goda förutsättningar för posi-

tiva möten människor emellan. 

6. Designprocessen

Min designprocess har varit oerhört krokig och går därför inte att redogöra 

för på ett kronologiskt vis. I denna uppsats har jag valt att försöka ordna de 

olika faserna så att de blir logiska och lätta för läsaren att följa. I detta avsnitt 

redogör jag för hur jag gått till väga i det kreativa sökandet och vilka metoder 

jag använt mig av. De metoder jag valt att arbeta utifrån är olika idégenere-

rande metoder, dekonstruktion och ITK (Identity Tool Kit). Dessa har hjälpt 

mig att tänka kreativt, avgöra vad som var väsentligt för mitt projekt och ty-

dliggöra vad jag strävade efter att uppnå med min slutprodukt. 

6.1 Idégenerering.

6.1.1 Bildsök.
För att sätta igång de kreativa tankarna började jag med att leta efter bilder 

på Internet som inspirerade mig på olika sätt. Detta har både sina för- och 

nackdelar, risken att bli alltför inspirerad är stor om man tittar på saker 

inom samma område som ens eget, och därför valde jag att titta på arkitek-

tur, natur, mattor och annat som inte har någon direkt koppling till parkett-

golv. Flygplatsarkitektur blev en stor del av mitt bildsök. Den typen av arki-



17

tektur kan betraktas ovanifrån, från inkommande och utgående plan, vilket 

är samma vinkel som golvet blir betraktat från.

I bilderna hittade jag små detaljer, linjer eller formmöten som jag valde att ta 

med mig i projektet. En av bilderna på en flygplats valde jag att ha med i min 

Shape and colour, se rubrik 6.�.4, för att på så sätt visa vilken typ av uttryck 

jag letade efter.

Jag tittade även på nya sätt att använda trä som material, och kunde kon-

statera att det för tillfället är populärt att göra tekniska produkter i naturliga 

material så som trä, exempelvis designgruppen Fronts Mp�-spelare.

Dessa bilder är samlade i en så kallad Inspirationboard, för att göra det lät-

tare för mig att kommunicera mina idéer med uppdragsgivare och handle-

dare. (Se bilaga 5).

Bilderna hade också till uppgift att hjälpa mig hitta nya tankebanor och 

väcka min nyfikenhet. 

I nästa steg satte jag mig och brainstormade, vilket går till så att man låter 

tankarna flyga fritt, utan logiska begränsningar. Alla idéer skrivs upp i en 

tankekarta som efteråt visar på tydliga associationstendenser, vilket i sin tur 

tyder på att ju längre man brainstormar ju intressantare och mer oväntade 

blir ofta idéerna. 

Här skapades en grund varifrån man sedan kunde gå vidare med de idéer 

som kändes intressanta. 

Dessa metoder utfördes delvis i den grupp bestående av de tre studenter som 

alla arbetar för samma uppdragsgivare.

6.1.2 Studiebesök på produktionsanläggningen i Nybro.
För att få en inblick i produktionen gick vi i ett tidigt skede på en guidad 

rundtur på fabriken i Nybro ledd av Guerrino Dobrini. (Se bilaga �).

Att titta på hela processen, från råmaterial till färdig produkt, är ett bra sätt 

att se vilka möjligheter och begränsningar man har att arbeta med och är 

ofta en källa till nya idéer.

Jag inspirerades av de stora trästockarna som låg staplade på gården, up-

prepade former upplever jag som vackra då de förstärker varandra och känns 

kraftfulla. 

Stockarna bearbetas sedan till tunna träplattor, stavar, som senare i proces-

sen placeras två eller tre i bredd och bildar ytan på den färdiga golvplankan. 

Även här bildades en upprepning men nu av raka, ordnade formelement som 

tilltalade mig. Senare i processen förstod jag att det är i dessa stavar jag hit-

tar kärnan i parkettgolvet. Utan dessa återstår bara ett trägolv, som vilket 

som helst. 
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6.2 Dekonstruktion.

6.2.1 Dekonstruktionens grunder.
Dekonstruktion som begrepp föddes 1967 ur den franske filosofen Jacques 

Derridas (19�0-2004) teori om att texter är konstanta, men att de är fria att 

tolkas av betraktaren och därför består av flera oförenliga betydelser på en 

och samma gång. Betraktaren baserar då sin analys även på de motsatser 

som texten innehåller. Vi förstår ordet ”flicka”, delvis för att det står i mot-

satts till ordet ”pojke”. 

Enligt Tv Universitet Campus1, (2006) bygger teorin på att språket är up-

pbyggt av motsättningar, att det som talas är analyser av der som står skriv-

et. Dekonstruktionen förklaras där som ”ett omsorgsfullt framplockande av 

motstridiga betydelsekrafter i texten” av den amerikanska dekonstruktion-

isten Barbara Johnson.

I en artikel i arkitektur2 (1990) om dekonstruktion, menar Claes Caldenby 

att Derrida intresserar sig mer för diktens material och teknik, snarare än 

för dess mening och innehåll, något som inte stämmer överens med hur jag 

valt att arbeta med dekonstruktionen. I artikeln berättas även om arkitek-

ten Peter Eisenman använder sig av dekonstruktionen i skapandet av ett av 

sina verk. I sina arbeten väljer han några tillfälliga utgångspunkter som han 

sedan med hjälp av modernismens minimalistiska språk visualiserar i ab-

strakta tolkningar. Detta arbetssätt liknar mer den metod jag använt mig av 

i detta projekt, då det handlar om att skapa former, precis som i Eisenmans 

arbete och inte som i Derridas analys av skrivna texter. 

Jag har anpassat metoden för att kunna tolka och analysera artefakter på ett 

formmässigt och filosofiskt sätt. Genom att studera alla detaljer i produkten; 

linjer, formmöten, formelement, färger och strukturer, fann jag olika delar 

av helheten som jag kunde använda mig av i min egen produkt. På så sätt 

hittade jag kärnan i Kährs produkter, det som är synonymt med deras par-

kettgolv, vilket kändes viktigt då jag tog fram en produkt som var ämnad att 

passa in i Kährs befintliga sortiment. 

6.2.2 Dekonstruktion av Kährs trestavsgolv.
Den produkt ur Kährs sortiment jag valde att dekonstruera var det golv som 

består av tre stavar, då detta är en tydligare symbol för parkett än ett trägolv 

bestående av enkla träplankor. Klaus Krippendorf tar i kapitel �.� i sin bok 

The Semantic Turn3 (2005) upp begreppet ”ideal type”, som en benämning 

på en artefakt som får representera en grupp artefakter, en form av stereo-

typ. En ”ideal type” är en artefakt som inte nödvändigtvis är identisk med de 

andra delarna av gruppen den tillhör, men som är den minnesbild männis-

kor har i huvudet av gruppen artefakter. Han gör en jämförelse med fåglar, 

1  http://www.ur.se/campus/2�� 2006-0�-11
2  arkitektur �-1990, Claes Caldenby.
� The Semantik Turn, 2005. Klaus Krippendorf. 2005 The Semantik Turn, 2005. Klaus Krippendorf. 2005
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där han säger att trasten för många är mer fågel än exempelvis pingvinen. 

Trestavsparketten får i detta fall alltså vara trasten.

Jag använde mig av dekonstruktionen på två olika sätt, dels en formbaserad 

analys av de olika detaljerna och dels en mer filosofisk analys, där jag fun-

derade på vad golvet och dess material egentligen är och var det kommer 

ifrån. Utifrån detta tog jag ut tre kärnord för de båda analyserna, dessa blev 

Växtlighet, Liv och Årstider för den filosofiska analysen och Linjärt, Platt 

och Ordnat kaos för den formbaserade. Dessa ord ordnade jag ungefär som i 

en ITK (läs 6.� ITK Identity Tool Kit) med bilder som visualiserade det mina 

kärnord stod för på ett tydligt sätt. (Se bilag 6.)

Då jag hittat kärnan i Kährs produkter kunde jag vara säker på att jag inte 

tappade bort själva golvet i mitt projekt och blev det lättare att gå vidare till 

nästa steg i processen.

6.3 ITK (Identity Tool Kit)

ITK (Identity Tool Kit) är en metod som används för att visualisera idéer, 

tankar och visioner. Genom att kommunicera med hjälp av bilder minskar 

man risken för att tala förbi varandra och missförstånd kan undvikas.

Då man arbetar i grupp eller på uppdrag av ett företag, som i detta exam-

ensarbete, är det viktigt att man förstår varandra och att man arbetar mot 

samma mål. Design, form och funktioner är svåra att klä i ord och olika ord 

betyder olika saker för olika människor.

”Vilken nyans tänker du på om jag säger blå? Troligtvis inte samma nyans som 
jag tänker på.”1

För att underlätta vid mötet med uppdragsgivaren valde vi som arbetar med 

Kährs att göra en gemensam Stateboard, Futureboard och Inspirationboard 

som vi modifierade för att den skulle passa in i detta projekt. (Se bilaga 4).

Vi utgick då ifrån hur vi ser på Kährs produkter idag, hur vi tror att en gynns-

am utveckling av företagets sortiment skulle kunna se ut och vi gav exempel 

på andra produkter som har liknande uttryck.

Utöver detta gjorde jag även en egen ITK för att veta vart jag var på väg i mitt 

arbete. (Se bilaga 5).

6.3.1 Stateboard.
Här skall man beskriva vad företaget representerar i nuläget med hjälp av 

tre till fem ledord och lika många bilder. I den gemensamma Stateboarden 

valde vi att inte använda oss av ord, utan endast bilder, och det blev i detta 

fall något fler bilder än de tre till fem. Med bilderna ville vi visa att Kährs är 

ett svenskt företag med väl förankrade traditioner, gott anseende bland sina 

kunder och som arbetar med kvalitativa råvaror.

1 Koblanck, Henriette. Koblanck, Henriette. Guide Identity Tool Kit. 
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I min egen Stateboard valde jag att arbeta med Kährs produkter istället 

för med företaget i sig självt, för att på så sätt få mer klarhet i vilken typ av 

produkt jag skulle ta fram. De kärnord som fick sammanfatta det befintliga 

sortimentet blev Traditionellt, Statiskt och Naturligt.

6.3.2 Positionboard. 
I en Positionboard beskriver man företaget, den marknad där företaget ag-

erar på eller hur en produkt uppfattas i nuläget. 

Man visualiserar deras nuvarande position i ett koordinatsystem där mot-

satsord är placerade i slutet på vardera axel, dessa ord beskrivs även i bilder. 

För att visa vart i koordinatsystemet man anser att företaget befinner sig, 

görs en markering någonstans mellan dessa fyra ord. Efter att man gjort en 

Futureboard, (se rubrik 6.�.�), kan ytterligare en markering göras i Position-

bord för vart man i framtiden önskar placera företaget eller produkten. Po-

sisionboard fungerar då som en kompass, som tydligt visar i vilken riktning 

man bör röra sig. 

De ord jag valde att placera i mitt koordinatsystem var statiskt och flexibelt, 

samt svensk tradition och globalt kulturarv. Med statiskt menade jag att 

användningsområdet för de befintliga produkterna är väldigt förbestämt och 

oföränderligt. Uttrycket globalt kulturarv får symbolisera det faktum att 

världen krymper och kulturer blandas, vilket är ett bra tillfälle att välja delar 

ur andra traditioner att inspireras av. 

6.3.3 Futureboard.
En futureboard visar företagets position i framtiden. Den görs på samma sätt 

som Stateboarden, med ledord och bilder, och placeras sedan in i Position-

board.

Positionboard

Svensk tradition

Globalt kulturarv

Statiskt Flexibelt

idag.

imorgon.



21

Vår gemensamma Futureboard, även den anpassad till detta projekt och 

detta möte, visade exempel på produkter som i sin funktion eller sitt uttryck 

skulle kunna passa in i Kährs sortiment men bidra med lite nytänkande och 

förändring. Några exempel på andra företag som har arbetat för att stärka 

sitt varumärke genom att lansera oväntade produkter är biltillverkaren 

Porsche och den svenska möbeltillverkaren IKEA. Porsche har till exem-

pel tagit fram ett exklusivt kök och köksmaskiner 1, IKEA har en liten och 

exklusiv produktfamilj, IKEA ps kollektion 2, där unga designers får formge 

produkter som får mycket medial uppmärksamhet, och stärker på så sätt 

varumärket.

I min egen Futureboard valde jag orden Utmanande, Finurligt och 

Naturligt för att förklara vad jag hoppades att min produkt skulle komma att 

vara synonymt med.

Denna vision placerade jag sedan ut på min Positionboard.

 6.3.4 Shape and colour

I denna del av ITK skall man renodla de former och färger man fått fram i sin 

futureboard, men jag valde att titta på min dekonstruktion och mina bildsök 

istället, för att med ett fåtal bilder och färgexempel visa på det typ av este-

tiskt uttryck jag strävade efter. Detta görs för att ge varumärket/produkten 

en egen identitet och uttryck, som skiljer den från konkurrenterna.�

6.4 Skissfas 1.

Skissandet har varit pågående under hela projektet, men i denna uppsats 

har jag valt att dela upp den i olika faser för att undvika att fastna i detaljer 

och för att enklare visa på de val jag gjort och den utveckling de inneburit för 

processen.

1  http://www.poggenpohl-porsche-design-kitchen.com/en/ 2009-05-06
2 http://ikeaeu.ecweb.is/09/pstse/ 2009-05-06
� Koblanck, Henriette. Koblanck, Henriette. Guide Identity Tool Kit. 
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6.4.1 Idéskisser i 2D
I den första delen av skissandet låg fokus på att söka intressanta områden att 

arbeta inom.

Idéer som fanns var bland annat köksinredning, bokhyllor, badrum, fond-

väggar, mönster och dekoration på golvytor och olika typer av belysning. De 

skisser som kom i detta skede var snabba och slarviga men syftet med dem 

var att göra mentala noteringar till mig själv, lite som musiker som ibland 

spelar in ett ackord som de plötsligt kommit på med sin mobiltelefon, för att 

sedan kunna utveckla och testa det mer ingående. Jag försökte finna nya sätt 

att se på golvet, men gick ganska snabbt ifrån idén att göra ännu ett golv.

Utifrån mina skisser började små frön av idéer gro och dessa diskuterade jag 

med studenterna i min bollplanksgrupp, en samansättning av klasskamrater 

som finns till för att bolla idéer med och för att hjälpas åt att lösa problem 

som uppstår under processen, i detta fall Li Jakobsson och Hedda Linton.

Ganska snart var det klart att jag skulle ta fram en armatur, för att med hjälp 

av belysning göra användaren uppmärksam på själva golvet. Att arbeta med 

armaturer tycker jag är spännande eftersom de både har en funktion som 

ljusåtergivare samtidigt som de skall fungera som en estetiskt tilltalande 

artefakt då de är släckta, dessutom är det ett effektivt sätt att påverka rums-

ligheten.

Efter min dekonstruktion bestämde jag mig för att utgå ifrån trädet, par-

kettens ursprung, och dess olika skepnader under de olika årstiderna. Ge-

nom att välja en så specifik utgångspunk koncentrerade jag mitt sökande och 

kunde på så sätt gräva djupare efter former och lösningar som stärkte mate-

rialets härkomst, något jag kände låg min uppdragsgivare varm om hjärtat.

När man talar om trädens olika skepnader upptäckte jag att man ofta talar 

positivt om sommarens vackra trädkronor eller om vårens knoppar. Men 

varför har vi glömt av hur underbart det är att sparka i löven? Som barn up-

pskattade jag löven mer när de låg på marken än när de satt i träden. Det är 

något lekfullt i hur de blåser runt och de känns väldigt levande, trots att det 

är precis tvärt om. Att blanda något lekfullt och levande med Kährs platta 

och linjära produkter kändes spännande och stämde bra överens med min 

dekonstruktion, där både liv och platt var ord som summerade de befintliga 

parkettgolven.

Då jag efter min research och efter handledning med Jan Ejhed, professor 

vid ljuslaboratoriet på KTH, beslutat att hörnen i ett rum är en spännande 

placering för min armatur, skissade jag på hur en lövhög som blåst upp i ett 

gathörn kunde se ut. Jag testade att stilisera både de individuella löven och 

hela högen som en form. Att stilisera innebär att man förenklar former och 

linjer, ibland så långt så att de blir abstrakta tolkningar av det man utgått 

från. 
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Resultatet blev en form som jag tyckte om, den kändes organisk och levande, 

men på samma gång rak och organiserad.

Parallellt med skisserna på hörnlampan pågick fortfarande ett sökande efter 

andra lösningar; takkronor, bordslampor och belysning i fönster. Detta sked-

da för att försäkra mig om att jag hade testat alla andra möjligheter och med 

gott samvete kunde känna att jag valt rätt typ av armatur, en slags säkerhet-

såtgärd skulle man kunna kalla det.

Då jag kommit fram till en form jag var nöjd med övergick jag till att fortsätta 

att bestämma formen i �d-skisser. Det var svårt att medhjälp av papper och 

penna förstå den tredimensionella upplevelsen av formen och hur den såg 

ut i olika vinklar. Ibland händer det att man blir nöjd med en form som man 

skissat i 2D, men sedan när man bygger den i �D visar det sig att uttrycket 

satt i skissen och inte i formen.

6.4.2 Formsökande små 3D-skisser.
För att testa mina 2D-skisser skar jag ut geometriska, oregelbundna bitar 

(cirka 50x50 mm) ur vit kartong, så kallad kapa, och pusslade ihop dessa till 

en liten del av min tänkta form. Jag fastnade mycket för hur springorna mel-

lan bitarna bildade ett rakt och tydligt mönster. Det kändes bra eftersom det 

stämde överens med min shape and colour och med min dekonstruktion. 

3D-skiss i kapa.

Första skissen på lövhögsformad armatur. 
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Golvets platta karaktär tyckte jag fanns representerad i de geometriska 

kapabitarna som tillsammans bildade plan som växte uppåt på ett stelt men 

levande vis. 

Att genomföra själva pusslandet var mycket svårt. Då jag skar ut bitar på 

måfå, med den enda begränsningen att varje bit skulle ha mellan � och 5 

sidor, var det svårt att styra formen och slumpen fick bestämma för mycket. 

Jag testade då att arbeta med färre fasetter, kapabitar, för att förenkla både 

formens uttryck men även själva konstruktionen. Resultatet blev för statiskt, 

kantigt och för långt ifrån den lekfulla lövhög jag utgått ifrån och jag valde 

att inte gå vidare med denna form.

För att kunna se formen i sin helhet, och inte bara ett fragment av den som 

i de små kapabitarna, försökte jag arbeta fram en liten skissmodell i grön-

skum, ett lättarbetat plastskum som används vid modellbygge. (Se bilaga 

7, bild �) Resultatet blev otydligt och det var svårt att få någon precision i 

formerna, så i nästa steg byggde jag i trä. 

Av vår uppdragsgivare hade vi fått ett antal trästavar, varav vilka man bygger 

upp parkettens yta. Om dessa är aningens defekta kan de inte användas till 

golv och sållas därför bort under produktionen. De bränns då istället och blir 

till värme, men jag tänkte att min armatur kunde ta tillvara på dessa, då de 

defekta delarna kunde kapas bort. Jag sågade stavarna i mindre bitar, cirka 

80x80 mm, och pusslades ihop på samma sätt som kapabitarna.( Se bilaga 

7, bild 4) Efter att ha fått ihop en modell på cirka �00x�00 mm såg jag att 

så små bitar bildar en alldeles för rörig helhet. Likheterna med en lövhög 

var visserligen stora, men känslan av parkett hade försvunnit. I min analys 

av parkettgolvet hade jag konstaterat att det var i de parallellt placerade sta-

varna, helst tre i bredd, som dess identitet låg, och detta blev inte tydligt i 

min trämodell.

6.4.3 3D-skisser i skala 1:1.
Efter att ha försökt att bygga en skissmodell i skala 1:1 av papier-marché, 

tidningspapper varvat med tapetklister, som blev diffus och oformlig i sitt ut-

tryck, återgick jag till att bygga i kapakartong. (Se bilaga 7 bild 2)

Ytterligare två fullskalemodeller byggdes då i kapa. (Se bilaga 7 bild 5 och 6)

Den första modellen blev jag inte helt nöjd med, och för att hitta vart felet 

var och vad jag ville ändra använde jag mig av Love and Hate-metoden. Det 

är en metod som används om man måste välja mellan två eller flera alterna-

tiv, då man noterar deras för- och nackdelar och väger dessa mot varandra. 

Vad var det jag gillade med den och vad ville jag ändra? Sakerna jag analyse-

rade var främst helhetens uttryck, hur den beter sig i en rumslig kontext och 

detaljerade formelement.

Jag kom bland annat fram till att den kändes för trög, antagligen på grund av 

att de första planen lutade för lite, hela lampan kändes då för långsam. 
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Högre upp på lampan blev kontrasterna mellan branta och flaka lutningar 

för stora, helheten blev då väldigt osammanhängande och oharmonisk.

Den översta delen blev för stor i förhållande till den övriga formen, vilket 

bidrog till en obalans i lampans uttryck samt att lampan i sin storlek blev för 

låg. På vissa ställen i formen bildades negativa rum, som inte kändes i fas 

med den övriga formen. De kändes störande och stal uppmärksamhet från de 

övriga formelementen. Dessa ville jag arbeta bort. Att formen blev organisk 

och asymmetrisk såg jag som något mycket positivt. 

Eftersom den första modellen blev för låg och för liten testade jag att hänga 

upp brunt papper i ett hörn och på så sätt testa proportioner och storlekar. 

En bas på 600x600 mm mot golvet och en höjd på 850 mm gav lampan en 

lagom plats. Den blev då så pass hög att man märkte den, läser den mer som 

en möbel än som något man tillfälligt lagt i hörnet, utan att ta över hela rum-

met. Då mitt mål med projektet var att ge golvet mer yta, var det viktigt att 

produkten fick ta plats, både fysiskt i rummet och visuellt i upplevelsen av 

den.

Jag byggde ytterligare en modell i kapakartong, nu med mer precision och 

utifrån analysen av modell nummer ett, med måtten från testen med brun-

pappret. Jag arbetade med aningen större skivor för att försöka göra den 

ännu mindre rörig och därigenom skapa en mer harmonisk helhet. 

Vinklarna mellan de olika planen blev större, för att minimera kontrasterna 

planen emellan, helheten kändes mer sammanhängande och de första 

skivorna ner emot golvet blev brantare. På så sätt markerades formens grän-

ser, var den börjar och var den slutar, så att inte de som vistas i rummet 

snubblar över min produkt.

Resultatet blev en större storlek, mildare skiftningar mellan planen, en tydlig 

rörelse i formen som fortfarande var asymmetrisk. De negativa hålrummen 

var bortarbetade. (Se bilaga 7, bild 6).

För att förstärka känslan av att det är golvet som reser sig valde jag att bygga 

armaturen av deras trestavsparkett. De kapaskivor jag skurit ut sågades då ut 

ur deras befintliga golv för att sedan pusslas ihop till min armatur. Det var då 

viktigt att riktningen i parketten gick åt rätt håll, det vill säga i samma rikt-

ning som golvet den står på. 

För att underlätta mitt prototypbygge ritade jag därför pilar på den färdiga 

skissmodellen, så att jag viste hur jag skulle placera dem på parketten när de 

skulle sågas ut i det slutgiltiga materialet.

6.4.4 Sammanfattning av skissfas 1.
Efter den första skissfasen hade jag bestämt mig för den slutgiltiga formen. 

Resultatet blev en klättrande golvform som bildar en bro mellan väggar och 

golv, jag upplever den som att golvet bestämt sig för att ta mer plats och bör-

jar resa sig.
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Ljuskällan, LED-stripes, är placerad under/bakom armaturen och ljuset 

kommer ut ur de springor som finns mellan varje fasett. Hur ljusgenomsläp-

pet kom att bli undersöktes i de ljuslaborationer som genomfördes senare. Se 

avsnitt 6.6.

Armaturen skulle komma att byggs av trä för att läsas som en förlängning av 

det parkettgolv den är placerad på. 

6.5 Ljuslaborationer.

Hur ljuset påverkar upplevelsen av rummet och artefakten är svårt att förut-

spå och därför gjordes ett antal ljuslaborationer. En armatur har två lägen, 

tänd eller släckt, och det är viktigt att man arbetar med dess uttryck i båda 

lägena när man tar fram en ny produkt. I min skissfas testade jag armaturen 

som form och hur dess kropp påverkade rummet den placerades i. Det var 

naturligtvis även oerhört viktigt att testa dess rumsliga påverkan när den 

lös, hur själva armaturen såg ut med ljus inuti, och hur olika placeringar av 

ljuskällor upplevdes.

6.5.1 Papp.
Den första testen jag gjorde var att skrynkla ihop brunpapper i ett hörn och 

tända en 40 W glödlampa bakom, främst för att se hur hörnet i rummet 

förändrades av ljuset och av att jag placerade ett föremål där men även för 

att testa storleken på föremålet. I det här stadiet var tanken att lampan även 

skulle kunna placeras i hörnet mellan vägg och tak, så laborationer på detta 

gjordes också. (Se bilaga 8, bild 1).

Efter testerna konstaterades att det krävdes en ganska stor form för att den 

skulle ta den plats jag hoppats på och för att man inte skall trampa på den. 

Jag uppskattade att en höjd på 600 mm skulle vara tillräcklig. 

Då jag placerade armaturen i taket insåg jag att kopplingen till golvet blev för 

liten och jag beslutade mig för att stryka den funktionen.

6.5.2 Modell i vit kapa
I den modell jag byggt i kapa placerade jag en 60 W glödlampa för att se hur 

ljuset kom ut ur glipan som bildas mellan väggen och armaturen. (Se bilaga 

8, bild �)

Jag noterade att då ljuskällan låg på marken under armaturen nådde inte 

ljuset ända upp i lampan och konstaterade att tre lysrör som följer hörnet 

skulle lösa det problemet. (Senare ändrade jag ljuskällan till LED-stripes. Läs 

avsnitt 5.2.�)

Den blanka, vita kartongen reflekterade ljuset och gav därför ingen sanning-

senlig bild av det ljus som min armatur skulle komma att alstra, så nästa steg 

blev att belysa en modell av trä.
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6.5.3 Parkett.
Utifrån modellen i vit kapa byggdes en liten form, bestående av tre faset-

ter som täckte ett hörn, av Kährs parkett för att se hur träets varma färg 

påverkar ljuset. 

I trämodellen jag byggde lämnades springor mellan fasetterna för att se hur 

stora springor som behövdes för att rätt mängd ljus skulle släppas igenom 

och hur det kom att lysa i det övriga rummet. Ljuskällan jag använde var en 

60 W glödlampa. (Se bilaga 8, bild 2)

Ljuset från springorna sken upp på väggarna och bildade på så sätt den bro 

mellan vägg, golv och lampa jag hoppats på. På handledning med Jan Ejhed 

talade vi mycket om hur man skulle förankra lampan visuellt mot väggar och 

golv, och hur viktigt det var för helhetsupplevelsen av min produkt. Genom 

att låta ljuset vandra ut i rummet, på väggar och golv, knyts dessa samman 

och armaturen upplevs inte som en främmande kropp i rummet, utan som 

en naturlig del av det.

En öppen springa på 7 mm gjorde ljuskällan synlig och en bländning upp-

stod, varpå frostade, tunna plastlister placerades för öppningarna och bländ-

ningen försvann. Bredden på springan ändrades till 5 mm.

Av detta kunde konstateras att öppna springor inte var ett alternativ, utan att 

lister i frostad plast måste placeras mellan fasetterna, vilket födde idéer om 

hur själva konstruktionen skulle komma att se ut.

6.5.4 Placering.
Eftersom min armatur skulle placeras på golvet i rummets hörn tittade jag 

på hur belysning underifrån tedde sig. Jag upplevde ljuset som magiskt och 

spännande. Att det kom underifrån kändes oväntat och påminde om hur 

man ibland arbetar med att belysa träd underifrån i parker och trädgår-

dar. Under handledningen med Jan Ehjed talade vi om fördelarna med att 

placera belysningen under själva objektet. Då solljuset kommer ovanifrån 

reagerar vi mer när vi ser ljus underifrån, och det var just en reaktion jag 

ville framkalla med min armatur.

6.5.5 Sammanfattning av ljuslaborationerna.
Efter mina laborationer beslutade jag mig för att låta ljuset komma från de 

springor som bildas mellan fasetterna, dessa bör vara upp till 5 mm breda. 

Varje springa behövde bli täckt av en frostad plastlist för att inte blända an-

vändaren. 

6.6 Skissfas 2.

6.6.1 Konstruktionsskisser i 2D.
Att få de olika fasetterna att sitta ihop utan att blockera ljuset visade sig vara 

ett problem.
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Under handledningen med Göran Faffner och Jonas Stengel talade vi om 

någon form av tyg bakom alla fasetterna som skulle hålla dem på plats och 

samtidigt släppa igenom ljuset. Detta skulle dock inte bli tillräckligt stabilt. 

Med hjälp av skisser sökte jag efter lösningar, men ingen idé kändes som en 

bra lösning.

I ett samtal med en klasskarat angående problemet kom vi på att ett skelett 

av plastprofiler skulle bilda en stabil stomme som fasetterna skulle kunna 

vila på. 

Detta löste även placeringen av LED-stripsen, ljuskällan, som kunde fästas 

på samma plastskelett

Fasetterna skulle då kunna parketteras i platssparande, platta paket som är 

en fördel ur miljösynpunkt. De skulle kunna ha numreringar som stämmer 

överens med vart på stommen den skall placeras och fästas på skelettet med 

magneter. 

6.6.2 Konstruktionsskiss i 3D.
För att tydligare visualisera hur plastlisten skulle se ut byggde jag en grön-

skumsmodell i skala 1:1 av ett av en del av listen. Jag valde en del där tre 

springor möts för att även visa på hur dessa möten skulle se ut. Ett färdigt 

skelett skulle jag dock inte hinna ta fram till min prototyp, men jag bestämde 

mig för att göra en tvådimensionell skiss av skelettet och med min gröns-

kumsmodell visa hur listen skulle komma att se ut i en senare produktion

3D-skiss i grönskum, som visar hur en formpressadplast-
profil skulle kunna se ut.

Skiss på formpressad plastprofil.

Skiss över hur fasetterna vilar på skelettet och vart jag 
skulle kunna placera ljuskällan.
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6.7 Industriell tillverkning.

I framtiden är min lampa tänkt att tillverkas industriellt, istället för på ett 

hantverksmässigt sätt, och var därför tvungen att ha det i åtanke vid utfor-

mandet av min produkt. 

Från början var tanken att armaturen skulle byggas av spillmaterialet från Kährs 
trästavar som sållas bort under produktionen, men när jag under processen in-
såg att de är för små fick jag tänka om.

Armaturen var nu istället tänkt att produceras av de plank i trestavsparkett 

som idag går till bränning. (Läs avsnitt �.1.2.) För att minimera mitt eget 

spillmaterial, de material som inte blir fasetter till armaturen, testade jag att 

placera ut bitarna så tätt som möjligt på parketten, ungefär som vid ett pep-

parkaksbak. Bitarna kan då laserskäras ut från parketten, och materialet som 

blir över kan gå till bränning.

 6.8 Skissfas 3

6.8.1 Detaljskisser i 2D.
Armaturen skall placeras i offentliga miljöer där tanken inte är att besökaren 

själv skall kunna reglera ljuset, ville jag ha en diskret strömbrytare som per-

sonalen hade kontroll över. Jag skissade på en version där en av fasetterna 

trycks ner för att tända och släcka armaturen. Detta skulle medföra att man 

inte med blotta ögat vet hur man aktiverar den, en slags motsatts till använ-

darvänlighet.

Skiss som visar på att lampan tänds och släcks genom 
att användaren trycker ner en omarkerad fasett.

Pa
rk

et
te

ns
 ri

kt
ni

ng

Illustration över hur fasetterna skall skäras 
ut ur parkettplankorna.

Här har jag lagt ut mallarna för att se 
hur stor plats de tar.
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Detta skulle inte vara möjligt att konstruera till prototypen, så jag bestämde 

mig då för att låta en fjärrkontroll reglera ljuset och på så sätt visa hur perso-

nalen styr ljusregleringen. 

När man tar fram en armatur är sladden ett viktigt moment. Som jag såg det 

hade jag två valmöjligheter; antingen att arbeta med att betona sladden och 

låta den bli en stor del av helheten eller att göra den så diskret som möjligt.

När jag tittade på olika hörn noterade jag att man ofta använder lister och 

gränsen mellan golv och vägg till att leda olika sladdar och kablar, och tänkte 

att eftersom detta tycks vara en viktig funktion kan min sladd bli en del av 

den. Att både ha sladdar liggandes i hörnen och sedan placera en armatur 

med en tydlig sladd där skulle upplevas som kaka på kaka. Därför valde jag 

att låta min sladd vara diskret men inte osynlig. Det blev en vanlig vit sladd 

som kommer fram bakom armaturen och löper längs väggen till ett eluttag.

6.9 Prototypbygge.

6.9.1 Matrialval.
Inför bygget av prototypen hade jag fått parkettplank av min uppdragsgivare. 

Parketten jag fick var trevstavsparkett i ek, andrahands-sortering, som ham-

nat bland de få procenten som går tillbränning på grund av smärre skönhets-

fel, detaljer som inte skulle komma att synas i min produkt.

Då det inte var möjligt att formpressa ett plastskelett valde jag att själv göra 

vinkeljärn av plexiglas, för att inte påverka ljusskenet genom springorna. 

För att förhindra bländning och för att uppnå ett liknande resultat som den 

formpressade plasten skulle medföra, täckte jag springorna med frostad bok-

plast. 

6.9.2 Bygge.
Jag valde att bygga min prototyp själv eftersom jag visste med mig att många 

beslut skulle behöva tas under arbetets gång. 

För att kunna få hjälp av en hantverkare skulle detaljerna på produkten be-

höva vara helt klara, och jag ville kunna göra mindre justeringar medan den 

byggdes. Det blev ett långsamt och ganska svårt bygge, som resulterade i 

vissa kompromisser i formen och i de tekniska lösningarna. Jag brukar vilja 

ha en prototyp som är så nära den tänkta produkten som möjligt, men i vissa 

projekt får man lägga vikten vid att med prototypen kunna visa hur produk-

ten kommer att se ut och fungera, en så kallad utseendemodell.

Pappbitarna, fasetterna, från den kapamodell jag bestämt mig för lades ut 

på trestavsparketten i den parkettriktning som var bestämd för varje bit, och 

sågades sedan ut.

För att fästa fasetterna i varandra böjde jag bitar av plexiglas med en 

värmepistol för att få individuella vinklar som passade för varje fasett. Mo-

mentet var kritiskt då uppvärmt plexiglas inte tål så mycket belastning utan 
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lätt knäcks vid tryck. På varje fasett fick jag montera fast mellan 2 och 6 vin-

keljärn, vilket var svårt då alla vinklar påverkade varandra och modellen lätt 

blev skev.

Springorna täcktes av frostad bokplast på baksidan. Då modellen var tung 

och gärna gled ut från hörnet, byggde jag ett underrede med hakar som 

skulle hålla skalet av armaturen på plats. I underredet kunde jag även fästa 

den ljuskälla jag valt, samt tillhörande transformator och sändaren till den 

trådlösa dimmern.

6.9.3 Reflektioner.
Trots att jag planerat mitt prototypbygge väl stötte jag på svårigheter under 

arbetet. Det största problemet var att vinklarna försköts under bygget och 

resulterade i att vissa bitar inte passade exakt. Genom att slipa dem efteråt 

kunde jag minimera skevheten, men önskar ändå att de hade passat bättre 

ihop. Det var främst bitarna mot golvet och väggarna som ställde till det, eft-

ersom jag inte ville ha något ljusgenomsläpp mot golvet för att skapa en illu-

sion om att det var det befintliga golvet som reser sig. För att hindra ljuset att 

sippra ut mot golvet fick jag täta med en gummilist, vilket gav ett bra resultat 

men det kändes trist att behöva lappa och laga. 

I sin helhet tycker jag ändå att prototypen tydligt visar på utseendet och 

funktionen jag strävat efter och jag är nöjd med resultatet. Jag hade dock 

gärna sett att jag hunnit lägga mer tid på att bygga underredet mer noggrant 

och att hitta ett mer tåligt material till vinkeljärnen än plexiglas.

7. Resultat

7.1 Resultatet av arbetet.

Arbetet resulterade i en golvplacerad armatur, byggd av Kährs spillmaterial, 

i det här fallet trestavig ekparkett. Tanken är att armaturen skall gå att få i 

olika träslag så att den passar ihop med det befintliga golvet.

Baksidan av konstruktionen med vinkeljärnen av plexiglas.
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Den placeras i rummets hörn, och har måtten 600 x 600 x 900 mm och lyser 

med hjälp av LED-tejp.

Jag har valt att kalla min armatur för ånyo, ett gammalt svenskt ord som 

anspelar på den tillbakablick jag gjort i materialets ursprung samtidigt som 

det innehåller ordet ”ny” som syftar till den framtida marknaden. Jag valde 

dessutom ett svenskt ord för att förstärka känslan av svensk tradition som 

förknippas med Kährs.

Syftet var att skapa ett ökat intresse kring Kährs och deras produkter med hjälp 
av ompositionering av deras golvmaterial genom att förflytta detta till en annan 
kontext. Min vision var att golvet på ett eller annat sätt skall få ta mer plats i 
morgondagens offentliga rum. (Kapitel �.�)

Med hjälp av dekonstruktionsmetoden har jag hittat kärnan i Kährs produk-

ter och tagit med den till ett annat samanhang. Detta hoppas jag hjälper an-

vändaren att läsa in golv i min armatur och läser den som en förlängning av 

det befintliga golvet. 

Målet har varit att uppmärksamma en befintlig produkt genom att tillföra 

en helt annan, och på så sätt stärka dess identitet. Golvet har fått mer visuell 

och fysisk plats.

7.2 Återkoppling till ITK samt dekonstruktionen.

Det känns relevant att göra en återkoppling till min Futureboard, då denna 

visade på vart jag ville att mitt resultat skulle hamna.

De kärnvärden jag valde ut var Utmanande, Finurligt och Naturligt, vilka 

jag tycker känns representerade i mitt resultat. 

Produkten i sig är oväntad och tänjer på begreppet golv, den känns lekfull 

och återkopplar till naturen och materialets ursprung; trädet. 

De bilder jag valde för min Shape and Colour har varit som en röd tråd i mitt 

arbete, det är där jag hittat lust och inspiration, och jag tycker att dessa går 

att se i min armatur ånyo. 

Helbild på ånyo samt en detaljbild.
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I min dekonstruktion hittade jag kärnan i parketten, och Växtlighet, Liv och 

Årstider och Linjärt, Platt och Ordnat kaos var de ord jag tog med mig i mitt 

arbete. Ånyo växer, eller tar ett kliv, till nya rumsliga områden samtidigt som 

den har behållit det platta och linjära jag fann i Kährs produktsortiment. 

Vissa av orden, främst årstider, kan vara svåra att se i resultatet, men det har 

varit ett centralt ord genom hela processen som ledde fram till slutproduk-

ten.

7.3 Reflektioner.

Personligen tycker jag att resultatet stämmer väl överens med de mål jag satt 

upp både i min ITK, dekonstruktion och i min grundvision. Dess formspråk 

ser jag som levande och kaotiskt samtidigt som det är stelt och platt, som en 

sammanfattning av utgångsprodukten, Kährs trestavsparkett. Golvigheten 

sitter i materialval, formspråk och placering. 

En industriell tillverkning av min armatur skulle innebära att jag skulle få 

göra vissa justeringar, som jag inte hann titta närmare på. Självklart är det 

en önskan från min sida att den skall gå att producera i större upplaga, men 

jag har valt att se min produkt som ett förslag på hur man kan vidareutveckla 

en produkt. Om jag skulle arbeta vidare med projektet skulle fokus ligga på 

att anpassa den till maskinell tillverkning, men då i samarbete med kunnig 

personal från den typen av bransch, eftersom min egen kunskap brister på 

det området. 

8. Sammanfattning, slutsatts 

Projektet har främst handlat om Kährs och utvecklingen av deras befintliga 

produkter. Fokus har legat på studier av användarkontexter istället för på 

användarna, som annars är en vanlig approach till designprocessen, därför 

har jag valt att inte göra några användarstudier.

Uppdragsgivaren har inte gått in i projektet och styrt mig, utan låtit mig ut-

veckla mina idéer fritt. Detta har medfört att upplägget på projektet kommit 

att likna de övriga projekten jag gjort i skolan. På sätt och vis hade det känts 

som en bra erfarenhet och övning inför yrkeslivet att större vikt lagts vid 

själva samarbetet, samtidigt som jag har tyckt att det varit bra att få ta fram 

en produkt som tydligt visar på hur jag arbetar som formgivare. 

Under projektarbeten har det pågått en kontinuerlig process i huvudet, där 

jag ständigt läst och lagrat information som rör mitt arbete, en process som 

är svår att redogöra för. Jag har samlat som ett arkiv av idéer och motiva-

tion i mitt huvud som sedan kan plockas fram och användas när det behövs. 

Personligen tror jag att det är en oerhört stor del av designprocessen, och att 

man som designer tack vare detta alltid lägger en del av sin själ i produkten 
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man tar fram. Designern finns på så sätt alltid representerad i resultatet, hur 

lyhörd denne än är mot användare, uppdragsgivare och forskning. Då jag i 

detta uppdrag fått väldigt fria händer är jag, och mina personliga upplevelser 

och tankar, en stor del av ånyo.

I mitt examensarbete har jag bevisat för mig själv att jag kan använda den 

kunskap jag givits under min studietid, jag har fått en inblick i hur min per-

sonliga process ser ut och hur jag hanterad olika moment i den. Tydligt är 

att jag under dessa tre år hittat och utvecklat ett formspråk och ett förhålln-

ingssätt till design som jag känner att jag trivs med och som jag kan stå för. 

Skolan har inte kunnat lära oss studenter att formge produkter, men den har 

lärt oss att hantera designprocessen och på så sätt nå fram till välgrundad 

och god design.
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Bilaga 1.

Anteckningar från besöket i Stockholm.

Vi besökte ett par hotell för att studera hur människor använder lobbyn, hur 

lobbyn är belyst och möblerad samt hur golvet ser ut och används.

Vi förklarade vart vi kommer ifrån och frågade om lov för att fotografera.

Scandic Continental.

Klara Vattugränd 4 /Vasag. 
Box 120 
101 22 STOCKHOLM

Grå/beigt stengolv i större delen av rummet. Från entrén fram till recep-

tionen ligger en matta som en stig. För att det är skönt att gå på eller för att 

visa vägen?

I foajén finns sitt grupper i skinn, under dessa ligger också en matta, samt 

under de stolar och bord som är utplacerade i restaurangdelen. I sittgrupper-

na sitter människor kortare stunder, kanske väntar de på något eller någon. 

I hörnen av rummet har de byggt upp rabatter för växter. Annordningen är 

byggd i samma material som golvet. Själva byggnationen känns stel, men 

trevligt med lite höjd och att något händer i hörnen. 

Best Western Hotel Terminus.

Vasag. 2020 
101 25 STOCKHOLM

I lobbyn sitter människor och väntar kortare stunder, två kvinnor arbetar 

med sina datorer i en soffa. Golvet består av sten, men där soffor och fåtöljer 

är utplacerade är golvet klätt med en matta.

I ett mörkt hörn står en golvlampa. Belysningen i övrigt är dämpad, varm 

och skapar en hemtrevlig stämning. I taket hänger en kristallkrona och på 

väggarna sitter lampetter, inga kalla ljuskällor utan bara glödljus.

Enligt kvinnan i receptionen används rummet mest för att vänta, sitta ner 

någon minut men ibland händer det att någon tar med sig en drink från bar-

en i det angränsande rummet för att sitta ner lite mer avskilt.

På frågan om det är okey att vi fotar deras golv får vi svaret ”Men vad är det 

ni skall fota, det här är väl inget roligt golv?!” Det var intressant att höra 

hennes spontana reaktion på tanken på golvet som en viktig del att studera. 
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Radison SAS Royal Viking Hotel.

Vasag. 1 
Box 2�4 
101 24 STOCKHOLM

Lobbyn är ett stort rum, men som upplevs vara indelat i olika mindre rum. 

Ett bra sätt att arbeta med rumslighet. I stort är det sten som dominerar gol-

vet, men med flera undantag.

Innanför dörrarna står en allé av stående båtliknande byggnader som reager-

ar när människor närmar sig, genom att spela musik och ändra färg. Mellan 

båtartefakterna ligger en matta som leder gästen in i byggnaden. Tillskillnad 

från de andra mattorna vi sett är denna nerfälld i stengolvet. Detta såg mer 

genomarbetat ut än när mattorna ligger ovanpå golvet. Rummet hålls sam-

man av olika trädetaljer som ger ett varmt och ombonat, exklusivt intryck.

Under en större samling sittmöbler ligger ett mörkt, slitet trägolv, i hörnen 

står stora golvlampor, även om de stora skyltfönstren släpper in massa dag-

sljus.

Längre in i rummet finns ett atrium, där ganska kallt dagsljus kommer från 

stora takfönster, men detta känns friskt och ljuset lockar en längre in i rum-

met fyra mindre receptioner av mörkt trä är placerade i skuggan av våningen 

över. Skuggan, eller det dämpade ljuset, gör att man känner sig skyddad här 

och inte lika utsatt som man skulle ha gjort om ljuset var riktat mot en när 

man stod här. Ett skickligt sätt att skapa ett rum i rummet.

Under takfönstret är stengolvet avbrutet av organiska, frostade glasplattor 

med belysning under. Dessa mjukar upp det stela stengolvet och jämnar ut 

ljuset som kommer ovanifrån, kontraster i form men ett samspel i ljus.

Jämte ljusgården, återigen i skuggar av våningen ovanför, är öar med sitt-

grupper byggda med hjälp av ljus, mattor och tak. Här har man placerat en 

rund matta på golvet och precis över denna har man satt en cirkel av trätak. 

På så sätt läser ögat mellanrummet mellan dessa dom en avskilt rum. In-

tressant att se hur golvet ser ut i taket. Restaurangdelen är upphöjd och 

anknuten till det övriga golvet med en ramp. I trägolvet som ligger här är ljus 

nedfällt i golvet, blad glas och glaskulor. 

Belysningen i rummet är mycket varierat. I atriumet är det ett kallt, starkt 

och friskt ljus, vid träpelarna som är utplacerade i lokalen är det infällda var-

ma ljuskällor som belyser trät mer än rummet, i sittöarna är det ett klarare 

ljus som knyter samman det lilla rummet. 

Alla det mörka trädetaljerna bidrar till en varm och ombonad känsla, vissa 

delar påminner om ”morfars kontor”, det gamla kontoren på �-talet. Man 

har använt sig av många olika typer av belysningar; det naturliga ljuset från 

takfönstret, infällda spotlights, moderna takarmaturer, traditionella golv
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lampor, ljusslingor infällda i golv och tak samt naturligt dagsljus från de 

stora fönstren mot gatan. Det bildas ett spel av ljus och skugga, utan att störa 

ögat, en variation av olika ljustemperaturer samt en blandning av artificiellt 

och naturligt ljus. 

Vi studerade även hur människor förhåller sig till öppna platser, en form av 

offentliga rum.

Sergelstorg.

På torget pågår en rad olika aktiviteter, mest uppseendeväckande är en 

grupp på cirka 20 scouter som springer omkring och har kuddkrig medan 

ytterligare cirka tre scouter lagar mat på ett stormkök. Detta påverkar män-

niskorna runt omkring som reagera på olika sätt. Ett fåtal stannar, tittar roat 

och till och med fotograferar scouternas kuddkrig. Andra låtsas inte ens se.

I övrigt passerar människor torget, men vissa tycks vänta på någon eller 

stannar för att hälsa på någon. Ingen tycks störas av att stanna mitt på tor-

get, ingen smyger längst med kanterna som man annars kan tänka sig att 

folk skulle göra vid en stor öppen yta. Kanske är det för att hela torget är in-

delat i mindre ytor med hjälp av det svart/vita mönstret?

Mönstret tycks inte heller påverka viken väg människor går över platsen. 

Då vädret är strålande är platsen väl upplyst av solen, tyvärr bildas som 

svarta hål när man kommer in i skuggan, kontrasten mellan ljus och skugga 

blir påfrestande. 

Folk dröjer sig kvar på platsen, sitter längs med kanten eller i trappan.
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Bilder från studier i Stockholm.

Japanskt tehus. Etnografiska muséet i Stockholm.
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Bilaga 2.

Intervju med Arkitekt & Miljö Cleas Törnblad  0480 
20500

Utförd av Li Jakobsson.

1 hur delaktiga är ni i planeringen av golv?

- Beror väldigt mycket på uppdraget och hur beställaren vill ha det, men oftast är vi 
väldigt delaktiga.

2 hur får det till vid val av golv, visst utbud att välja från, hur lång tid läggs 

på planeringen av golvet?

- Vi jobbar med 2-3 olika fabrikat. Dessa beror oftast på regionala aspekter men 
även entreprenörer och pris. Det är bra att ha konkurrens mellan företag vid upphan-
dlingar för att få ner priset. Beställaren kan ju också ha specifika önskningar och 
krav vilket vi försöker tillgodose.

� Hur byggs rummet upp, golv –väggar -tak..etc.?

- Som arkitekt är man rumskonstnär och det gäller att skapa en komposition mellan 
olika rum. Man utgår ifrån ytan och sedan vilken aktivitet som ska äga rum. Priset är 
också en faktor som spelar in.

4 Vad är viktigt vid golvval för offentlig miljö?

- Det beror helt på vilken miljö det är och då vilken aktivitet som äger rum där. I 
butiker blir det oftast pvc plattor för det är en miljö som följer trender väldigt stark 
och ofta förnyar sitt uttryck. Då är pvc plattor ett bra golv som erbjuder ett lågt pris, 
slit tåligt, stort utbud gällande färg och mönster..

Men är det ett bibliotek vill man kanske uppnå en annan känsla och väljer 

därför kanske trägolv och man har andra förutsättningar för underhåll av 

t.ex. oljat trägolv

5 Vid planering av ex. hotellobby, väntrum?

- Ja det är som sagt helt beroende på vilken sorts hotell det är, lågpris el lyx. Vän-
trum är också beroende på vilket väntrum om det är vid doktorn eller på en tågsta-
tion. Så det finns inga generella regler utan varje uppdrag har sin specifika lösning.

6 Vad är viktiga egenskaper för rummet?

- Att ge värme åt miljön, man vill tillföra en känsla och tala till hjärtat. Man arbetar 
med en helhet och skapar ett samspel mellan golv, väggar, fönster och tak.

7 Hur kan man arbeta för att få fokus på golvet?  
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- Ja antingen att golvet sticker ut så mycket av sig själv, eller genom att då jobba 
med kompositionen av val av färg eller tapet på väggar och andra föremål man plac-
erar in i miljön.

8 Till vilken sorts (lyxig, lugn os.v.) miljö väljs trägolv?

- Väldigt svårt att säga något generellt, beror på vilket uttrycket rummet ska ha och 
aktiviteten och vad uppdragsgivaren vill ha.

9 Hur tänker du kring golv/mark utanför huset, hur skapar man rumslighet 

utan väggar?

- Golven blir ju trädäck, betongplattor och asfalt, sen får man arbeta med växtlighet 
och hur marken ser ut, varje område har ju sina förutsättningar.

10 Hur arbetar ni fram ex. ett torg?

- Man tänker på karaktären, ljussättning, aktivitet, ska jag tillskapa något?

Vid planeringen av torget i Kalmar ville vi inte ta ett grepp om torget, skulle 

vara sparsmakat, var väldigt försiktiga och inte jobba in för mycket material. 

Även tänka på möblerna man applicerar. Man får även ta hänsyn till geograf-

iska lägen och klimat. Ser man på torg i medelhavet är de utformade på helt 

andra sätt än i Sverige, de har ofta mycket större ytor och andra material. 

11 Hur skulle golvet få större betydelse?

- Tror genom att tänka långsiktigt och ur miljö perspektiv, ett golv ska ligga länge, 
det speglar kvalitén. Skapa nya underhållssätt. I affärer/butiker har det en livscykel 
på ca tre år men hemma vill man ju ha mer kvalité. Öka känslan av golvet, lamell-
trägolv känns mindre riktiga, man vill känna kvalitén.

12 Vad saknar du i dagens golvutbud?

-  Lövträn som al och alm som har en varmare färgton, stavforms parkett. Körsbärs 
färg och olika nyanser av varje träslag.

Intervju med Anneli Larsson, GHAB Arkitekter & ingenjörer 
AB  0491 761640

Utförd av Li Jakobsson.

1 hur delaktiga är ni i planeringen av golv?

- Mycket, vi gör jobbet.

2 hur får det till vid val av golv, visst utbud att välja från, hur lång tid läggs 

på planeringen av golvet?

- Det beror på verksamheten i rummet, komplex fråga, vi väljer golv utifrån vad 
beställaren vill ha och vilka som då har det och kan leverera.

� Hur byggs rummet upp, golv –väggar -tak..etc.?
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- Ja man ritar upp en planlösning och då är det väggarna som redovisas för att man 
ska veta vart det finns fönster och el uttag, element mm, sen kommer taket för att 
visa på takhöjden. 

4 Vad är viktigt vid golvval för offentlig miljö?

- Det är upp till beställaren. Man blandar ofta olika golv i byggnader. man har inte 
ett golv i en hel byggnad, sten och keramik varierar men de materialen vi arbetar 
mest med.

5 Vid planering av ex. hotellobby, väntrum?

- Det är upp till beställaren, ekonomin och vad för människor som ska vara där.

6 Vad är viktiga egenskaper för rummet?

- Vilken aktivitet som ska vara där, försöka spegla entrén för det är det första in-
trycket man får av ett hus/ lokal och då försöka få en helhet i bygganden både inne 
och ute.

7 Hur kan man arbeta för att få fokus på golvet?  

- Få det att sticka ut, belysa på olika sätt

8 Till vilken sorts (lyxig, lugn os.v.) miljö väljs trägolv?

- Bibliotek, kontor det beror på hur mycket slitage golvet kommer att utsättas för.

9 Hur tänker du kring golv/mark utanför huset, hur skapar man rumslighet 

utan väggar?

- Med hjälp av vegetation, finns många sorters växter att använda, träd, buskar, län-
gväxter mm.  

10 Hur arbetar ni fram ex. ett torg?

- Ingen torg erfarenhet!

11 Hur skulle golvet få större betydelse?

- Golv finns och behövs ju i alla rum, kanske få det halkdämpande (sten och 
keramik golv blir hala vid väta), skapa illusion med hjälp av golvet tex att det är 
spegelblankt att och att man tror att det är vatten. Eller att det ser halt ut men inte är 
det, skapar en upplevelse.

12 Vad saknar du i dagens golvutbud?

- Nej det finns massor av golv. Både svenska och utländska marknader, textila golv, 
trägolv, stengolv, glasgolv och keramiska golv. Vi har bland annat använt Kährs golv 
på väggar.
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Vallmo Arkitekstudio, Kalmar

Linda Camara 0480- 36 36 70

Utförd av Anna Johansson.

1 hur delaktiga är ni i planeringen av golv?

De flesta arkitekter sträcker sig till den fasta inredningen, övrigt lämnar man 

till inredare. Jag jobbar även med inredning eftersom jag är vidareutbildad 

inom inredning.

2 hur får det till vid val av golv, visst utbud att välja från, hur lång tid läggs 

på planeringen av golvet?

Det beror helt på projekt, kan inte svara mer än så.

� Hur byggs rummet upp, golv –väggar -tak..etc.?

Samma där, beror på projektet.

4 Vad är viktigt vid golvval för offentlig miljö?

Svårt att säga. Även här är det ju typ av projekt. Uppdragsgivarens önskemål 

är ju det vi jobbar med. Ett slitstarkt golv med lång hållbarhet är väl viktigt.

5 Vid planering av ex. hotellobby, väntrum?

Fortfarande projekt och uppdragsgivare, jag kan inte svara mer om jag inte 

ska gå in på specifika projekt. Inga generella regler.

6 Vad är viktiga egenskaper för rummet?

Det beror mestadels på beställarens önskemål och hur projektet ser ut. Men 

projektet och beställaren styr. Vissa beställare har klara mål, andra inte. Väl-

digt svårt att svara på.

7 Hur kan man arbeta för att få fokus på golvet?  

Varför vill man det? Det skulle vara ett väldigt speciellt golv isåfall, men jag 

förstår verkligen inte varför man skulle vilja lägga fokus på golvet.

8 Till vilken sorts (lyxig, lugn os.v.) miljö väljs trägolv?

Hemmamiljö.
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9 Hur tänker du kring golv/mark utanför huset, hur skapar man rumslighet 

utan väggar?

Utomhus, det finns alltid väggar. Man arbetar bara med ett större rum, nu 

vet jag att du vill att jag ska säga att golvet/marken får större betydelse, men 

det får det inte.

10 Vad saknar du i dagens golvutbud?

Jag saknar massor! Snygga plastmattor, lång hållbarhet och snyggt mönster. 

Smuts får inte synas, lite struktur är bra.. 

Nilsson och Sahlin Arkitekter AB, Skellefteå

Ove Nilsson 0910-142 50

Utförd av Anna Johansson.

1 hur delaktiga är ni i planeringen av golv?

Arkitekten kan man säga definierar husets delar. Alltså planerar det fasta, 

vid den lösa inredningen slutar vår arbete.

2 hur får det till vid val av golv, visst utbud att välja från, hur lång tid läggs 

på planeringen av golvet?

Vi har ju alla golv att välja från, i alla fall från den svenska marknaden. Efter-

som vårat jobb är mer av en rådgivningskaraktär är vi inte bundna till vissa 

företags sortiment utan föreslår ju för vår uppdragsgivare vilket golv som 

skulle passa

� Hur byggs rummet upp, golv –väggar -tak..etc.?

Beror helt på projekt, kan inte alls svara på. Ibland är golvet det viktigaste, 

ibland taket. Omöjligt att säga.

4 Vad är viktigt vid golvval för offentlig miljö?

Hållbarhet är absolut viktigast. Det ska tålas att slitas. Därefter är ju typ och 

karaktär, vilket effekt man är ute efter. Men att det är hållbarhet är a och o 

eftersom man inte kan hålla på att byta golv ofta.
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5 Vid planering av ex. hotellobby, väntrum?

Svårt att säga, beror verkligen på uppdraget…Nu hinner jag tyvärr inte svara 

mer, ska iväg på möte!

Men jag kan säga såhär i alla fall, i ett rum är ju helheten viktigast. Att allt 

hänger samman, golv, väggar tak och inredning. Alla dessa delar påverkar ju 

varandra, så golvet måste ju passas in i detta.

Intervju med Jennifer Lilja. Arkitekt. 2009-03-11 

Utförd av Caroline Karlsson.

Hur man arbetar med det slutliga golvet beror lite på hur upphandlingen 

av projektet. Ofta finns inredningsarkitekter som tar hand om dessa val när 

arkitekterna lämnat ritningarna, men ibland händer det att det är arkitekten 

som skall lösa även inredningen.

Det som oftast styr valet av golv är kraven på kvalité och ekonomi. Vid bygget 

av en 17 våningar högt studentboende var det mycket strama ekonomiska ra-

mar. Budgeten tillät inte användandet av några tapeter, utan de var ombedda 

att använda sig av en färg på väggarna och linoleummattor på golven. För 

att trots detta kunna skapa en rumslighet och spänning i de långa korridor-

erna arbetade dem med olika färger på linoleummattorna, där de markerade 

nischerna och andra vinklar som var viktiga för en mer spännande helhet.

Andra aspekter att ta hänsyn till är vad rummet skall användas till. Kraven 

på golvet är naturligtvis inte de samma i ett sovrum som i en hotellentré. Alla 

gemensamma utrymmen, där människor kommer och går, prioriteras sl-

itagestarka golvmaterial så som klinkers och sten. Här vistas inte människor 

särskilt länge, och då behöver man inte ta lika stor hänsyn till akustiken, som 

man måste göra vid inredningar av exempelvis rum i hemmamiljöer.

Under utbildningen är den information studenterna får om golv mest relat-

erat till byggnadskonstruktion, så som fukt- och akustikbaserade frågor.

När Jennifer Lilja ritade en skolbyggnad valdes stengolv i entrén, plastmat-

tor i alla våtrum och i halva matsalen, medan linoleum placerades i övriga 

utrymmen. Där var det alltså rent funktionella aspekter som helt fick styra.
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Vi talade även om ytan precis utanför husen, och hur stor vikt man lägger vid 

den. Enligt Jennifer belyser man hela tomten och landskapet om det finns 

tid. Omgivningen påverkar såklart byggnaden vilket man måste ta hänsyn 

till, men jag vill veta lite mer hur man arbetar med vägglösa rum. Därför vill 

jag tala med en landskapsarkitekt, som enbart har marken/golvet som ut-

gångspunkt.
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Bilaga 3.

Bilder från studiebesök på Kährs fabrik i Nybro, Sverige. 
2009-0-26
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Inspirationboard
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Bilaga 5.

Min egen ITK.



15

Positionboard

Svensk tradition
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