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Abstrakt. 

Arbetet har handlat om hur jag som designer kan skapa uppmärksamhet 

kring golvproducenten Kährs och deras produkter i framtiden. Företaget 

hade inte några önskemål eller ramar för projektet och jag valde då själv att 

ta fram en sittmöbel för offentlig miljö, med särskilt fokus på väntrum och 

hotellobbys.

Observationer och intervjuer har utgjort arbetets bas. Jag har även studerat 

turism och svenskhet för att hitta en knytpunkt mellan företaget, de rumsliga 

kontexterna och projektets mål.

Designprocessen har startats med ITK och idégenereringsmetoder.              

 En skissprocess har sedan löpande genom hela arbetet styrt detta framåt.

Efter analys av företaget och den research jag gjort skapade jag en möbel för 

kortvarigt sittande. Form och uttryck skissades fram utifrån målet att skapa 

uppmärksamhet kring företaget och deras produkter. 

 Resultatet är en sittmöbel som kan användas enskilt, men är anpassad 

för att sammanfogas i ett modulsystem. Genom att använda företagets 

spillmaterial till möbeln har deras starka miljötänkande kunnat uppnås. 

 Kopplingen till Kährs nuvarande produkter, parkettgolv, är tydlig och visar 

på nya användningsmöjligheter i framtiden.

Nyckelord

Examensarbete, design, golv, trä, sittmöbel, offentlig miljö
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1. Förord

Jag vill tacka mina kontakter på Kährs, Per Skårner, Åke Nordström och 

 särskilt Stina Andersson för ett positivt samarbete. Tack också till alla 

handledare, samt Sverker Arnesson som var till stor hjälp vid prototyp-

byggandet.

Ett speciellt tack vill jag rikta till mina klasskamrater som hjälpt mig framåt 

i min snåriga kreativa process, särskilt Caroline Karlsson och Li Jakobsson i 

parkettgruppen, samt Anna Olsson och Petrus Nygren i bollplanksgruppen 

A.P.A. 

2. Inledning 

Det finns ett i varje rum, vi står och går på det, vi använder det som fond för 

våra möbler och mattor men uppskattar sällan dess värde. Golvet är enbart 

en yta i våra hem, såväl som på allmänna platser.

Eftersom många parkettgolv idag i princip kan läggas på vilken plan yta 

som helst kan det passa in i de flesta miljöer. Trots detta väljs inte golvet 

med samma eftertanke som exempelvis tapeter, att golvet påverkar rummet 

likvärdigt med väggar är det få som tänker på.

I offentliga miljöer väljs trägolv oftast bort för stengolv enbart med tanke 

på slittålighet och praktiska egenskaper. Att trägolvets livslängd även 

det är mycket långt och att det också bidrar till ett trevligare uttryck och 

 behagligare akustik i rummet glöms lätt bort.

I rum där mycket människor är i omlopp är det extra intressant att skapa 

en trivsam miljö, och att ett trägolv bidrar till en lugnare och mer privat 

 rumslighet än stengolv håller nog många med mig om. 

Att på något sätt kunna uppmärksamma det moderna trägolvet är 

 inspirationen till detta arbete.

3. Bakgrund

3.1 Företaget

1857 grundade snickaren Johan Kähr i Nybro ett litet svarveri där han 

 arbetade med småskalig produktion för traktens bönder. Stegen gick därefter 

snabbt från hantverksprodukter i trä, via leksaker och dörrar till de trägolv 

företaget idag är en världsledande producent av.
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Kährs har alltid varit intresserade av teknisk utveckling med miljön i åtanke. 

Redan 1919 testade man en ny teknik med skiktlimmat trä för att undvika 

klimatproblem och 1984 blev företaget den första golvproducenten att 

använda sig av en produktionsprocess fri från lösningsmedel. Under de 

senaste tio åren har man utvecklat trägolvet genom woodloctekniken
1
 och 

även skapat ett helt nytt idrottsanpassat trägolv som godkänts med DIN
2
, 

världsstandarden för sportgolv.

3.2 Produkter

Kährs golv är uppbyggda i tre skikt och finns i olika utföranden med 1-, 2- 

eller 3-stavsparkett. Förutom dessa finns även ett såkallat skeppsgolv med 

inlagd dekorationslist och pluggar, samt olika typer av mönsterläggning av 

stavarna (se bilaga 1) Golven finns i två olika tjocklekar; det klassiska 15mm 

som kan slipas om upp till 4 gånger, samt det nya 7mm linneagolvet som inte 

är omslipbart. Förutom dessa finns också det särskilda sportgolvet, activity-

floor, med 30mm tjocklek uppbyggd med speciella egenskaper för fysisk 

 aktivitet.

Företaget har 118 olika varianter av golv där skillnaderna utgörs av 

träslag, antal stavar, mäng kvisthål och ojämnheter, samt olika typer av 

 ytbehandling. Kährs har även, på beställning, specialtillverkat golv med 

 intarsia i form av mönster eller text.

3.3 Uppdraget

Kährs har inte haft några speciella önskemål eller strikta ramar för detta 

examensarbete och vi har därför tillsammans kommit fram till en passande 

uppdragsformulering. 

Uppdraget är att utveckla framtidens trägolv
�
 på ett innovativt sätt som 

ändå kvarhåller företagets traditioner och höga kvalitet, samt skapa detta 

på ett sätt som i största möjliga mån tillgodoser uppdragsgivaren Kährs 

 miljötänkande och främjar den lokala produktionen.

3.4 Syfte/Vision

Syftet är att utveckla trägolvet på ett sätt som ger det större betydelse i det 

offentliga rummet. Jag vill med projektet skapa uppmärksamhet kring såväl 

företaget som deras produkter.

Min vision är att skapa något som tydligt kan sammankopplas med Kährs 

utan att för den skull vara något redan existerande i deras sortiment. Jag vill 

med detta projekt undersöka möjligheterna att använda företagets produkter 

på andra sätt än det tänka; att gå och stå på.

1 Limfri golvläggningsteknik Limfri golvläggningsteknik
2  Se Deutsches Institut für Normung, http://www.din.de
�  Med trägolv menas här Kährs produkt och inte golvet som sådant
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4. Designteoretiskt förhållningssätt

4.1 Min roll som designer

Som designer arbetar jag med att förena estetik och funktion, och 

 produktens tänkta användning är det som styr formgivandet. Yrkesrollen 

skiftar beroende på samarbetspartners och typ av projekt, och i samarbetet 

med Kährs har jag valt att se mig som en kreativ rådgivare. 

Eftersom företaget inte hade några specifika önskemål eller ramar var 

 uppdraget väldigt fritt och styrt från mig, mina idéer och förslag. Jag valde 

då att se mig som om jag var inkallad för att visa Kährs hur de skulle kunna 

 utveckla sin produktion för framtiden och stärka sitt namn på marknaden.

4.2 Användarkontexten

I detta projekt har användarna inte legat i fokus så mycket som att kunna 

passa in produkten i den tänkta miljön för användning. Eftersom uppdraget 

i sig var så löst formulerat valde jag själv att arbeta med framtidens trägolv 

utifrån användning i det offentliga rummet och då särskilt hotellobbys och 

väntrum i såväl vårdinrättningar som tågstationer. Dessa miljöer fungerar 

ungefär som det offentliga rummets hall, det är det första man möter vid 

hotellbesök, tandläkarbesök eller vid ankomst till en ny plats. Här möter 

människor varandra, vare sig de vill eller inte, och detta är något jag som 

 designer kan använda i min process. 

4.3 Golvet

Till detta projekt har jag själv begränsat begreppet golv till att omfatta just 

Kährs produkter. Jag gjorde detta val för att skapa en ram för arbetet och 

hitta det väsentliga i ett annars väldigt fritt projekt.

5. Research och teori

Researchen har baserats på observationer av användarkontexter samt 

 intervjuer med användare i det första ledet, alltså de som väljer produkten 

till den miljö jag utgått från. Jag har också valt att studera litteratur gällande 

turism och svenskhet då projektets utgångspunkt är miljöer man ofta stöter 

på som turist och Kährs är ett företag med stolt svensk bakgrund på en 

 global marknad.

5.1 Intervjuer med arkitekter

I ett tidigt skede av processen gjorde jag intervjuer med arkitekter och 

 inredningsarkitekter. Eftersom arbetet utgått från den rumsliga kontexten 

hotellobby och väntrum var tankarna från denna grupp användare viktiga 
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i början av projektet. De här personerna väljer golv från sortimentet på 

marknaden och har tankar om den senare användningen. Att få deras 

 uppfattning om golvet i allmänhet och trägolvet i synnerhet var viktigt för att 

kunna förstå vad som intresserar dem vid deras val. 

Jag och de två andra eleverna, Caroline Karlsson och Li Jakobsson, med 

Kährs som uppdragsgivare gjorde ett gemensamt frågeformulär efter att 

först diskuterat vad vi själva ville ha ut av dessa intervjuer. Vi gjorde sedan 

var för sig telefonintervjuer med arkitekter och inredare från olika delar av 

Sverige. Dessa intervjuer grundade sig på de frågor vi formulerat men fördes 

mer som samtal där vi antecknade de svar vi fick. Efter att ha sammanställt 

våra egna intervjuer (se bilaga 2) delgav vi varandra de svar vi fått och dessa 

har jag sedan analyserat. 

Det jag kunde utläsa av intervjuerna var att golven ofta uppfattas som enbart 

en yta i rummet, få såg det som något särskilt delaktigt och någon var rent av 

ointresserad av golvet. 

Många av frågorna var också svåra att få svar på eftersom golvval ofta beror 

på uppdragsgivarens önskemål eller projektets karaktär. Trägolv associerar 

de flesta av våra intervjuobjekt med en lugnare miljö där uttrycket spelar in 

och golvet inte slits så snabbt. Att skapa ett speciellt golv, belysa det eller föra 

in andra föremål i miljön ansågs kunna bidra till att få fokus på golvet.

5.2 Studier av användarkontexter

För att få en grund till att utveckla en produkt för den användarkontext jag 

valt gjorde jag ett flertal besök i olika offentliga miljöer. Jag besökte ett antal 

hotell för att studera lobbys men besökte också olika väntrum, gallerior och 

torg, som också är ett slags offentligt rum. Vid besöken har jag observerat 

hur de personer som vistas i miljön beter sig och vad som finns i rummet. 

Jag har valt att inte gå djupare in på just torget eftersom det inte har något 

golv utan har en markyta istället.

Bild 1 Lobbyn på Radisson SAS Royal Viking Hotel  i Stockholm
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Några av dessa miljöer dokumenterade jag med fotografier (se bilaga 3) 

medan jag i vissa fall enbart vistades i och upplevde rummet på plats och 

sedan reflekterade över detta. Jag valde också att inte prata direkt med 

de tänkta användarna, besökare i miljön. Detta eftersom jag upplever att 

 användarintervjuer inte alltid är tillförlitliga, då tillfrågade personer tenderar 

att svara med det de tror jag vill höra. I detta tidiga skede, då jag inte hade 

klart för mig vad projektet skulle utmynna i, var risken att jag skulle låta 

dessa personers åsikter styra processen för mycket.

5.2.1 Hotellobby
En hotellobby är oftast uppbyggd med olika indelningar utan väggar i 

 rummet. Receptionsdelen är den viktigaste av dessa delar, eftersom det 

är där rumsbokning och nyckelutlämning sker, och fanns hos alla besökta 

hotell. Förutom denna var även någon slags lugnare hörna med sittmöbler 

och bord ett väldigt vanligt inslag. Hos vissa mer exklusiva hotell fanns även 

olika typer av dessa lugnare områden, några loungeliknande, några mer lika 

myshörnor och andra var tydligt bara en plats för kortare sittpauser. Det 

jag snabbt kunde se ett tydligt mönster i var användandet av många olika 

golvtyper i anslutning till varandra. För att avgränsa de lugna områdena 

 användes ofta trägolv medan resten av lobbyn hade stengolv.

Vid vissa hotellbesök pratade jag också med personal i lobbyn, dessa samtal 

var inte strukturerade som intervjuer och har heller inte dokumenterats. 

De som arbetar i den tänkta användningsmiljön upplever den dagligen till 

 skillnad från tillfälliga besökare. Personalen observerar också hur mina 

 tänkta användare, besökarna, beter sig i rummet och vilka aktiviteter som är 

vanligt förekommande. 

Merparten av tillfrågad personal upplevde en större aktivitet i lobbyn när 

en bar eller kafédel fanns i anslutning till rummet. Besökarnas aktiviteter 

som personalen upplevde vanligast var korta besök i lobbyn, antingen för 

att invänta någon eller stanna för att bläddra i broschyrer som ofta finns 

 utplacerade i dessa rum. Vid de tillfällen där bar eller kafé fanns i anslutning 

upplevdes också att lobbyn fungerade som en del av denna miljö, många vill 

sätta sig med sin öl i lobbyn lika gärna som vid baren.

5.2.2 Väntrum

Det finns olika sorters väntrum med helt skilda uttryck. Vissa av dessa 

miljöer har ett mer privat uttryck där besökarna ska uppleva en trygghet 

och lugn, exempelvis i vårdmiljöer, medan väntrum som tågstationer och 

 flygplatser är väldigt opersonliga. Aktiviteterna i de olika typerna av väntrum 

skiljer sig också markant från varandra och jag har valt att rikta mitt intresse 

mot de opersonliga miljöerna där aktiviteten är större. I ett väntrum på en 

tandläkarmottagning upplevde jag ingen aktivitet hos besökarna förutom 

sittande och atmosfären i rummet var stilla och tyst, trots personalen som 

ständigt rörde sig genom rummet.
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I väntrum på tåg och busstationer samt på flygplatser hände mycket mer, i 

alla fall på de större stationerna och flygplatserna. De miljöerna erbjuder inte 

bara ett rum för väntande utan också mat, shopping, Internetanvändning 

och annat. De mindre väntrummen för resande är oftast väldigt avskalade 

med enbart sittbänkar i de mest extrema fallen. Till skillnad från de mer 

 privata väntrummen är aktiviteten i de här rummen större. Personer som 

vistas här rör sig runt i rummet, tittar på tidtabeller, använder ibland 

 sittbänkar för att ligga ner eller som bord för fikande och ompackning av 

 väskor. 

5.3 Turism

Eftersom hotellmiljö är en användarkontext jag lagt stort fokus på i detta 

projekt har jag också undersökt turism och resande. Den litteratur jag hittat 

om ämnet behandlade oftast detta ur ett ekonomiskt perspektiv eller riktade 

sig till personal inom branschen. Lobbyn beskrevs oftast som en plats för 

försäljning där funktionalitet bör vara av högsta prioritet. Dock nämns också 

vikten av ett estetiskt tilltalande uttryck då rummet är gästens första intryck 

av hotellet i övrigt.
4

Jag besökte också olika reseforum på Internet där människor delar 

sina reseupplevelser i form av dagboksinlägg och fotografier
5
. På dessa 

 forum hittade jag, förutom mycket bilder på kända turistmål och långa 

 beskrivningar av upplevelser, också oväntat mycket fotografier och 

 berättelser om hotell och vänthallar på tåg eller flygplatser.

5.4 Sverigebilden

Syftet med projektet är att skapa uppmärksamhet kring Kährs och deras 

produkter och eftersom företaget är stolt över sina småländska rötter är 

detta något jag kan inspireras av.  Kährs marknad sträcker sig världen över 

och att använda deras svenskhet i detta sammanhang kan förstärka deras 

identitet bland konkurrenterna. Jag har fokuserat på att få en bild av hur 

Sverige uppfattas utomlands och vad som utmärker vårt land mer än vad 

som utmärker ett svenskt beteende.

Av den litteratur jag studerat har jag kommit fram till att svenskar och natur 

är något som går hand i hand. Att vi värnar om vår miljö och gärna vistas 

i vår vackra natur är något vi är stolta över och vi tar ofta med utländska 

besökare på skogsturer.

Den svenska designen är uppmärksammad som stram och spartansk, något 

som parodieras i filmer och tv-program genom att beskrivas som nästintill 

steril
6
. Detta är också något som kan sammankopplas med vår natur och 

historia. I norden har användandet av trä, då främst gran och fur, historiskt 

varit den dominerande råvaran och har här behållit sin starka position 
4 Se GracePaige �� Jane Paige(1989) Se GracePaige �� Jane Paige(1989) Hotel/Motel front desk personnel
5  Se http://www.resdagboken.se, http://www.reseforum.se, http://www.reseguiden.se  
6 Se Johan Tell (2004) Se Johan Tell (2004) Lagom
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även i modern tid, till skillnad från många andra länder
7
. Av litteraturen 

har jag också kunnat se att de nordiska länderna ofta sammankopplas i 

 designkretsar och mycket beskrivs som skandinavisk design. Vårt formspråk 

är likartat och ofta väldigt styrt av produktens funktion och detta ger också 

de enkla, avskalade formerna
8
.

Idag är designern verksam på en internationell arena, uttrycken blir mer 

och mer individuella och inte lika kopplat till ursprung, och något enhet-

ligt formspråk för den nordiska designen är idag svår att hitta. ”Något de 

 däremot har gemensamt är närheten till en ovanligt karg och vacker natur, 

liksom rötterna i den nordiskt enkla och nyttoinriktade formkulturen”         

(I. Sommar, 200�, s.8)

5.5 Sammanfattning och reflektion

Av min research har jag kommit fram till att:

•	 Aktiviteterna i användarkontexten varierar en hel del beroende 

på vad som finns tillgängligt i rummet, kortvarigt sittande är dock 

vanligt i alla miljöer jag besökt.

•	 Svenskar förknippas och förknippar sig ofta med natur och miljö-

medvetenhet

•	 Svensk design uppfattas ofta som strikt och enkel. Användandet av 

trä är också framträdande.

•	 Ett golv kan få uppmärksamhet både genom sitt uttryck eller ge-

nom att kopplas samman med andra föremål i miljön. 

•	 Som turist minns du boendet på dina resor och delar gärna med 

dig av foton och berättelser om detta.

Av detta har jag tagit fasta på vissa saker att använda mig av under det vidare 

arbetet i designprocessen. Tanken om att få fokus på golvet genom att addera 

någon annat föremål, samt att väntande oftast sker sittande, är intressanta 

aspekter för att komma fram till vad för slags artefakt projektet kan komma 

att resultera i.

 På resor är boendet viktigt och upplevelser av detta delas snabbt med 

 andra. Att utifrån Kährs produkter skapa något minnesvärt för en lobby-

miljö kan skapa mer uppmärksamhet för företaget, något som är ett syfte 

med projektet. Att vi Svenskar gärna använder vår natur för att hävda 

oss utomlands är också intressant med tanke på Kährs miljömedvetna 

 produktion och användande av naturmaterialet trä, att tydliggöra detta med 

ett svenskt formspråk kan stärka företagets identitet på marknaden.

7 Se Ingrid Sommar (200�) Se Ingrid Sommar (200�) Den skandinaviska stilen
8 Se exempelvis Susanne Helgeson �� Kent Nyberg (2000) Se  exempelvis Susanne Helgeson �� Kent Nyberg (2000) Svenska former
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6. Designprocessen

6.1 Arbetsmetoder

I detta arbete har jag använt mig av dessa metoder i min kreativa process: 

Workbookmetoden, idégenereringsmetoder samt ITK. Förutom detta har en 

skissprocess fört arbetet framåt sedan dag ett av projektet.

6.2 Workbookmetoden

En workbook fungerar som en arbetsdagbok där designprocessen åskådlig-

görs och förtydligas. I boken samlar och reflekterar jag kring all information, 

skisser och dokumentation som tillkommer under arbetets gång. Boken är 

ett bra medel för att överblicka och strukturera min process, något som varit 

enormt viktigt under detta nästan terminslånga projekt. Den ger också en 

gemensam grund att samtala kring, vilket varit bra under detta projekt då 

möten med uppdragsgivare, bollplanksgrupper9 och ett antal handledare är 

genomgående.

6.3 Idégenereringsmetoder

I min kreativa process behöver jag något för att sätta igång idéflödet och 

i detta projekt har jag använt mig av vissa metoder jag lärt mig under 

 utbildningen. Idégenerering har också pågått löpande i form av möten med 

bollplanksgrupp och informella samtal med klasskamrater under kaffe-

raster. Dessa samtal har inte gått att dokumentera, men har varit en stark 

 bidragande faktor till de skisser som sedan gjorts.

9 En liten elevgrupp där vi samtalar kring våra idéer, problem och processer utifrån vårt stu- En liten elevgrupp där vi samtalar kring våra idéer, problem och processer utifrån vårt stu-
dentperspektiv

Bild 2 Idégenereringsmetoden Journalistens sex frågor
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6.3.1 Journalistens sex frågor
Denna metod fungerar som en strukturerad och styrd enskild brainstorm

10
. 

Här är utgångspunkten bestämd med ett ledord, i detta projekt; Produkt – 

Kährs golv utveckling, som sedan förtydligas av frågorna; vem, vad, hur, var, 

när och varför. På detta sätt kan jag ringa in viktiga aspekter att tillvarata och 

även komma på intressanta frågeställningar som skapar nya idéer. I detta 

projekt hjälpte metoden att begränsa de kontexter jag utgått från samt hitta 

en mer begränsad målgrupp i form av de vuxna besökarna, på kortvarig visit 

i miljön.

6.3.2 Extremanvändare
I metoden skapar jag personer med extrema behov för att lättare kunna hitta 

problem att lösa och på så sätt få nya idéer. Genom att leta ytterligheter kan 

jag bredda mitt tankeområde för att sedan smalna av och skapa något för en 

bredare användargrupp. 

I detta projekt där ramarna var väldigt lösa gav denna metod riktning i ett 

tidigt skede. Jag skapade en trött, äldre, avståndstagande person och en 

ung, aktiv, kontaktsökande (Se bilaga 4). De behov jag ansåg dessa fiktiva 

 personer har i en offentlig miljö är; möjlighet till avskildhet, tydlighet 

och lugn eller informella mötesplatser, intressanta detaljer i rummet och 

 avdelningar för olika sorters aktiviteter i rummet. Utifrån detta började 

sedan skissa på olika sätt att tillmötesgå dessa vitt skiljda behov. Jag 

kom snabbt fram till att detta lättast kunde uppnås genom att skapa en 

 föränderlig möbel, där enskildhet och mötesplatser kunde erbjudas.

10  brainstorming (amerikansk engelska), idékläckning, metod att t.ex. generera idéer eller 
lösa problem där deltagarna i en grupp, muntligt eller skriftligt, framkastar mängder av för-
slag utan att själva censurera eller kritisera dem. Förslagen utvärderas i stället i efterhand. 
http://ne.se/lang/brainstorming
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6.4 ITK – Identity Tool Kit

ITK är en metod för mig som designer att med ord och bilder tydliggöra 

 tankar och mål för projektet. Vid samtal med uppdragsgivaren är detta en 

bra metod för att undvika missuppfattningar gällande arbetets riktning.         

I detta projekt gjorde jag enbart de delar av metoden jag fann relevanta för 

min process.

6.4.1 Stateboard
Denna del av ITK kommunicerar genom bild och ord min syn på företaget 

idag. Utifrån företagets utbud och identitet gjorde jag en analys av hur jag 

upplever dem och deras produkter. Jag valde utifrån detta fem kärnvärden 

och fem bilder för att tydliggöra mina tankar.

ANRIK

NATURLIG

TRYGG

NÄRA

ÖPPEN

150 år med träarbete

Material och process

Hög kvalitet, lång 
hållbarhet

I Nybro, ut mot världen

Framåtblickande i 
traditionell bransch

Bild 3 Stateboard



15

6.4.2 Positionboard

En positionboard placerar företaget på den marknad de befinner sig i genom 

ett koordinatsystem uppbyggt av motsatsord jag valt ut som passande för 

marknaden idag. Först placerar jag ut det jag anser vara Kährs läge idag och 

sedan var jag vill ta dem med detta arbete. Jag fokuserade på marknaden
11
 

som helhet för att klargöra vad jag tycker Kährs behöver stärka i sitt 

 sortiment för att sticka ut bland konkurrenterna.

Jag valde ut orden Traditionell – Innovativ samt Intetsägande – Uttrycksfull 

som får stå i motsats till varandra i det koordinatsystem som symboliserar 

min bild av marknaden. 

Kährs placerade jag i den nedre vänstra kvadranten, mellan Traditionell 

– Intetsägande, då jag tycker deras produkter följer den långsamt utvecklade 

marknaden väldigt väl. Med projektet vill jag få dem att sticka ut med något 

nytt, skapa något resten av marknaden inte erbjuder. Alltså placerade jag in 

det framtida Kährs i kvadranten Innovativ – Uttrycksfull.  

11  Trägolv i allmänhet, ej bara parkettvarianterna

INNOVATIVTRADITIONELL
långsam, statisk, familiär 

INTETSÄGANDE

utvecklad, framåt, nytänkande

UTTRYCKSFULL
överraskande, tydlig, livlig

formlös, dold, identitetslös

Bild 4 Positionboard
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6.4.3 Futureboard
Här visar jag den framtida bilden av företaget, den jag vill bidra till att skapa, 

och förtydligar även positionen jag gav Kährs i min positionboard.

Även här använder jag bilder och kärnvärden för att beskriva min vision. 

Med denna metod skapar jag också en målbild jag kan fokusera på för att 

 behålla riktningen i arbetet.

6.4.4 Gemensam ITK
Till ett tidigt möte på Kährs gjorde vi tre elever med detta företag som 

 uppdragsgivare även en gemensam ITK (se bilaga 5) För att, under detta 

korta möte med Åke Nordström på Kährs, hinna gå igenom våra visioner 

och mål med samarbetet valde vi att sammanfatta våra personliga ITK: s.            

Vi förenklade även metoden genom att enbart presentera våra tankar med att 

samtala kring bilder utan förtydligande kärnvärden. Eftersom vi dessutom 

har olika mål med våra projekt gjorde vi istället för en postitionboard en 

 inspirationsbild där vi visade vad vi finner inspirerande för projektet.

AKTIV
Större användning

Större upplevelse

SPÄNNANDE
Företaget visar något nytt

Uttrycksmässigt

TILLHÖRANDE
I miljön

Koppling till företaget

Bild 5 Futureboard
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6.5 Skapande

I en kreativ process kan olika metoder vara användbara men till största del 

styrs jag av min intuition. Dessa personliga delar av processen är väldigt 

svåra att förklara och kan egentligen lättast beskrivas visuellt med hjälp av 

de skisser jag producerar under projektets gång. Jag har här delat in min 

skissprocess i olika faser och tar upp de viktigaste vägvalen jag tagit ställning 

till.

6.5.1 Skissfas ett - sökande
Den första skissfasen var väldigt sökande, inte bara gällande form och 

 uttryck, utan också för att hitta produktens funktion. Så här tidigt i 

 processen skissade jag helt fritt och förutsättningslöst utan tanke på senare 

produktionsmöjligheter (se bilaga 6).

Jag utgick från två tankespår jag kommit fram till under samtal med 

 bollplanksgruppen; att öka upplevelsen av användningen av golv idag
12

 eller 

att skapa ett helt nytt användande. 

Det framgick snabbt att jag själv lockades mer av idéerna gällande en helt ny 

användning och jag fortsatte mitt sökande längs detta spår. Jag utgick från 

hur Kährs golv ser ut idag och försökte använda mig av dess egenskaper, 

exempelvis den tunna golvskivan eller woodlocfogen, på nya sätt. Många 

skisser resulterade i olika inredningsdetaljer, där möbler och belysnings-

armaturer var klart mest förekommande.

Efter att gått igenom mina skisser och diskuterat med handledare, 

 bollplanksgruppen och Kährs valde jag att gå vidare med att utveckla en 

sittmöbel. Genom analys av användarkontexterna bestämde jag mig för att 

också för att få in någon form av bordsyta och tidningsförvaring i möbeln.

12 Att stå och gå Att stå och gå

Bild 6 Skisser sökande efter funktion
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6.5.2 Definition av material och uttryck
När jag fattat beslutet att göra en möbel behövde jag fakta för att kunna 

fortsätta skissa. Jag använde mig av Erik Berglunds bok Sittmöblers mått, 

mätte bänkar, stolar och bord i min omgivning samt olika tidningar, 

böcker och broschyrer för att få fram mått att förhålla mig till i det vidare 

 skissandet. Viktiga aspekter att ta med, som att möbeln ska vara lätt 

att rengöra, att den inte ska kunna flyttas omkring hur lätt som helst av 

besökare i miljön, samt att många möbler i ett rum inte ska ge ett rörigt 

 intryck, kom jag fram till efter analys av mina besök i användarkontexterna

Jag gjorde också en kort analys av Kährs produkter för att hitta något jag 

kunde ta tillvara på i mitt vidare formarbete. Jag reducerade dem genom en 

kort formanalys att vara träbitar, som på ett enkelt sätt kan sammanfogas till 

en helhet och först då fyller en funktion.

Av Kährs olika golv är det tydligare att tre- och tvåstavsvarianterna hör till 

deras produktion då dessa har ett parkettgolvsutseende medan enstav liknar 

ett äkta inbyggt trägolv.

Jag bestämde mig nu också för att använda Kährs spillmaterial i mitt arbete. 

Alla delar av produktionen, från sågning av trästocken till lackningen av den 

färdiga golvplankan, går igenom kontroller där materialet som inte klarar 

företagets kvalitetskrav sorteras ut. 

I Kährs trestavsproduktion sorteras bitar med skador ut och sågas om till 

202mm längd. Kortare bitar än dessa bränns i dagsläget upp
1�

. Att värna om 

företagets miljömedvetna produktion var viktigt, intressant är då att kunna 

använda material de ratar vid sin golvtillverkning men ändå är användbart. 

1� Enligt Guerrino Dobrini under studiebesök på Kährs Enligt Guerrino Dobrini under studiebesök på Kährs

Bild 7 3Dskiss i fullskala utifrån möbelmått och  tester 
av spillmaterial från Kährs trestavsproduktion
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6.5.3 Skissfas två - utvecklande
För att behålla kopplingen till Kährs, trots mitt val att gå vidare med att 

utveckla en sittmöbel, fokuserade jag på det jag kom fram till i min analys; 

företaget producerar, väldigt hårddraget, träbitar enkla att sammanfoga. 

Detta översatte jag till mitt projekt genom att tänka mig ett modulsystem, 

uppbyggt av en möbel, där delarna kan passas ihop i varandra utan att 

 behöva fästas med hjälp av ytterligare material. I de användarkontexter jag 

utgått från kan behovet av sittplatser variera och bra är då att kunna bygga 

upp längre bänkrader utan att blanda för många olika sorters möbler som 

skapar ett rörigt intryck.  Jag valde också att, i så stor utsträckning som 

möjligt, använda mig av enbart trä i konstruktionen då detta är materialet 

Kährs arbetar med.

Efter jag bestämt material och möbelns funktioner fortsatte sökandet efter 

form och uttryck. För att återkoppla till det jag kommit fram till i min 

 research ville jag ge möbeln ett enkelt och rätt stramt uttryck där formerna 

håller sig skarpa och lika Kährs produkter; rektangulära. För att skapa något 

minnesvärt, med tydlig koppling till Kährs, ville jag också försöka skapa 

något av en optisk illusion av att möbel på något sätt växer upp ur golvet. 

Med denna vision i tankarna utgick jag sedan från måtten på spillmaterialet 

jag valt att använda, kombinerat med passande mått på sittmöbler, och 

 skissade vidare.

 

Jag kom fram till en öppen, meanderliknande form som jag fortsatte 

 undersöka med hjälp av tredimensionella skisser i kartong och dator-

programmet solid works. Med programmet kan jag snabbt bygga upp en 

tredimensionell form, som går att vrida och vända på, och enkelt skapa små 

variationer av denna. Efter diskussion med handledare visade sig formen 

vara olösbar i hållbarhet då sitsen inte hade nog mycket stöd. Jag försökte 

Bild 8 En tidig solid works skiss, två sammansatta moduler



20

länge omarbeta den genom att tillföra bärande element utan resultat(se 

bilaga 7). Tillslut hade jag gått ifrån min vision om uttrycket och insåg att 

jag låtit måtten på spillmaterialet styra mitt formgivande för mycket. Jag 

ändrade skissandets riktning drastiskt genom att skapa en sluten form som 

även den, efter ett antal datorskisser(se bilaga 8), visade sig vara olösbar och 

för långt ifrån min vision om enkelhet för att hålla mitt intresse vid liv.

För att återgå till det enkla uttryck jag var ute efter fortsatte jag mitt 

 skissande med grundformen kuben som utgångspunkt. Jag valde också 

att inte lägga så stor vikt på övriga funktioner utan fokusera på sittandet. 

 Genom att avlägsna vissa sidor och snitta hörnen på olika sätt skapade 

jag mellanrumsformer som gav liv till den annars väldigt statiska kuben.          

Jag lämnade datorn och skissade tvådimensionellt, samt genom att vika och 

 klippa papper, för att undersöka mellanrumsformerna ytterligare och hitta 

en funktionell lösning. Tillslut hade jag reducerat kuben till en z-liknande 

form, hållbar för sittande och med det lätta, strikta och ändå illusoriska 

 uttryck jag letat efter.

Bild 9 Övergången från den sista öppna formen där jag kände att jag tappat min vision, 
samt den första slutna formen.

Bild 10 3Dskisser utifrån kuben där snittytor skapar mellanrumsformer



21

6.5.4 Avslutande skisser -detaljerat
Jag behövde nu finslipa detaljerna i den form jag bestämt och då främst 

 arbeta med vissa vinklar och mötespunkter för att dels kunna sammanfoga 

möbelns olika delar på ett smidigt sätt, men också senare kunna samman-

foga en möbel med en annan. För att kunna göra dessa små ändringar snabbt 

och smidigt återgick jag till att arbeta i solid works. 

Möbeln bestod nu av tre olika delar där två har samma längd och två samma 

bredd, detta med enklare produktion i åtanke. I datorn kunde jag enkelt 

 ändra små detaljer på de olika delarna och testa ett antal olika lösningar 

på kort tid. Svårigheter uppstod med att kunna kombinera en hållbar 

 konstruktion och ändå behålla de spännande mellanrumsformer jag hittat. 

Med hjälp av datorn testade jag en rad olika kombinationer av mellanrums-

former som också fungerade som sammanfogning enligt pusselbitsprincipen; 

en han- och honform som passar i varandra. Efter ett antal olika varianter 

insåg jag att detta inte skulle gå att lösa på ett hållbart och ändå estetiskt till-

talande sätt då dessa mellanrumsformer gjorde sammanfogning av möbelns 

olika delar väldigt svår. Jag lämnade då mellanrumsformerna och arbetade 

istället med att skapa snittytor i den rektangulära formen möbelns delar 

består av. Jag utgick från mått på sitsbredder jag mätt och läst mig till och 

även från mått som gjorde att möbeln kunde passas ihop på olika sätt och 

ställas ihop utan att vissa delar krockade. Jag kom fram till en väldigt enkel 

form som med ett fåtal snittytor fick ett mer spännande uttryck. Genom 

dessa kunde sedan möbeln passas ihop med sig själv på olika sätt och kon-

struktionens hållbarhet var samtidigt tillgodosedd. Avsaknad av traditionella 

stolsben gör också att formen läses in i golvet.

Bild 11 En av de z-liknande formerna skissad i solid works
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6.6 Prototyp

Med den relativt enkla form jag kommit fram till och materialet trä, som vi 

kan bearbeta i skolans verkstad, bestämde jag mig för att tillverka prototyper 

själv. För att kunna visa modulfunktionen ville jag göra två prototyper som 

vid presentationen kan placeras ihop.

6.6.1 Material
Eftersom jag ville ha en dubbelsidig parkett, samt använda mig av spill-

materialet från trestavsproduktionen, behövde jag på något sätt innan själva 

byggandet av möbeln skapa detta material. Av Kährs hade jag fått ett antal 

trestavsbitar som jag försökte limma på en träskiva med rätt tjocklek för 

möbeln. Detta fungerade inte då bitarna inte kunde pressas jämnt över hela 

ytan och jag bestämde mig för att använda mig av deras färdiga golvplankor 

för att hinna bygga prototyper.

 Efter kontakt med Kährs fick jag hela plankor, som även de var spillmaterial 

och skulle brännas. För att visa variationsmöjligheterna i produkten valde 

jag två olika träslag, ek och ask som i sina färgtoner samspelar fint, vilket är 

fördelaktigt vid presentation.

Jag sågade till de över två meter långa plankorna till mer hanterbara längder, 

sammanfogade dem med varandra och limmade därefter ihop dem under 

press. På detta sätt fick jag fram en sorts träskiva med parkett på motsatta 

ytor.

Bild 12 Limning av golv som ska bli material att bygga stolen av.



2�

6.6.2 Prototypbygge
När jag tillverkat materialet jag behövde tog jag med mig de ritningar jag 

gjort i solid works och började bygga. Jag stötte på problem då jag skulle 

såga till vinkeln för sammanfogning av möbelns tre delar då denna var alltför 

stor (67,5grader) för att kunna sågas med maskinerna i skolans verkstad. 

Jag kontaktade då Sverker Arnesson som arbetar som lärare på Nybro trä-

utbildning, en vuxenutbildning inom produktionsteknik för träindustrin. 

Han hjälpte mig såga ut de vinklar jag hade problem med och gav mig även 

användbara tips för mitt fortsatta byggande. 

För att få en modell hållbar nog för att finnas på en utställning sommaren 

ut, däremot ej möjlig att sitta på, behövde jag fästa möbelns delar med lim 

och skruv . För att kunna passa ihop delarna vid limningen borrade jag först 

hål för skruvar genom de mötande ytorna samtidigt. Jag fick bygga ett stöd 

med rätt vinklar som en del fick luta mot medan jag tvingade fast en annan 

del i arbetsbänken. Med hjälp av tillgängliga klasskamrater kunde en hålla 

 delarna i läge medan jag borrade rikthål för skruvar och passning av delar 

vid limning.

När jag borrat rikthål försänkte jag skruvarna för att de inte skulle störa 

möbelns yta, därefter limmade och skruvade jag ihop de två möblerna. 

Väl hopsatta fick jag fila till vissa mötespunkter där möblerna ska passas 

ihop i modulsystemet för att få bättre passning. Till sist använde jag färdig-

limmad faner som med ett strykjärn kunde pressas fast för att täcka kanterna 

där golvens innanmäte kunde skymtas. 

Bild 13 Snäva vinklar var problematiskt vid sågandet, men dessa ger möbelns skarvar ett 
skarpare intryck.
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6.7 Sammanfattning och reflektion

Designprocessen har varit snårig och bitvis komplex. Då uppdraget inte varit 

formulerat har mycket av tiden ägnats åt att hitta något jag som designer 

känner ett intresse att undersöka vidare. Skissprocessen har varit klart 

 styrande arbetet igenom och också behövt vara det då jag på detta sätt sökt 

såväl konstruktionslösningar som uttryck.

Jag har använt mig av metoder i inledningen av min designprocess för 

att skapa riktning och ramar för skissfaserna. Metoderna har varit väldigt 

 användbara dels för att kunna skapa en bro mellan material jag fått fram 

i min resarch och det vidare skapande arbete, men också för att förtydliga 

mina mål med arbetet och hitta en riktning framåt. 

Något jag haft svårt för har varit att göra val tidigt i processen och detta 

har gjort att detaljskisser och prototypbyggandets tid har begränsat. Jag 

har upptäckt att jag gärna skjuter beslutsfattande framför mig och har 

ofta under projektets gång låst mig vid tankar, som exempelvis måtten 

på spillmaterialet. Detta har gjort att slutformen hade kunnat vara mer 

 genomarbetat, det finns vissa detaljer i prototypen jag inte är helt nöjd med, 

som exempelvis skruvarnas synlighet och fanerets olackade yta.

7. Resultat

Sittmöbeln är användbar ensam, men kommer till sin rätt först när 

 åtminstone två stycken sammanfogas till en bänk. Sitthöjden är 4�cm, 

 längden48cm och bredden 40cm. Sammanfogade till en bänk kan sitsens 

bredd bli 48cm. Detta mått kan dock variera beroende på hur möbeln ställs 

samman i modulsystemet.

Bild 14 Den färdiga möbeln
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7.1 Återkoppling till research

I min research (sammanfattning 5.5 sidnr) kom jag bland annat fram till att 

uppmärksamhet kring golvet kan skapas genom uttryck eller genom att föra 

in andra föremål i miljön. Detta har jag tagit tillvara på genom att skapa en 

möbel som genom sitt utseende tydligt sammankopplas med parkettgolvet, 

vars uttryck jag utgått från. Då möbeln inte heller har traditionella stolsben 

utan består av plana ytor vinklade upp från golvet läses den också lättare in 

som en utveckling av golvytan.

  I de användarkontexter jag besökt upplevde jag att den vanligast 

 förekommande aktiviteten var kortvarigt sittande. I miljöerna fanns också 

behov av avställningsytor för väskor och annat. Dessa slutsatser tog jag 

 tillfasta på genom att skapa en sittmöbel som enkelt kan byggas ihop 

till längre bänkar. Eftersom sitsen är en plan yta kan den också, då flera 

 moduler sammanfogas till en större helhet, samtidigt fungera som bord 

och avställningsyta för såväl väskor som kaffekoppar. Sittkomforten är inte 

 prioriterad eftersom detta inte är av största vikt då möbeln bara används 

korta stunder. 

Jag undersökte också svenskhet i syfte att använda som strategi i marknads-

föring av Kährs på den internationella marknad de rör sig på. Svensk design 

ses ofta som strikt och enkel, något som klart överrensstämmer med möbelns 

uttryck. Genom användning av naturmaterialet trä, samt spillmaterial för 

en mer miljövänligt produktion kan möbeln också kopplas till den svenska 

kärleken till och omtanken om naturen. I och med det något skulpturala 

utseendet har jag återkopplat till turism, som jag också undersökte i min 

research. Då folk delar med sig av sin reseupplevelse tar man gärna bilder 

av och sprider det som uppfattas som annorlunda och nytt. Möbelns starka 

koppling till golvet, uttrycket av att vara en ”omöjlig” konstruktion samt 

 anpassningen till användarkontexterna gör att den är minnesvärd och 

därmed också värd att dokumentera och sprida.

Bild 15 Två möbler sammanfogade till en bänk.
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7.2 Återkoppling till ITK 

I min ITK gjorde jag en futureboard (sidnr) som jag använt mig av i sökandet 

efter form och uttryck. Jag använde kärnvärdena aktiv, spännande och 

 tillhörande för att beskriva min vision av den tänkta produkten och vad 

den ska tillföra företaget. Genom hela skissfasen har jag haft dessa ord i 

 bakhuvudet för att ständigt hålla riktningen mot det mål jag satt upp. 

Jag känner själv att jag uppnått detta genom att möbeln inbjuder till ett mer 

medvetet användande av golvet. Genom att sitta på parkettgolvytan upplever 

man den tydligare än genom att bara stå eller gå på den i ett rum. Möbelns 

uttryck av att vara ”omöjlig” då den saknar tydliga ben skapar spänning. 

Detta kombinerat med parkettytan ger också en tydlig koppling till Kährs och 

deras produkter av idag.

7.3 Reflektion

Enligt mitt tycke är möbeln spännande i sin enkelhet och passar väl in i 

de användarkontexter jag utgått från. I och med parkettgolvytan som är 

 väldigt slät och skön att röra vid inbjuder möbeln trots sitt kantiga uttryck 

till sittande. Jag tilltalas av den optiska illusion möbeln ger och tycker att jag 

 uppnått de mål och visioner jag satte upp i projektets början. 

Bild 16 Sammanställda bildar snittytorna en fin linje i sitsen.
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8. Sammanfattande diskussion, slutsats

Det här projektet har varit sökande i sin natur, först efter funktion och typ 

av produkt, sedan efter form och uttryck. Jag har ensam fått driva arbetet 

framåt till största del då företaget inte haft något speciellt önskemål och 

 därför inte heller någon vägledning att bidra med. Kontaktpersonerna på 

Kährs har dock varit väldigt tillmötesgående och ställt upp med tid och 

 kunnande när jag behövt hjälp då frågor kommit upp.

Det fria upplägget med projektet har varit både lättande och frustrerande. 

Skönt har varit att slippa krav på funktioner och inte behöva ge avkall på 

min estetik och vision. Jag har fått fritt spelrum för mitt personliga uttryck, 

men ibland har det varit betungande att inte känna något riktigt stöd från 

 företaget. Det hade gett en trygghet att ha deras åsikter med sig vid vissa 

vägval i processen. Jag tror också att resultatet hade blivit någonting mer 

golvrelaterat, något de kan producera i sina anläggningar, om de varit 

mer involverade, något som varken är positivt eller negativ utan mer en 

 intressant betraktelse. 

Under projektet har jag lärt mig mycket om min egen process och insett hur 

mycket kunskap jag faktiskt fått med mig under utbildningen. Eftersom just 

detta projekt har varit så pass fritt, utan inledande tanke om att det skulle 

kunna utmynna i en möbel har metoder, både kreativa och för research, varit 

otroligt givande. Genom ITK och de idégenereringsmetoder jag använt har 

jag kunnat rikta mina tankar om projektet mot sådant som är relevant för de 

miljöer jag utgått från och hålla fast vid målet om att skapa något för Kährs i 

framtiden.

Mycket tankar kring användning av spillmaterial har kommit upp under 

 arbetets gång. Industrier liknande Kährs skapar, förutom sina produkter, 

en mängd material användbart för annat men ratat av dem. Det av Kährs 

spillmaterial som är tänkt att användas till möbeln är bara en bråkdel av det 

som blir över i deras produktion och mycket av detta spill bränns upp. Des-

sutom finns detta spill i olika former, allt från träflis till i princip färdiga golv-

plankor, för att inte nämna gamla golv som rivits ut. Hur kan man ta tillvara 

 dessa resurser? Hur kan gamla parkettgolv återanvändas? Dessa frågor är 

något jag är intresserad av att undersöka vidare i framtiden. 

 Jag har också under projektet blivit mer intresserad av att arbeta med 

 materialet trä då jag, särskilt genom prototypbygget, har upptäckt en mängd 

olika möjligheter i materialet. Att lära mig mer om både materialet och själva 

hantverket snickrandet är något jag också önskar göra framöver.
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Bilaga 1 Kährs golv

Stav/Mönster 
1-stav
Den del av golvbrädan du ser och går på, dvs. ytskiktet, är sågat ur 
ett stycke, därav namnet 1-stav. Det ger mycket träkänsla och träets 
naturliga utseende med kvistar och variationer i färg och ådring får 
fullt spelrum. 

Men du kan också få 1-stavsgolv där vi speciellt valt ut materialet för 
att få mindre variation i färg och med minimalt med kvistar. 1-stavs-
golv finns i tre längder och två bredder. Varianten med bredare stavar 
passar perfekt för dina större rum, medan varianten med smalare 
stavar även lämpar sig bra i dina mindre utrymmen.   
 
2-stav
Ytskiktet består av två stavar i bredd. Stavarna sorteras så att dina golv 
kan ges olika karaktär. 

Kährs 2-stavsgolv finns i två varianter, en med längre och en med kor-
tare stavar. Varianten med längre stavar passar perfekt för dina större 
rum, medan varianten med kortare stavar även lämpar sig bra i dina 
mindre utrymmen.   
 
3-stav
3-stavsgolv har ytskikt där tre stavar av olika längd placeras i bredd 
och i slumpartad ordning. Det skapar golv av skild karaktär. För att få 
både en livligare eller lugnare känsla sorteras även de i fler varianter. 
Du får en mängd olika inredningsmöjligheter med 3-stav.   
 
Skeppsgolv 
Ett golv med maritim känsla. Med dekorrand och träpluggar i varje 
brädände för att efterlikna ett äkta skeppsgolv. Mönstret görs i vår fab-
rik och golvet levereras i hela bräder liksom våra övriga parkettgolv.  
    
Holländskt mönster
En gammal klassiker på ett nytt sätt. Slitskiktet, dvs den delen av 
golvbrädan man ser och går på, är lagt i ett s k holländskt mönster. 
Golvet ska vid läggning mönsterpassas och bildar ett snyggt “flätmön-
ster”.    
 
Fiskbensmönster
Ett fiskbensmönstrat golv ger en helt egen och exklusiv prägel till 
rummet. Golvet kan läggas i ett flertal varianter.   
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Bilaga 2 Intervjuer med arkitekter

Vallmo Arkitekstudio, Kalmar

Linda Camara 0480-36 36 70

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.

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.

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 hållbar-
het är väl viktigt.

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.

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. Väldigt svårt att svara på.

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.

Till vilken sorts (lyxig, lugn osv.) miljö väljs trägolv?
– Hemmamiljö.

Hur tänker du kring golv/mark utanför huset, hur skapar man rums-
lighet 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.
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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

Hur delaktiga är ni i planeringen av golv?
– Arkitekten kan man säga definierar husets delar. Alltså planerar det 
fasta, vid den lösa inredningen slutar vårt arbete.

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. Eftersom vårat jobb är mer av en rådgivningskaraktär är 
vi inte bundna till vissa företags sortiment utan föreslår ju för vår up-
pdragsgivare 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.

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 hållbar-
het är a och o eftersom man inte kan hålla på att byta golv ofta.

Vid planering av ex. hotellobby, väntrum?
- Sv¬¬årt 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
 

Arkitekt & Miljö, Kalmar 

Claes Thörnblad 0480-205 00

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.

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



4

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 upphandlingar 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 kom-
position mellan olika rum. Man utgår ifrån ytan och sedan vilken 
aktivitet som ska äga rum. Priset är också en faktor som spelar in.

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 gäl-
lande 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

Vid planering av ex. hotellobby, väntrum?
– Ja det är som sagt helt beroende på vilken sorts hotell det är, lågpris 
el lyx. Väntrum är också beroende på vilket väntrum om det är vid 
doktorn eller på en tågstation. Så det finns inga generella regler utan 
varje uppdrag har sin specifika lösning.

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.

Hur kan man arbeta för att få fokus på golvet?  
– 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 placerar in i miljön.

Till vilken sorts (lyxig, lugn osv.) miljö väljs trägolv?
– Väldigt svårt att säga något generellt, beror på vilket uttrycket rum-
met ska ha och aktiviteten och vad uppdragsgivaren vill ha.

Hur tänker du kring golv/mark utanför huset, hur skapar man rums-
lighet utan väggar?
– Golven blir ju trädäck, betongplattor och asfalt, sen får man ar-
beta med växtlighet och hur marken ser ut, varje område har ju sina 
förutsättningar.



5

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 geografiska 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. 

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, lamellträgolv känns mindre riktiga, 
man vill känna kvalitén.

Vad saknar du i dagens golvutbud?
 – Lövträd som al och alm som har en varmare färgton, stavforms par-
kett. Körsbärsfärg och olika nyanser av varje träslag.
 

 GHAB Arkitekter & ingenjörer AB, Oskarshamn

Annelie Larsson 0491-76 16 40

Hur delaktiga är ni i planeringen av golv?
– Mycket, vi gör jobbet.

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 lever-
era.

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

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.
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Vid planering av ex. hotellobby, väntrum?
– Det är upp till beställaren, ekonomin och vad för människor som ska 
vara där.

Vad är viktiga egenskaper för rummet?
– Vilken aktivitet som ska vara där, försöka spegla entrén för det är det 
första intrycket man får av ett hus/lokal och då försöka få en helhet i 
bygganden både inne och ute.

Hur kan man arbeta för att få fokus på golvet?  
– Få det att sticka ut, belysa på olika sätt

Till vilken sorts (lyxig, lugn osv.) miljö väljs trägolv?
– Bibliotek, kontor det beror på hur mycket slitage golvet kommer att 
utsättas för.

Hur tänker du kring golv/mark utanför huset, hur skapar man rums-
lighet utan väggar?
– Med hjälp av vegetation, finns många sorters växter att använda, 
träd, buskar, längväxter mm.  

Hur arbetar ni fram ex. ett torg?
– Ingen torg erfarenhet!

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 t.ex. 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.

Vad saknar du i dagens golvutbud?
– Nej det finns massor av golv. Både svenska och utländska marknad-
er, textila golv, trägolv, stengolv, glasgolv och keramiska golv. Vi har 
bland annat använt Kährs golv på väggar.

Intervju med Jennifer Lilja, 22/3-2009

Hur man arbetar med det slutliga golvet beror lite på hur upphandlin-
gen 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 ramar. Budgeten tillät inte användandet av några 
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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 korridorerna 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 slitagestarka 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 
relaterat till byggnadskonstruktion, så som fukt- och akustikbaserade 
frågor.

När Jennifer Lilja ritade en skolbyggnad valdes stengolv i entrén, 
plastmattor i alla våtrum och i halva matsalen, medan linoleum plac-
erades i övriga utrymmen. Där var det alltså rent funktionella aspekter 
som helt fick styra.

Vi talade även om ytan precis utanför husen, och hur stor vikt man 
lägger vid den. Enligt Jennifer belyser man hela tomten och landska-
pet 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 utgångspunkt.
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Bilaga 3 Observation av användarkontext
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Bilaga 6 Inledande skisser
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Bilaga 7 Solid Works skisser
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Bilaga 8 solid works skisser sluten form 


