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Sammandrag/Abstract

Detta examensarbete handlar om produktutveckling av ett golv och har gått 

ut på att ge Kährs trägolv en större scen i det offentliga rummet, då främst i 

hotellobbys. Jag har velat göra användaren uppmärksam på materialet och 

dess kvalité genom att skapa ett nytt uttryck för framtiden. Utgångspunkten 

blev iden om att ta till vara på det spill som blir över i dagens golvproduktion 

och inspiration från byggskivan OSB.

Research om träets användning inom kulturella och historiska områden 

har haft stor betydelse i arbetet då jag sett på Asien som en kommande 

exportmarknad för Kährs. Jag har även utfört observationer och intervjuer 

som varit en viktig grund för arbetet. 

Min designprocess har innefattat ITK och ett urval av designmetoder. 

Skissfasen har fokuserat på att hitta ett estetiskt uttryck.

Efter analyser av framtagna golvplank i olika kompositioner blev resultatet 

en golvplanka bestående av olika sorters flis ingjutna i spackel. Denna planka 

blir i en mångfald ett golv Denna planka framförs i två färgval och två olika 

ytbehandlingar för att visa på dess lättföränderlighet.

Nyckelord
Golv, Kährs, design, estetik, OSB-skiva.
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1. Förord
Jag skulle vilja ta tillfället i akt att tacka alla hjälpsamma människor som 

varit delaktiga på ett eller annat sätt i detta projekt. Då framför allt Stina 

Andersson designansvarig på Kährs som varit min kontaktperson att bolla 

idéer med. Hon har även bistått med intressanta frågor och reflektioner. Men 

även övrig personal på Kährs som visat intresse och engagemang.

Jag vill även tacka mina handledare för visat stöd, inspirerande idéer och 

reflektioner. 

Ett tack även till mina kära klasskamrater som stöttat mig genom hela 

processen. Då framför allt Anna Johansson och Caroline Karlsson som jag 

haft ett nära samarbete med. Men även Hedda Linton som fungerat som 

bollplank, stöttepelare och källa till energi under hela processen.

2. Inledning 
När jag nu läst produktdesign på Högskolan i Kalmar, omgiven av den 

omskrivna tjocka Småländska skogen finner jag materialet trä mycket 

inspirerande och utmanande. Det är ett material med lång historia djupt 

rotad i den svenska folksjälen. Det är ett material med mycket att berätta och 

som besitter förmågan av föränderlighet. Materialet blir vackrare med åren 

genom användning. Därför ser jag med spänning på detta examensarbete i 

samarbete med trägolvsföretaget Kährs .

Produkten, det vill säga golvet och hur människor brukar det är något jag 

inte har reflekterat över tidigare. Det är intressant att fundera över hur detta 

kommer sig? 

Det är trots allt en produkt som alla människor brukar dagligen. Varje rum 

både inom- och utomhus har ett golv men det är sällan vi tar oss tid att re-

flektera över dess existens. 

Golvet är en av många produkter som vi har en fysisk kontakt med vare sig 

vi är uppmärksamma på det eller inte. Svårigheten med detta projekt är att 

genom resultatet av en produktutveckling påverka människors perception 

och medvetande.

Även om projektet inte skulle resultera i en marknadsfärdig produkt i 

slutändan, är det en utmaning att arbeta på detaljnivå med något så vanligt 

som ett golv.
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3. Bakgrund

3.1 Presentation av Kährs
Kährs är ett anrikt företag som grundades 185� av Gustaf Kährs. I hela 

fem generationer drev man företaget innan man 1982 sålde det till dagens 

ägare Nybro Flooring internationel corp. Viktiga faktorer i företaget har 

alltid varit materialet trä och hög kvalité. Genom tiden har Kährs utvecklat 

sin produktion. Från tillverkning av spinnrockar, vidare till tillverkning 

av träleksaker och dörrar, till att idag producera kvalitativa trägolv. En 

produktion som startade 1935 då man fick en patent nr 90223 gällande 

lamellplattan som låg till grunden för den senare golvpatenten 19�1, som 

gjorde att parkettgolvet är företagets bas idag.

Kährs har under 90-talet både certifierats som världens första 

lemellparkettproducent och för sitt miljötänkande. Den senaste historiska 

händelsen i företagets långa historia är införandet av woodloc-fogen1 på 

lamellparkett som revolutionerat tankarna inom parkettläggning. Med Kährs 

långa tradition, hantverkskunnande, och intresse för design finns en vision 

att nästa tillskott i historien är att skapa framtidens trägolv för offentlig 

miljö. 

3.2 Uppdragsformulering
Uppdraget är en önskan från Kährs om att utveckla sin produktlinje inom 

det offentliga rummet med innovation och nytänkande som ledord men 

samtidigt knyta an till det gamla traditionella företaget.

Uppdraget i examensarbetet är väldigt fritt formulerat och det är därför upp 

till mig att sätta ramar och infallsvinklar på projektet. Åke Nordström som 

är personlansvarig på Kährs har uttryckligen sagt ”gör något kul” och ”det 

behöver inte vara något golv”

1  Woodloc® gör inte bara att golvet kan installeras snabbt och effektivt. Den garanterar ock-
så att golvet förblir slätt och gör att det inte uppstår glipor mellan plankorna. www.kahrs.
com
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3.3 Syfte/Vision
Syftet är att ge trägolvet en större scen i den offentliga miljön och göra 

användaren medveten om dess kvalité och varande. Men även att utöka 

Kährs produktserie och befästa varumärket som starkt och innovativt.

Min vision är att skapa en diskussion runt golvet. Jag vill göra användaren 

mer uppmärksam på golvet och dess existens. Få användaren att känna 

golvet och lägga märke till det. I det offentliga rummet är det ingen som 

är hemma. Vi är alla gäster och vistas tillfälligt i detta rum, vissa längre 

tid än andra. Därför vill jag att gästerna ska få en känsla av hemma och 

igenkännande i golvet. 

Jag vill även försöka anpassa produkten till Kährs tillverkningsmöjligheter 

och till största möjliga mån använda de material företaget använder idag. 

Allt för att genomföra och kunna presentera ett så hållbart och realistiskt 

slutresultat som möjligt.

3.4 Frågeställningar
•	 Hur ser Kährs golv ut idag? 

•	 Vilka för och nackdelar finns det med trägolv? 

•	 Hur skapar jag en diskussion runt golvet som speglar företaget 

Kährs? 

•	 Går det att använda trägolv i offentlig miljö? 

•	 Vad skulle ett sådant golv uttrycka?
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3.5 Utgångspunkt
Under ett guidat studiebesök på Kährs med Guerrino Dobrini fick jag 

uppgifter om hur mycket spill som bildas vid deras golvtillverkning. Detta 

gjorde att jag ville undersöka möjligheten att ta tillvara på spillet. Därav 

min utgångspunkt för projektet. Hela �0 % av en trästock blir till spill under 

golvtillverkningsprocessen. Detta flistugg säljs i dagsläget till Kalmarenergi 

och förbränns för att utvinna energi. Min tanke är att ta tillvara på denna 

restprodukt och återanvända den och skapa en ny innovativ produkt. En 

produkt som även speglar företagets miljömedvetenhet och vilja att minska 

sitt avfall.

Denna idé kopplar jag ihop med skivmaterialet OSB2 som består just av 

sammanpressat flis och spån av furu. Idag används detta skivmaterial vid 

bygge av hus och fungerar som grund för bland annat golvläggning. Jag vill 

alltså ta Kährs träspill och förvandla det till deras egen sorts OSB-skiva och 

använda som golv. 

3.6 Begränsningar
Begränsningar i projektet är att ta hänsyn till de rum golvet är tänkt att ligga 

i, vilket i första hand är hotellobby men även andra offentliga miljöer. Då 

Kährs inte satt upp några begränsningar har jag avgränsat arbetet för att 

passa tidsramen för projektet. 

Mitt mål är att utarbeta ett golv med kvalité och nytänkande. I och med valet 

att arbeta med träspill och skapa ett golv av träkompositer� kommer

slumpen att spela en viss roll i min designprocess. Detta eftersom jag inte 

kommer kunna styra kompositernas komposition fullt ut. Mitt arbete blir 

då att försöka påverka slumpen i önskad riktning. Detta görs genom att 

bestämma och begränsa de inverkande faktorerna i kompositionen, så 

som träslag, storlek på flis, bindningsmedel, lack, olja och andra tillförda 

material.

2  OSB är en engelsk förkortning av Oriented Stranded Board som kan liknas som ett mellan-
ting mellan spånskiva och plywood. (För ytterligare information se bilaga 1)

3  kompositmaterial, material som innehåller två eller flera komponenter och som får egen-
skaper som skiljer sig från de ingående komponenternas. 2009-05-22 Nationalencyklope-
din • Kort http://www.ne.se/kompositer/10�291�
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3.6.1 Tillverkningsmöjligheter för Kährs
Som ett steg i utvecklingen för morgondagens trägolv vill jag att Kährs ska 

kunna ta ytterligare ett steg i tillverkningen och nyttja de spillmaterial som 

kommer av deras existerande produktion. Min önskan är att Kährs själva 

ska kunna producera denna produktutveckling. Men om detta inte skulle 

kunna genomföras är ett alternativ att se till andra tillverkningsmöjligheter 

än de som förekommer på Kährs. Vilket skulle bidra till att skapa samarbete 

mellan Kährs och andra loka aktörer som i sin tur främjar arbete inom den 

lokala sydost regionen.

Målet är att se på tillverkning utifrån Kährs nutida men även framtida 

tillverkningsmöjligheter.

3.6.2 Användare
Kährs har bett om ett modernt golv för det offentliga rummet, då i första 

hand för hotell. Sett till detta användarområde blir användarna hotellgäs-

ten och de anställda i form av servicepersonal och lokalvårdare. Det finns 

även användare innan dessa som kommer in i bilden så som arkitekter och 

golvläggare. 

3.6.3 Användning
Då projektet riktar sig till offentliga rum måste den aktivitet som sker i detta 

rum ses som användningen. Eftersom ett hotell har flera tusen gäster per 

år som beträder lokalens golv kan man förutsätta att dess golv utsätts för 

betydligt mer slitage än ett golv i en privatbostad. Ett hotellgolv skall tåla 

slitage från både högklackade skor och tunga väskor som släpas fram över 

golvet. Hållbarhet är därför en viktig aspekt i användningen av golvet och i 

utvecklingsarbetet.

Sen är det en önskan från min sida som designer att det framtagna golvet 

ska finna en marknad även i den privata bostaden. Därför arbetar jag efter 

att golvet ska kunna användas både i offentliga miljöer så som hotell men 

även i hemmiljöer. Det ska vara tåligt och estetiskt tilltalande för att förhöja 

medvetandet hos användaren av dess varande.

3.6.4 Del i Kährs sortiment
Då detta golv är tänkt som ett tillförande exklusivt element till Kährs golv 

ska det passa/anpassas till Kährs sortiment, men även kunna bidra till 

utveckling och inspiration i framtagning av framtida golv. Detta genom att 

andvända befintliga delar i Kährs sortiment och tillföra nya beståndsdelar.
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4. Designteoretiskt förhållningssätt 

4.1 Förhållningssätt till min roll som designer
Kennet Österlin (200� sid.�) skriver i Design i fokus för produktutveckling.

”Design har stått i centrum i media, nya designutbildningar har vuxit upp 

och inom näringslivet används design som nyckelord för framgång och 

konkurrenskraft”.

Med ett sådant förhållningssätt till design sätts det höga krav på oss som 

utför detta arbete. Designrollen varierar självklart från projekt till projekt, 

här finns det inget speciellt behov som det efterfrågas en lösning till. Därför 

är mitt förhållningssätt att jag ska skapa något nytt som tillför företaget 

någonting.

Det är Kährs som är huvudavsändare för den produkt jag skapar och inte 

jag själv. Eftersom Kährs har uttryckt ett så pass fritt arbete har jag även 

en möjlighet att sätt min prägel på projektet och resultatet. Jag ska blanda 

olika ingredienser och element till att få fram ett samspel mellan form och 

funktion. 

Utmaningen för mig är att använda den kunskap jag införskaffat under 

utbildningstiden och fram till nu. Då både i projektet som helhet och i 

designprocessen. Jag finner även en utmaning i att söka mig ny kunskap att 

tolka, betrakta och reflektera kring under detta projekt. 

Kennet Österlin menar att ”svårighetsgraden i designuppgiften kan 

vara beroende av hur genomarbetad produkt-typen är sedan tidigare” 

(200�,sid.15)

Jag hävdar att golv är en otroligt komplex produkt som i sin helhet utvecklas 

relativt långsamt. Det är som ovanstående påstående ett väl genomarbetat 

produktområde sedan tidigare. Man kan säga att golv i sin benämning som 

golv har funnits lika länge som människan. Detta visar att mitt mål om att 

designa framtidens trägolv har en relativt hög svårighetsgrad.

Projektet innebär även ett ansvar mot Kährs.

”Industridesignern samarbetar med företagets alla funktioner: konstruktion, 

produktion, distribution, service, marknad, reklam, och företagsledning.” 

Kennet Österlin (200� sid. �)

I detta arbete kommer jag som produktdesigner i kontakt med vissa av dessa 

funktioner vilket gör arbetet mer verklighetsanknutet och ökar realiteten i 

projektet. Detta innebär vissa begräsningar i vad som realistiskt går att göra. 

Arbetet i detta projekt har utelämnat delar som distribution, service och 

reklam.

Resultatet som tas fram ur projektet önskar jag ska ge en positiv effekt till 

företaget. 
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Kährs är ett väletablerat företag både nationellt och internationellt och ligger 

i spetsen för utveckling och miljömedvetenhet. Jag vill skapa en diskussion 

runt golvet i allmänhet genom att skapa en produkt som kan bidra till en 

fortsatt positiv utveckling och förstärkning av företaget.

4.1.1 Förhållningssätt i uppsats
Denna uppsats skrivs för att redogöra för min designprocess och mitt 

projekt. Den handlar om hur jag utvecklar en ide i en längre process och 

skapar en produkt. Uppsatsen kommer dels skrivas ur ett introspektivt 

perspektiv. Det innebär att man känslomässigt förhåller sig till sin egen 

person och till sina egna erfarenheter. Utifrån detta försöker man förstå 

liknande händelser. Hur jag upplever, uppfattar och reagerar på mitt 

eget skapande är en del av processen och inverkar på resultatet. Det är en 

”självmedveten självutforskning”� 

Det kommer att förekomma egna tolkningar för att förtydliga min vision och 

arbetsprocess

�  Maria Frostling- Henningsson om introspektion i boken Kunskapande metoder inom sam-
hällsvetenskap (200� sid.18�)
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5. Research och teori
Vi är tre studenter som arbetat med Kährs och fått samma 

projektformulering. Utöver mig själv är de andra studenterna Caroline 

Karlsson och Anna Johansson. Vi valde därför att samarbeta under 

projektets researchdel för att sedan rikta det egna projektet i den riktning var 

och en önskade

5.1 Sammanfattning av intervjuer
Här redovisas en sammanfattning av genomförda intervjuer och de kan 

läsas i sin helhet under bilaga nr2. Vi valde att intervjua fem arkitekter från 

olika delar av landet för att se hur denna användargrupp tar sig an golvet, 

vilka problem som kan uppstå och hur man ser på golvet i en del av en större 

helhet. Vissa intervjuer gjordes över telefon och andra vid personliga möten.

Arkitekterna visade sig arbeta väldigt likartat vad gällande golvet och de såg 

till den större helheten, det vill säga rummet.

I sin arbetsuppgift att välja golv till ett utrymme fanns det tre 

överensstämmande faktorer arkitekterna i mellan. Dessa var:

•	 Man tar stor hänsyn till den aktivitet som ska ske i rummet. Golvet 

ska klara av den påfrestning som det utsätts för alltså är kvalité 

viktigt. 

•	 Priset spelar en viktig roll. Arkitekterna måste arbeta utifrån en 

budget och kombinera detta med uppdragsgivarens önskemål.

•	 Golvet ska fungera i en rumslig helhet tillsammans med väggar, tak 

och inredning. Det ska hjälpa till att förhöja den önskade känslan i 

rummet.

Vi undrade även hur dessa arkitekter tänkte angående hur man skulle kunna 

lägger större fokus på golvet. Fyra av fem svarade att det handlade om att få 

det att stå ut från helheten. Som Claes Thörnblad på Arkitekt & Miljö Claes 

Thörnblad AB uttryckte det.

”-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”.

Sammanfattningsvis förstärker dessa intervjuer min tanke om hur 

människan ser golvet som självklart, det finns där och det är ett golv, vad 

mer kan det vara? Det är detta synsätt jag vill arbeta emot. Anledningen 

till detta synsätt anser jag kan bero på att golvet inte är så starkt förknip-

pat med trender som t.ex. tapeter och det är inte heller lika lättföränderligt 

som tapeter. Därför tänker jag att man borde lägga mer tid på planering 

av golv. Det är en kvalitetsprodukt som du kommer att använda under en 
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mycket lång tid. Mitt syfte är att få golvet att ”sticka ut” antingen att det är 

så annorlunda i sig själv eller att man kan visa på en genomtänkt process i 

tillverkningen av det. Utöver detta tar jag i mitt fortsatta arbete med mig de 

tre faktorer som fastställdes vara avgörande vid val av golv. 

5.2. Observationer i offentlig miljö
Här redovisas en slutsats av observationer I hotellmiljö från 2009-0�-0�. 

(Hela observationen finns som bilaga3)

5.2.1 Hotell
Under observationerna i ett antal hotellobbys iakttas golven genomgående 

är i sten. Trägolv återfinns i de avdelningar som är till för längre vistelse och 

som ska vara mer rogivande så som bibliotek, lounger och barer. 

På området gällande ytor säger Clodagh (2001, sid�2) i boken totaldesign 

contemplate, cleanse, clarify, and create your personal spaces ”changes of 

color, pattern, and material used in walls and floors psychologically establish 

boundaries between areas” Detta är väldigt tydligt i hotellreceptioner under 

observationen, där man kan hitta upp till fyra olika golv i samma rum, som 

fungerar som en indikator på att det är olika aktiviteter som sker i de olika 

delarna av rummet.

Det är oftast så att stengolven är beklädda med mattor. Min teori för 

detta är att de är skönare att röra sig på och minskar akustiken i rummet. 

Den frekventa användningen av stengolvet finner även sin förklaring i de 

intervjuer som utfördes tidigare med tanke på slitage i offentliga miljöer. 

”Det ska tålas att slitas” som Ove Nilsson för Nilsson och Sahlin arkitekter 

AB sa. Stengolvs slittålighet är obestridligt tåligare än trägolv.

Observationer görs även på att i vissa fall används trä som ett medel i 

inredningen för att binda ihop interiören. Vilket kan bero på att det är ett 

material som lätt känns igen och kan få oss att känna oss hemma. Trä är ett 

organiskt ämne och det kan framträda i otaliga variationer vilket gör det till 

ett tacksamt inredningsmaterial. Dessa egenskaper nämner Clodagh under 

rubriken ”Textures and Materials” (2001, sid. 21�.) där hon beskriver trä och 

dess egenskaper som ”Wood. The virtues of wood are numerous. It is warm 

and the grain is decorative. It can be strained to preserve the grain or painted 

almost any color” och “you can achieve a wide range of looks and levels of 

finish with this material”
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5.2.2 Sammanfattning av observationer i användarmiljö
Sammanfattningsvis kan man säga att utformning av hotell lobby är väldigt 

genomtänkt. Det jag tar med mig från detta är att golvet är dekorerat eller 

utformat på ett sådant sätt att det ska leda in gästen. Antingen med hjälp av 

mattor eller med andra mönster. Golvet är ofta i sten för att vara hållbart 

men även för att sten/marmor har en historia av att vara ett exklusivt 

material. För att ett trägolv ska kunna ta ett stengolvs plats i denna miljö 

är jag av den åsikten att jag måste försöka applicera dessa två tillskrivna 

värden, hållbarhet och exklusivitet på ett trägolv. 

5.3 Kulturella och socialantropologiska aspekter
Kährs är som sagt ett nationellt företag med försäljning och 

samarbetspartner över hela världen. Jag har valt att tillföra en antropologisk 

aspekt för att kunna utveckla Kährs framtida marknad. Valet föll på Asien 

som idag är en importmarknad för Kährs med kontor i Kina, Japan, Taiwan, 

Hongkong och Sydkorea. Asien är en marknad som är på stark frammarsch 

men deras kultur skiljer sig väldigt mycket från vår egen här i väst vilket ofta 

orsakar kulturkrockar. Därför såg jag det som en positiv utveckling för Kährs 

att på något sätt integrera marknadens kultur i produkten och på så sätt 

”bygga broar” mellan olika kulturer. 

5.3.1 Shintoism
Efter handledning med handledare Kristoffer Jeglinski som har stor kunskap 

om materialet trä men även om Japan och dess religion kändes valet av den 

antropologiska aspekten shintoism som välgrundad. Att jag utvecklade det 

antropologiska aspekter till en religion kändes naturligt då ett samhälles 

kultur och värderingar ofta bygger dess ideologi. 

För att fördjupa min kunskap i ämnet läste jag boken Shinto- a short history 

av Ito Satoshi, Endo Jun och Mori Mizue (1998) överstatt av Mark Teeuwen 

och John Breen (200�)

Då denna religion är uråldrig har forskare inte kunnat fastställa under 

vilken tidsperiod den uppkom. Man pratar om tidsperioderna Jomo 12000-

�00 år f.kf eller Yayoi �00 år f.kf- �00 år ekf. Eftersom denna religion har 

funnits och brukats så länge har den utvecklats i många olika former. Den 

vanligaste formen av shintoism är idag blandad med buddhismen. Det jag 

funnit intresse för är shintoismens grund, dvs. tron på det andliga väsendet i 

naturen. Detta har skapat dyrkan till naturliga objekt som t.ex. berg och träd. 

Jag har vidare dragit detta till materialet trä. Alltså vill jag försöka framhäva 

träet i golvet. Få användaren att dyrka det. Då även det kinesiska Yin och 

Yang haft stor betydelse för den japanska religionen har jag knutit an det till 

mitt projekt vilket jag kommer att förtydliga under rubriken färgval. Mycket 

förenklat kan man förklara Yin och Yang som att alla problem och händelser 
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kan få en mörk/ negativ aspekt (Yin) eller en ljus/positiv aspekt (Yang), och 

att idealet är ett samspel mellan dessa. Det är dessa tankar om balans i livet 

som jag vill applicera på produktens komposition.

Shintoismen har tjänat som en spännande och inspirerande infallsvinkel på 

projektet och varit en viktig byggsten 

5.3.2 Japansk estetik
För att sedan förtydliga ytterligare den antropologiska aspekten studerade 

jag grunderna i den japanska estetiken, vilket är något som kallas Ma. Detta 

ledde till Wa, wabi och sakui som står för kreativ originalitet inom en speciell 

formvärld, som i sin tur resulterat i Wabi-Sabi (omnämns fortsättningsvis 

som W-S) som i sin helhet kan ses som en livsstil. Denna livsstil och estetik 

har sina rötter inom konst, design, poesi och filosofi. 

W-S handlar om det råa, obehandlade och enkla i materialet, formen och 

utförandet. Objektet ska vara ”One of a kind”. Dessa förhållningssätt har 

jag valt att applicera på mitt projekt för att just kunna förmedla känslan av 

träet i golvet. Eftersom slumpen inverkar i tillverkningen av produkten blir 

resultatet högst unikt för varje golvplanka, vilket är en återspegling till W-S.

Färgtonerna som representerar Wabi-Sabi är oftast mörka och dova, vilket 

kan härledas till naturfärger som t.ex. ockra, cyan, terrakotta. Gemensamt 

för dova och mörka färger är att de innehåller både svart och vitt i en balans 

precis så som Yin och Yang, vilket även visar att religionen kan tolkas in i 

estetiken.

Materialens struktur enligt W-S är rika på råa texturer och har en grov taktil 

känsla, vilket jag anser är något som förhöjer medvetandet om materialet. 

Äkthet i material och spirituell rikedom är viktiga grunder i W-S, vilket är 

något som även återfinns i Shintoismen. Det är dessa ideal om äkthet, råa 

texturer, balans och enkelhet som jag valt att knyta an till och som mina val i 

processen refererar till. (Tolkat och översatt ur boken Wabi-Sabi for artists, 

designers, poets & philosophers Koren Leonard (199�))

5.4 Tillverkningsmöjligheter
Under utbildningen har vi fått lära oss om grundläggande tekniker i 

bearbetning av trä. Då jag strävar efter att skapa något som ska förhöja 

Kährs befintliga golv och stärka företaget försöker jag i min designprocess 

arbeta med att räkna in Kährs egna produktion. Jag har även sett till vad som 

skulle vara möjligt för företaget att tillföra alternativt utöka sin produktion 

med, eller lägga ut på närliggande aktörer och på så sätt skapa ett samarbete 

mellan företag.
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6. Designprocessen

6.1 Arbetsmetoder 
I designprocessen har jag använt mig av följande metoder: 

workbookmetoden5, ITK (Identity Tool Kit)� funktionsanalys, observationer, 

intervjuer, modellbygge, tester, och skissning

6.2 Workbookmetoden
Workbookmetoden är ett verktyg som används för dokumentation, 

kommunikation och reflektioner. I workbooken samlas all slags information, 

alla reflektioner som görs under projektet, alla skisser och foton. Tanken är 

att man under projektet och efter ska kunna gå tillbaka i arbetet och se vad 

man gjort. Boken fungerar som ett arbetsprotokoll.

I detta projekt som är av större storlek än vad jag har erfarenhet av 

har woorkboken varit ett oroligt värdefullt arbetsredskap för att kunna 

visualisera och strukturera mitt arbete. Den har varit ett dokument jag 

kunnat gå tillbaka till och reflektera över min process och val jag gjort.

6.3 ITK
ITK står för Identity Tool Kit och är en metod som används för att 

kommunicera med uppdragsgivaren om riktningen och målet för 

projektet. Detta med hjälp av bilder och ord. Metoden innehåller fem olika 

arbetsmoment och till detta projekt har jag valt att använda de tre som 

jag anser vara mest relevanta. De som jag utelämnat är Färg och form och 

Tillstånd eftersom dessa kommer in i processen på annat håll.

5  Koblanck Henriette, 200� att arbeta med workbook. Preliminär utgåva. Högskolan i Kal-
mar, Designprogrammer

�  Koblanck Henriette. Guide identity tool kit, Kompendium, Högskolan I Kalmar Designpro-
grammet
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6.3.1 Stateboard
För att identifiera företagets identitet och sortiment gjordes en analys av 

dagsläget. Jag tog fram fem kärnvärden som jag tycker beskriver företagets 

identitet och sortiment, till detta togs det även fram bilder som förmedlar 

dessa kärnvärden. De beskrivande orden är, stolt, traditionellt, aktivt, 

innovativt och ansvarstagande.
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6.3.2 Positionboard
I Positionboard sätter man företaget i relation till värden på marknaden. 

Man märker ut dagsläget och även ett mål.

Kährs golv sattes i relation till orden ovanlig- vanlig och traditionell - 

innovativ. Dagsläget sattes i den kvadrat som står närmast traditionell och 

vardaglig med motiveringen att det inte finns så många golv i sortimentet 

som skiljer sig rent utseendemässigt från andra företags golv. Golven är 

enkla och traditionella men står för hög kvalité. 

Målet sattes ut i den kvadrat som står närmast ovanlig och innovativ. Målet 

med det golv jag tar fram är att det ska skapa medvetenhet och känsla 

hos användaren. Detta leder förhoppningsvis till en förändring av de 

traditionella tankarna runt golvet, där av riktningen uppåt och framåt. 
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6.3.3 Futureboard
På samma sätt som i positionboard visas målet för den produkt jag arbetar 

med i en futureboard. De kärnvärden som togs fram var känsla, livfullt, 

nyanserat och karaktär. Jag vill arbeta med att framhäva materialets 

speciella karaktär och ta till vara på dess mångsidighet. 

Med hjälp av små detaljer skapa nyanser i golvet som även de bidrar till en 

mångsidighet. 

6.4 Gemensam ITK
Inför vårt gemensamma möte för uppvisande av koncept idéer med Kährs 

gjorde vi en gemensam ITK. Vi modifierade dock metoden. Vi uteslöt 

beskrivande ord och valde att bara kommunicera med företaget genom 

bilder. Vi komponerade ett kollage med den känsla vi ansåg Kährs vara idag 

och ett kollage med en vision av vad Kährs skulle kunna vara i framtiden 

och sedan ett rent inspirations kollage för att visa på användningsområden 

för materialet trä. Dessa kollage hjälpte till att skapa en givande diskussion 

och förmedla de visioner och mål vi såg med detta projekt. Företaget behöll 

sedan bilderna. (gemensam ITK finns som bilaga nr4)
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6.5 Funktionsanalys
En metod där man sätter upp och rangordnar önskade och nödvändiga 

funktioner en produkt ska erbjuda. Denna metod minskar risken för att 

oväntade problem skall dyka upp längre fram i processen.

Funktionerna omnämns som huvudfunktion (HF), nödvändig funktion (NF), 

önskvärd funktion (ÖF) eller icke önskvärd funktion (IÖ). 

Huvudfunktionen sattes till brukbart, golvet ska självklart kunna användas 

att gå på. Men jag valde även ytterligare en huvudfunktion, vilken blev väcka 

uppseende, detta för att göra användaren medveten om golvet. Denna kan 

ses som mer sekundär eftersom den är högst subjektiv.

6.6 Skissfas 
Skissandet och idé genereringen har pågått från första dagen i projektet. Det 

är en del av den intuitiva fasen i designarbetet. ”Den som inte kan hitta en 

form för sin ide kan inte överraska”, skriver Anders J, (2001 sid1�.) 

Det är en tanke runt skissandet som jag bär med mig i min process. Det är 

här jag kan överraska mig själv och hitta uttryck för mina idéer

För att tydligt visa min skissprocess har jag delat in den i olika faser, där 

varje fas avslutats med ett beslutsfattande.

6.6.1 Skissfas 1
I den första skissfasen fanns inga begränsningar. Eftersom Kährs uttryckt 

att resultatet inte behövde vara ett golv var det en fas för att generera idéer. 

Det enda som fanns i åtanke var materialet trä. Syftet var att få utlopp för de 

första idéerna och skapa en grund att arbeta vidare från. Det var en visuell 

brainstorm� där idéer om möbler och brädspel blandades med smycken och 

golv. Denna fas resulterade i ett urval av tre grova idéer som jag arbetade 

vidare med. 

6.6.2 Skissfas 2
I den följande skissfasen söktes former och uttryck för dessa tre idéer. Här 

togs ingen hänsyn till produktion utan syftet var att hitta ett innovativt 

uttryck att arbeta vidare utifrån. En fas där utmaningen låg i att försöka få 

ett annars så tvådimensionellt uttryck att utvecklas till något mer tredimen-

sionellt med ett djup i sig. 

Efter handledning beslutade jag att utmana mig själv och arbeta vidare med 

ett golv. Utmaningen är att göra något nytt av denna utvecklade produkt. 

�  Brainstorming idékläckning, metod att t.ex. generera idéer där deltagarna i en grupp, utan 
kritik, muntligt eller skriftligt kastar fram mängder av förslag, vilka utvärderas i efterhand. 
2009-05-21 Nationalencyklopedin • Kort http://www.ne.se/brainstorming
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Jag såg att det skulle resultera i en intressant arbetsprocess med mycket 

sökande och innefatta en djupare detaljnivå än de andra idéerna. Jag såg det 

som en möjlighet att arbeta mer komplext, vilket var ett av mina mål med 

examensprojektet. 

Nu handlade det mer om att realisera visioner som Pirjo Birgerstam (2000 

sid. �8.) skriver om under kapitlet ”Rationell analytisk position i skissandet”

”Arbetet med att anpassa skissens form till verkligheten, och verkligheten till 

skissens form kan nu fortsätta mera medvetet”

Golvplankan i sin utformning har en tydlig ovan och undersida där sidorna 

består av konstruktionsdelar. Detta innebär ytterligare en begränsning i dess 

design. Man har egentligen bara en sida att utforma vilket gör att det skiljer 

sig från det vanliga designarbetet av produkter där man oftast arbetar med 

balans mellan olika sidor och olika riktningar.

Eftersom ett golv i sin existens är platt och det nästintill är omöjligt att skissa 

fram en form av detta lämnade jag penna och papper. Jag gick över till att 

skissa och experimentera på OSB- skivor för att konkret kunna se resultat. 

Jag kallar det ett produktivt sökande.

Jag höll mig till relativt få variabler i kompositionen för att hitta ett koncept, 

något som kunde gå igenom som en röd tråd i en möjlig serie. Jag ville 

även att golvet skulle vara lätt att anpassa i produktionsprocessen till olika 

befintliga golv.

6.7 Materialundersökning och förslag
Då jag utgår från Kährs spillmaterial som består av olika sorters trä har 

jag valt att låta detta vara blandat även i kompositionen av golvplankan. 

Detta grundar jag på två faktorer, för det första faller ett steg i produktionen 

bort då man slipper sortera efter träslag och för det andra medför det en 

spännande komposition. Det tillför golvet nyanser och förhöjer medvetandet 

på träet.

Eftersom Kährs är ett exklusivt företag blir det en utmaning att ha 

en utgångspunkt i OSB- materialet som är så starkt förknippat med 

byggindustrin. Att få betraktaren att se det som något annat än ett 

byggmterial. Som Anders Johansson (2001 sid. ��) säger ”vi ser – och vi 

ser att det förändras. Ingenting framträder såvida vi inte ser det som något 

annat”. Detta visar på svårigheten att se något på ett nytt sätt.

Utmaningen är att omvandla skivans uttryck så att man fortfarande kan dra 

paralleller till dess ursprung men samtidigt ge den ett helt nytt utseende. 

Skapa ett exklusivt uttryck och göra den till en del av Kährs övriga sortiment. 

Med OSB-skivan som utgångspunkt vill jag se till möjligheterna för Kährs 

att utveckla en ny produkt utifrån denna befintliga. Tanken är som sagt inte 

att Kährs ska göra egna OSB skivor utan att man driver den befintliga OSB 
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skivan till ett nytt och eget uttryck, med sitt egna spillmaterial. Genom att 

ta till vara på OSB-skivans konstruktion skulle man kunna applicera dess 

egenskaper i en ny produktform dvs. golv. Eftersom OSB-skivans produktion 

redan är utvecklad och skivan miljömärkt är mycket utvecklingsarbete redan 

gjort. Därför skulle det vara lätt för Kährs att applicera detta på en liknande 

framtida produkt.

6.7.1Materialbegränsing
Begränsningen här är att trä är ett levande material som sväller och krymper. 

Här måste alltså materialets beteende tas hänsyn till då det är tänkt att 

olika trädarter ska verka tillsammans i en helhet. Med utgång från Kährs 

spillmaterial det vill säga olika träslag är det bara al och ask som inte kan 

medverka i den tänkta kompositionen eftersom deras beteende skiljer sig 

för mycket från resterande träslag. Att förhindra dessa två träslag från att 

blandas med de övriga skulle kunna styras i Kährs produktionsprocess. Dels 

genom att styra i vilken ordning de olika träslagen kommer in i processen 

och vart i processen man väljer att plocka ur spillet.

6.8 Fortsatt skissfas 
Dennas skissfas har varit mycket fokuserad i sökandet på rätt uttryck. 

”Man börjar komponera mera medvetet för att finna en allt tydligare 

sammanhållning mellan de väsentliga delarna” som Birgerstam sa (2000 sid. 

�1).

Jag har under en stor del av skissfasen jobbat parallellt med att pressa egna 

träskivor av Kährs spillmaterial och laborerat kompositioner på vanliga OSB-

skivor. Allt för att undersöka så många kombinationer som möjligt. Det går 

att dela upp i två delar. Första delen var ett sökande efter rätt komposition 

i spillmaterialet. Andra delen var ett sökande efter tillförande element och 

ytbehandlingar. 
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6.8.1 Komposition av trämaterial
Första delen har bestått i att hitta ett eget uttryck i en egen variant av OSB-

skivan. Här har jag laborerat med storlek på olika träflisor. Vilket ledde till 

att jag ur Kährs spill skapade fyra kategorier flis. 

Kategori ett blev plana träflisbitar med största mått ca 30 x 30 mm.

Kategori två blev mindre träflis med största måtten 15 x 15 mm.

Kategori tre blev flisstickor men största mått 88 x 11 mm.

Kategori fyra blev resterande flis som var för stora eller för ojämna. 

Jag uppskattar att utav det skräpflis jag fått från Kährs tar jag tillvara på 

hälften. 

Efter att ha kategoriserat flisformerna gick jag vidare med att laborera 

med kompositionen av dem, i vilken ordning och i vilken mängd de skulle 

förekomma. Detta arbete gjordes för att styra kompositionens utseende. 

Jag tillförde även sågspån för att minimera hålrummen mellan träflisen. 

Kategoriseringen har endast skett ur storlekssynpunkt och inte efter träslag, 

bortsätt från al och ask som jag redogjort för tidigare. Anledningen är att 

variationen av träslag skapar spänning och förtydligar det unika i varje 

golvplanka.

Efter ett antal laborationer blev slutliga valet en blandning bestående av 

kategori ett och kategori två sammanhållet av trälim. Denna komposition 

kändes balanserad och hade ett uttryck jämförbart med OSB-skivan.

Kategori 1        Kategori 2                 Kategori 3                      Kategori 4

Den valda kompositionen att arbeta vidare med



25

6.8.2 Tillförda element och ytbehandlingar
Detta arbete skedde på vanliga obehandlade OSB-skivor. Jag tillförde 

element som pressade löv, tidningsremsor, papper av olika slag och 

metallbitar i olika former. Det jag fastnade för var den kontrast som metallen 

med sin renhet och lyster tillförde den naturliga träkompositionen. Det blev 

ett element som stod ut ur plankan som i sin tur stod ut ur golvet.

Arbetet fortsatte med att hitta en ”fogmassa” att använda för att fylla igen de 

hålrum som uppstår i den färdiga grunden mellan flisen. Eftersom en aspekt 

i projektet har varit att se till Kährs produktion testades olika spackel som 

man idag använder i sin produktion. Krav var att det skulle vara ett spackel 

med en viss töjningsförmåga. Eftersom trä rör sig måste denna fyllnad följa 

med utan att spricka. Resultatet blev ett tvåkomponents spackel som Kährs 

använder idag. 

Efter att ha fått fram en golvgrund gick jag över till ytbehandling. De 

ytbehandlingar som Kährs använder idag kan grovt delas in i lasyr, olja 

och lack. Eftersom jag vill lyfta fram träet i golvet och få människan att 

uppmärksamma det valde jag bort mörka lasyrer och färgade oljor. Eftersom 

dessa färgade träet och spacklet i samma ton vilket tog bort kontrasten jag 

var ute efter. Jag försökte lösa detta med att färga in fliset innan jag pressade 

ihop det till en planka. När momentet kom att slipa ner ytan för att bli jämn 

slipades även färgen bort. 

En lösning till detta är ett färga in fliset rakt igenom, precis som man 

gör med tryckimpregnerat8 virke. Då jag inte har tillgång till nödvändiga 

maskiner och framför allt tid lämnade jag detta. Testerna visar dock att 

vidareutveckling är möjlig. 

Efter mindre lyckade ytbehandlingstester och eftersom detta arbete är 

döpt till framtidens trägolv valde jag att se till vad som idag efterfrågas på 

marknaden för att ha en faktisk utgångspunkt. Man har sett en ökning i 

efterfrågan av oljade trägolv. Då Kährs oftast rekommenderar just oljade 

trägolv till offentliga miljöer på grund av dess underhåll och skötsel9 ville 

jag fortsätta på den linjen. Denna sorts ytbehandling förstärker även den 

japanska estetiken . Oljan tränger ner i träet och gör att man fortfarande har 

direktkontakt med träytan, vilket förhöjer känsla för materialet till skillnad 

från en klarlack som ligger på ytan. Valet på ytbehandling blev därför olja.

8  Tryckimpregnering, en industriell metod där träskyddsmedel pressas djupt in i träet, 
ger ett effektivt skydd. 2009-05-21 Nationalencyklopedin • Kort http://www.ne.se/träskydd

9  Kährs technical Handbook CD För mer information om Kährs rekommendationer se 
bilaga 5
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6.8.3 Färgval.
Även i detta skede valde jag att se till de färger Kährs golv har i dag och 

vad som kommer att lanseras inom de närmsta åren. Eftersom jag vill 

visa att detta golv är tänkt att blandas med ett annat. Jag fastnade för Ek 

Charlemange10, ett mörkt grått nästan svart oljat golv och ett vitt mattlackat 

golv som lanseras under maj 2009 som heter Ek Nouveau Snow11. Den matta 

lacken får golvet att se oljat ut vilket är ett exempel på att man kan uppnå 

liknande estetiska uttryck med olika ytbehandlingar.

Jag har valt att framföra min design i två färger för att visa på 

anpassningsmöjligheten av denna produkts utförande. Färgerna mörkgrått 

och vitt ses som klassiska och tidlösa. De är även lätta att kombinera med 

andra färger. 

Under researchdelen och läran om shintoism kom Yin och Yang upp. Denna 

kontrastrika kända symbol för balans kan ur ett designperspektiv stå för 

balans och spänning i en komposition. Jag drar paralleller ur denna symbol 

till det klassiska schackrutiga golvet och visar på att kontrastrika golv i 

tidlösa färger håller i alla tider. 

Efter att hittat en komposition av flis, spackel och färg tillfördes det fjärde 

elementet som testats tidigare. Detta skulle höja känslan av exklusivitet. 

Material som olika sorters slagmetaller testades, eftersom materialen i 

sig själva anses som exklusiva. Under denna process märkte jag att detta 

element inte tillförde kompositionen något utan stal fokus från träet. Vilket 

var raka motsatsen till mitt mål. 

Jag gick tillbaka till projektets antropologiska estetik där tankarna är att 

äktheten i materialet är det viktiga, inte dess status eller ekonomiska värde. 

Detta resulterade i att metallen valdes bort. Ett typexempel på att ”less is 

more”.

10 för mer information se bilaga �
11 för mer information se bilaga �
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6.8.4 Måttsättning
Under en handledning med gästlärare Monica Moro diskuterade vi 

golvplankans format. Eftersom jag vill att detta golv ska fungera som ett 

inslag i ett annat behövde jag minska formatet i förhållande till Kährs 

standard längder som är 2�00-1800 mm långa och 188 mm breda. Detta 

för att förhindra att plankan hamnar längs med väggarna på grund av dess 

utformning av den frästa woodloock fogen. Skapar jag en kortare bräda 

kan man lägga in den var som i golvet eftersom du inte sågar bort någon 

woodloock fog som skulle göra det omöjligt att följa efter med en annan 

planka. För att hitta en fungerande storlek gör jag storlekstester. Jag testar 

bland annat samma fyrkantiga format som klinkersplattor 200x200 mm, 

halva längden av Kährs golvplankor och kommer till slut fram till längden 

900mm. Bredden förblir 188 mm eftersom jag valt att förhålla mig till Kährs 

övriga golv. Det valda formatet underlättar hantering och erbjuder större 

valmöjlighet vid själva golvläggningen.

6.9 Prototyp
Tillverkning av prototyp sker för att kunna visualisera min design så tydligt 

som möjligt. Det är en utseende modell och behöver därför inte fungera rent 

praktiskt. Prototyp är alltså inte vara en produktionsfärdig produkt.

6.9.1Tillverkning av prototyp
Då jag fått tillgång till en hydralpress och gjort ett antal provbitar under 

designprocessen var det naturligt att göra prototypen själv . Eftersom 

produkten är utformad för att vara en del i Kährs sortiment har den fått 

samma måttsättning gällande bredd och tjocklek som Kährs golven Ek 

Charlemange och Ek Nouveau Snow. Den hydralpress som används för att 

pressa samman flis och lim är av begränsad storlek, vilket inneburit att jag 

varit tvungen att skarva ihop delar. Dessa skarvar har jag sedan fått pressa 

ihop med nytt spån och lim för att dölja underliggande skarvar. Pga. vissa 

produktionsfaktorer har det inte gått att använda Kährs golvgrund att pressa 

direkt på. Jag har fått konstruera två egen grunder så att prototypernas 

totala höjd blir samma som Kährs golv vilket är 15mm. Måtten för brädan 

i detta stadie är 1000 mm lång och �00 mm bred eftersom det behövs en 

marginal vid spacklingen för att sedan kunna såga till det rätta måtten och få 

snygga kanter.

När grunderna var klara åkte jag till Kährs för att spackla igen de håligheter 

som fanns. Jag använde mig av tvåkomponentsspacklet i den mörkare 

nyansen utav de två idag existerande. Skivorna kördes sedan genom en ugn 

med uv ljus för att härda spacklet på ytan. Jag var tvungen att vänta � dygn 

för att spacklet skulle härda helt på grund av mängden spackel som gick 

åt. Nästa steg blev att slipa av ytorna så att träet åter blev synligt. Om nu 
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det använda spacklet hade haft rätt färg dvs. grått och vitt som jag ser vara 

möjligt i en framtida produktion hade nästa steg varit inoljning eller lack-

ering. Men för att nu få fram det rätta visuella uttrycket var jag tvungen att 

ta till pensel och vald grå färg för att måla över spacklet men inte träfliset. 

Ett tidsödande och tålamodskrävande moment. När detta var klart oljade 

jag in plankan med naturolja. Den andra plankan som ska kombineras med 

ett vitt lackat golv och för att visa på ytterligare ett uttryck och ytbehandling 

vitlackade jag hela ytan dock så att man fortfarande ser skillnad på spackel 

och flis. När ytbehandlingarna var klara sågade jag till dem. På grund av 

visst svinn fick golvplankorna inte det korrekta längdmåttet på 900mm utan 

hamnade på 888mm, bredden är 188mm.

Pressat flis Slipat flis               Spacklat flis              Slipat Flis          Ytbehandlad 
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7. Resultat
Piece By Piece är ett trägolv designat i framtidens anda. Med rötter i den 

japanska estetiken för att framhäva materialet. Med en stam av återanvänt 

material från Kährs produktion och med en krona av föränderlighet i sin 

förmåga att kombineras med Kährs övriga golv. Golvplattan har gjorts iGolvplattan har gjorts i 

två utföranden, Piece By Piece Charlemange dark gray och Piece By Piece 

Nouveau Snow. Namnet kommer av att golvplankan består av olika bitar. 

Alltså bit för bit. Men även för att man lägger ett golv på detta sätt. 

Piece by Piese Charlemange dark gray och Piece By Piece Nouveau Snow 

tillsammans med Kährs golv Charlemange och Nouveau
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7.1 Det färdiga resultatet
Det färdiga resultatet är ett trägolv som i första hand är tänkt som ett 

tillförande komplement att blanda in i andra golv. Golvbrädan blev till 

måtten 888mm (tänkt 900mm) x 188 mm. Framfört i de två varianterna 

mörkaste grått och vitt för att knyta an till nylanserade golv på Kährs och 

tankarna om Yin och Yang. Med hjälp av ett ordnat kaos som framträder 

i olika former skapas en mångsidig nyansering. Dessa nyanseringar och 

materialet bidrar till kontraster som blir livfyllda och intressanta. I mina 

ögon har resultatet fått ett estetiskt tilltalande uttryck. 

7.2 Återkoppling till funktionsanalys
I funktionsanalysen sattes huvudfunktionen till att vara brukbart vilket jag 

anser att jag lyckats med eftersom det är en plan yta som man kan gå på. Då 

detta golv är utformat med redan godkända material borde dess slittålighet 

och underhåll godkännas av Kährs. Självklart krävs det grundliga tester 

och utveckling precis som på alla nya golv. Detta är dock ett senare steg i en 

vidare utvecklingsprocess och innefattas inte av detta projekt.

Den andra huvudfunktionen var väcka uppseende, detta för att göra 

användaren medveten om golvet. Detta anser jag att golvet uppfyller. I 

och med dess komposition av strukturerat kaos och färg bryter det av mot 

det angränsande golvet och på så sätt drar det till sig uppmärksamhet. 

Detta är ett nytt sätt att komponera en golvplanka på, så även det bidrar 

till uppseende. Det är något som inte setts tidigare. Men då detta är högst 

subjektivt kan jag bara tala för mig själv och hoppas att det finns de som 

delar min åsikt.

7.3 Återkoppling till ITK
I min egna ITK:s futureboard hade jag kärnvärdena, livfullt, nyanserat och 

karaktär. 

Dessa ledord hade jag med mig under hela min process och använde dessa 

tillsammans med den japanska formuleringen för Wabi-Sabi estetiken.

Jag ville arbeta med att framhäva materialets speciella karaktär och ta till 

vara på dess mångsidighet. 
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7.4 Fortsatt arbete
Jag har anpassat mitt arbete efter given tid men att produktutveckla ett 

golv från idé till färdig produkt tar däremot längre tid. Det fortsatta ar-

betet skulle ligga i att förfina pressningen av materialet för att på så sätt 

minska hålrum och åtgången av spackel. Tester av olika lim måste också 

göras för att få golvet så hållbart som regler och garantier kräver. En 

vidareutveckling skulle vara att kunna använda detta material helt igenom i 

en solid golvkomposition. Detta för att kunna fräsa in wood-lock fogen direkt 

i materialet. Som sagt det finns områden att arbeta vidare med och utveckla 

innan detta kan ses som en konsumentfärdig produkt. 

7.5. Reflektion
Personligen upplever jag att golvet har en djupkänsla vilket känns som en 

positiv egenskap för ett golv. Det fångar även upp och förhöjer det övriga 

golvet känner jag. Jag har testat golvet i olika kompositioner och känner att 

det har en styrka i sin förmåga att kombineras i många olika utföranden. 

Utförandet tilltalar mig för man kan fortfarande relatera dess uttryck till 

OSB-skiva men även fossiler och sten bara för att nämna några. Det som gick 

förlorat tack vare att spacklet hade fel färg var den lilla övergången mellan 

spackel och flis som var en aning transparent och förhöjde djupkänslan 

yterligare. Men detta uttryck ser jag med positiva ögon på att det kommer 

tillbaka när spacklet har rätt färg från början.

8. Sammanfattande, diskussion, slutsats
Under de första veckorna av projektet reflekterade jag över hur utmanande 

uppgiften att göra ett nytt golv var. ”ett golv är ju ett golv” som min 

handledare Göran Fafner uttryckte. Hur skulle jag kunna göra något speciellt 

och nytt? 

Men nu när jag har genomfört detta projekt anser jag att jag hittat en 

utvecklingspunkt. Jag har skapat en produkt som Kährs kan fortsätta att 

utveckla. Att ta fram ett nytt golv är en lång och tidskrävande process vilket 

jag blivit varse. Jag har fått förståelse för denna traditionella och långsamt 

utvecklande marknad. Om man tänker på hur långsamt ett träd växer 

plus den tid det tar att få ut ett golv på markanden kan man kalla det för 

slowdesign12. 

Jag har insett att min produktidé bara är första stadiet i en lång process 

om den skulle tas i produktion. Trots en lång och varierad process med 

motiverade val har jag bara skrapat på ytan av detta isberg.

Varje idé och test har fött fem nya idéer, så det har varit en utmaning att ta 

beslut och gå vidare utan att ha fått testa allt. 
12  ett nytt koncept tänk inom design. Kommer ur slow food rörelsen. http://www.

slowdesign.org/
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Designprocessen har känts genomarbetad och komplex då jag valt att se till 

Kährs produktion, materialanvändning och sortiment.

Även fast projektet stundtals har varit övervällande, gällande valmöjligheter 

och riktningar, känns processen både innehållsrik och strukturerad när jag 

ser tillbaka på den. 

Handledningen och öppna diskussioner med inblandade har varit en viktig 

del i arbetet och i min process. Det har varit en källa till nya idéer och 

synsätt.

Projektet har inneburit mycket research eftersom det varit så fritt. 

Researchen blev just därför omfattande då mina kamrater (som jag nämnt 

tidigare) och jag både sökte efter en inspirerande infallsvinkel och produkt 

att knyta till projektet. Vi hade många möjligheter och få begränsningar 

varpå det kändes tryggt att vara tre under denna stora fas. Projektet har 

bestått av väldigt mycket sökande och testande. Denna fas har tagit mycket 

tid och skulle ha kunnat fortsätta ytterligare. 

Det har varit mycket spännande och lärorikt att arbeta mot ett stort företag 

som Kährs. Det finns en företagskultur som man får känna på och ta del av. 

Det jag dock hade som vision av examensarbete var en klar arbetsuppgift 

med klara direktiv för projektet. Men efter denna process känner jag att det 

har varit väldigt lärorikt att få sätta sina egna ramar. 

För mig har den stora sökande och prövande fasen varit ny. Det är en fas 

som jag annars använder papper och penna till men då detta inte fungerat 

i projektet har det nya arbetssättet varit krävande, spännande och lärorikt. 

Det har tigit tid beroende på användning av olika material och torktider att 

ta hänsyn till. Jag kan säga att det har varit ett ”skynda långsamt projekt”

Under projektets gång har jag fått en ökad kunskap om företaget och 

processen att ta fram ett nytt golv. Det är en lång och intressant process som 

föreligger ett färdigt golv vilket jag aldrig tänkt på tidigare. Mitt mål var att 

väcka en diskussion runt golvet vilket jag hoppats jag lyckats med, men det 

får framtiden utvisa. 
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Bilaga 1: Egger eurostrand OSB

OSB is asynthetic rasin-bondedboard made from wood-based materials and constructed of three 

layers consisting of oriented starnds (micro-veneers).

The separate strand reparation for the surface and core layer, the specific strand geometry (length 

up to 150mm) and a higher degree of orientation of the strands in the covering layers in the direc-

tion of the fibres ensures optimum thechnical properties and attractive appearance.

OSB is glued using an entirely formaldehyde-free PU binder. The abbreviation PU stands for poly-

urethane (polyurea) and it is this which is used as a binder to the fully compliant with the new more 

stringent technical and ecological requirements of industrial prefabricated timber construction 

housing

OSB offers

•	 heavy duty load bearing board

•	 PU binder = formaldehyde-free gluing (E1<0,0� ppm)

•	 Light closed surface

•	 High dimensional stability

•	 Low thickness swelling

In europe the prevailing certification for building products is the CE rating, which is approved by all 

European members states for the marketing and usage of products in the construction industry.
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Bilaga 2: Personliga intervjuer

Intervju med Arkitekt & Miljö Cleas Thörnblad Kalmar 2009-
0�-1� 
utför 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 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 komposition 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 
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. 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.
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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 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. 

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, lamellträgolv 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 GHAB Arkitekter & ingenjörer AB Annelie Lars-
son Oskarshamn 2009-0�-1� 
utför 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.?

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. 

� 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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5 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

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, längväxter 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.

Vallmo Arkitekstudio, Kalmar Linda Camara 2009-0�-10 
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.

� 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.
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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.

� 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.

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

Hemmamiljö.

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 2009-
0�-11 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. Eftersom 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.

� 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 arkitekt Jennifer Lilja, 2009-0�-22
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 1� våningar 

högt studentboende var det mycket strama ekonomiska ramar. 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 korridorerna ar-

betade 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 naturligt-

vis 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 mås-

te göra vid inredningar av exempelvis rum i hemmamiljöer.

Under utbildningen är den information studenterna får om golv mest relaterat till byggnadskon-

struktion, 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 placerades 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 landskapet om det finns tid. Omgivningen påverkar såklart byggna-

den 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: Observationer i offentlig miljö

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 � /Vasag. 

Box 120 

101 22 STOCKHOLM

Grå/beigt stengolv i större delen av rummet. Från entrén fram till receptionen 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 sittgrupperna 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 baren 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�� 

101 2� 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 golvet, men med flera undantag.

Innanför dörrarna står en allé av stående båtliknande byggnader som reagerar när människor när-

mar 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 samman 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 dagsljus.

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 rummet 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 sittgrupper 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. 

Intressant 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 träpe-

larna som är utplacerade i lokalen är det infällda varma 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 belys-

ningar; det naturliga ljuset från takfönstret, infällda spotlights, moderna takarmaturer, traditionel-

la golvlampor, 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 ljustempera-

turer samt en blandning av artificiellt och naturligt ljus. 
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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 storm-

kök. Detta påverkar människorna 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 torget, 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 

indelat 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 kom-

mer 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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Bilaga 5: Kährs rekommendationer för offentliga golv
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Ek Nouveau Snow

Ek är ett brunt till mörkbrunt träslag. Vit ytved. Markerad ådring och synliga märgstrålar. Ek Nouveau Snow är 
en sortering med måttliga färgvariationer. Får innehålla stora kvistar. Infärgad, spacklade vita och svarta kvis-
tar, borstad med fasade kanter. 15 mm

Träslag:Ek

Kollektion: CLASSIC NOUVEAU COLLECTION

Stav: 1-stav

Ytbehandling: Matt lack, fasat, borstat

Fog: Woodloc®

Brinellvärde: 3,7

Färgförändring: Påverkas lite.

Brädans mått: 15x187x1800/2100/2420

Förpackning: 6 plankor/förpackning, 2,02/2,36/2,72 m2/förpackning, 16/19/22 kg/förpackning

Artikelnummer: 151L8AEK0W

Bilaga 6: Produktfakta Kährs komplimentgolv
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Ek Charlemange

Ek är ett brunt till mörkbrunt träslag. Vit ytved. Markerad ådring och synliga märgstrålar. Ek Charlemange är 
ett exklusivt golv med åldrat utseende, med stora delvis spacklade kvistar och sprickor. En sortering med mått-
liga färgvariationer. Infärgad mörk grå, borstad med fasade kanter. 15 mm.

Träslag: Ek

Kollektion: HERITAGE COLLECTION

Stav: 1-stav

Sortering: Country

Ytbehandling: Naturolja, fasat, borstat

Fog: Woodloc®

Brinellvärde: 3,7

Färgförändring: Påverkas lite

Brädans mått: 15x187x2100/2420

Förpackning: 6 plankor/förpackning, 2,36/2,72 m2/förpackning, 19/22 kg/förpackning

Artikelnummer: 151L85EKFH


