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Sammanfattning  

Denna rapport beskriver utvecklingen av en kontorsarbetsplats för framtiden. Projektet utfördes som ett 

examensarbete inom integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde under vårterminen 2011 i 

samarbete med Götene Specialinredningar.  

Götene Specialinredningar produktionsanpassar och tillverkar möbler som är specialdesignade av en 

arkitekt på uppdrag av en beställare. Kontorsmöbelbranschen har fastnat i ett tänk och de flesta möbler ser 

likadana ut, har samma funktioner och samma material.  Företaget vill därför få en ny syn på hur ett 

kontor kan vara i framtiden. 

Arbetet inleddes med förstudier för att få information om användning, ergonomi och material. Från 

förstudien erhölls krav som slutkonceptet skulle uppfylla. Det bestämdes att arbetet skulle rikta sig till 

öppna kontorslandskap eftersom det är det som används mest av företagets kunder. Kreativitetsmetoder 

användes för att få fram koncept som sedan utvärderades, kombinerades och utvecklades i samarbete med 

företaget. Företagets produktutvecklingsprocess studerades och förslag förbättringar av denna togs fram. 

Resultatet är en förvaring, ett skrivbord och en avskärmning med nya funktioner, nya material och nytt 

utseende. Utseendet är neutralt men material och färger kan kombineras. Förvaringen utnyttjar hela 

volymen och är upphöjd från golvet för bättre ergonomi. Den har smarta funktioner som ljuddämpning på 

baksidan, dold förvaring för jacka och utdragsskivor för pärmar. Skrivbordet har en vinkel på ena sidan 

och komponenter som enkelt går att byta plats på för full flexibilitet. Nya och miljövänliga material med 

bra egenskaper för de olika funktionerna i möblerna används. 

Konceptet uppfyller alla krav och är tillverkningsanpassat för enkel tillverkning och låg kostnad. Design 

och funktion går hand i hand och designen på de olika möblerna passar ihop för att skapa en stilren 

helhet. 
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Abstract 

This report describes the development of an office workplace for the future. The project was performed as 

a Bachelor Degree Project at the University of Skövde in the spring term of 2011 in cooperation with the 

company Götene Specialinredningar. 

Götene Specialinredningar adjusts furniture to production and manufactures furniture that are special 

designed by an architect at the request of a customer. The industry of office furniture have got stuck in 

one mindset and most of the furniture today looks the same, has the same functions and the same 

materials. The company therefore wants to get a new perspective on how an office can be in the future. 

The work started with an exploration study to get information about use, ergonomics and materials. From 

this study requirements that the final concept should meet was set. It was decided that the projects target 

was open office landscapes because that is the common use by the company’s customers. Creativity 

methods were used to create concepts which then were evaluated, combined and developed in cooperation 

with the company.  The company’s product development process was studied and suggestions of 

improvements were developed. 

The result is a storage, a desktop and a foreclosure with new functions, new materials and a new 

appearance. The appearance is neutral but materials and colors can be combined. The storage uses the 

whole volume and is raised from the floor for better ergonomics. It has clever functions like a sound 

absorber on the backside, hidden storage for a jacket and extractable discs for binders. The desktop has an 

angle on one side and components that easily can change place for full flexibility. New and environmental 

friendly materials with good properties for the different functions in the furniture are used. 

The final concept meets all requirements and is adjusted for easy manufacturing and low cost. Design and 

function comes hand in hand and the design on the different furniture matches to create a good looking 

entirety. 
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1 Inledning 

Kontorsinredningsbranschen har fastnat i ett visst tänk och de flesta möbler ser likadana ut. Götene 

Specialinredningar AB vill genom detta projekt se hur framtidens kontor kan se ut. Deras senaste serie 

med kontorsmöbler är Snow White, designad av Holmberg Partner AB, se figur 1.1. En ny 

kontorsarbetsplats ska tas fram med hänsyn till ny teknik, ergonomi och miljö. 

 

Figur 1.1 Snow White designat av Holmberg Partner AB (Holmberg Partner AB, 2011). 

1.1 Företaget 

Götene Specialinredningar AB omsätter ca 17 milj. kr om året med 16 anställda. Snickeriet har funnits 

sedan 60-talet. 1986 ombildades bolaget och fick då sitt nuvarande namn. Affärsidén var då att producera 

butiksinredning, framförallt till apotek. 

Företaget har sedan dess fortsatt att vara en stark partner på apoteksinredning. Sedan mitten av 90-

talet har företaget tillverkat kontorsmöbler oftast i projekt, specialdesignade av arkitekt eller formgivare. 

Till det hör receptionsdiskar och övrig tillhörande inredning i alla tänkbara material. 

1.2 Uppdrag 

Företaget vill ha en ny syn på produkterna från människor utanför branschen. De vill veta hur unga 

människor vill att framtidens kontorsarbetsplats ska se ut. 

Arbetet innebär att ta fram en kontorsarbetsplats för framtiden. Denna kan bestå av skrivbord, 

förvaringsutrymmen och avskärmning. Företaget tycker att branschen har fastnat i ett tänk. De flesta 

kontorsmöbler ser likadana ut, har samma material, likadana färger och liknande funktioner. Företaget vill 

därför ha nya idéer för framtiden för att kunna ligga i framkant inom branschen. 
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1.3 Mål 

- Skrivbordet ska passa många olika människor (kön, längd, ålder). 

- Skrivbordet ska ha plats för datorskärm, tangentbord, mus, papper och övrigt kontorsmaterial, 

som till exempel pennor, linjal och häftapparat med mera. 

- Förvaringsutrymmena ska ha plats för pärmar, men även papper och kontorsmaterial. 

- Avskärmningar ska främst dämpa ljud men även ge privat utrymme.  

- Viktiga saker att ta hänsyn till är ergonomi, kvalitet, material, miljö och nytänkande.  

- Lösningen ska ha en rationell men nydanande och ung design.  

- Lösningen kan vara en utveckling på vad som redan finns, men ett banbrytande koncept som 

sätter ny standard för branschen är målet. 

- Företagets produktutvecklingsprocess ska studeras. Detta för att se om något är särskilt bra eller 

mindre bra och försöka förbättra processen. 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för produkten/produkterna är privata företag. Exempelvis konsultbyråer, reklambyråer, 

advokatbyråer, banker och försäkringsbolag. 

1.5 Begränsningar 

Enligt Anders Gunneflo (Kontaktperson och VD på Götene Specialinredningar AB) ska arbetet inrikta sig 

på öppna kontorslandskap. Av de projekt företaget gör när det är en större mängd arbetsplatser är det 

öppna kontorslandskap som gäller. Däremot föredrar användarna eget kontor. I storstadsregionerna är det 

dock ovanligt eftersom kvadratmeterhyran är så pass stor så företagen inte har det utrymmet 

budgetmässigt. Arbetsplatsen ska vara anpassad för öppna landskap men känslan av ett eget kontor ska 

upplevas. Arbetsplatsen behöver inte vara anpassad för möten eftersom en konferenslokal då oftast 

används. 

I projektet ska hänsyn tas till ergonomi, miljö, kostnad och tillverkning. Produkten ska gå att tillverka och 

detta till en inte alltför hög kostnad. Produkten behöver därför även produktionsanpassas för att få en 

smidig tillverkning. Det är bra om standardmått och standarddetaljer kan användas så mycket som 

möjligt, men möjligheten att bortse från detta för att få nya smarta lösningar finns. 
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2 Teori 

En teoristudie genomfördes för att samla in nödvändig information om relevanta ämnen för arbetet. 

Informationen i detta kapitel ligger till grund för arbetet och beslut som tagits. Här finns information om 

ergonomi och material som använts senare i arbetet. 

2.1 Ergonomi 

Ergonomi är viktigt i ett kontor. Särskilt i ett öppet kontorslandskap där aspekter som ljud, ljus och 

luftens kvalitet är svåra att hantera. Ett öppet kontorslandskap ska även utnyttja yta på bästa sätt vilket gör 

att möblerna inte får ta för stor plats, samtidigt som de ska ge god ergonomi och vara flexibla. Ljud 

dämpas ofta med ljudabsorberande material i rumsavskiljare, mattor, gardiner med mera och anses vara 

det svåraste att hantera i ett öppet kontorslandskap. Ljus i kontor är viktigt så att ögonen till exempel inte 

behöver anstränga sig mycket då ljuset är dåligt. En del av arbetsmaterialet, till exempel pärmar, kan 

placeras på avstånd från arbetsplatsen för att främja rörelse i kontoret. För att designa en arbetsplats med 

god ergonomi krävs även kunskap om användarnas antropometri, kroppsmått. Användarnas antropometri 

begränsar designen av produkten och redogör för vid vilken punkt justeringsmöjligheter ska finnas 

(Pheasant & Haslegrave, 2006). 

2.1.1 Skrivbordsarbete 

Ergonomin vid skrivbordsarbete är en viktig del att ta hänsyn till i detta projekt. Arbetsytans höjd ska 

vara justerbar för att passa till olika arbetspositioner och olika personer. Det krävs en viss höjd när 

tangentbordet används och en annan vid pappersarbete (Pheasant & Haslegrave, 2006). Bordet bör 

optimeras för bra ergonomi vid jobb med datorskärm eftersom det är ett av de verktyg som används mest. 

En viktig men ofta försummad ergonomisk aspekt av skrivbordet är dess yta. Ytan bör erbjuda flexibilitet 

vid placering av mus och tangentbord och ha plats för pappersarbete. Dataskärmen ska kunna placeras på 

ett lämpligt läsavstånd . Enligt Pheasant & Haslegrave (2006) är 50 cm läsavstånd ett minimum, helst ska 

avståndet vara större. Eftersom alla människor är olika ska skärmens avstånd kunna ändras, helst till ett 

läsavstånd på upp till 100 cm. Blänk i skärmen är en viktig faktor. Blänk undviks om skärmen är placerad 

med räta vinklar mot ett fönster och parallellt med lysrör i taket.  

Enligt Pheasant & Haslegrave (2006) finns det fyra principer att ta hänsyn till vid utformningen av 

layouten på skrivbordet. Den första principen säger att de viktigaste sakerna ska finnas på platser som 

erbjuder bäst åtkomst.  Den andra handlar om hur ofta saker används. De saker som används oftast ska 

finnas på platser som erbjuder bäst åtkomlighet. Den tredje principen säger att saker med liknande 

funktioner ska placeras tillsammans och den fjärde principen säger att saker som används i en viss 

ordning ska placeras i den ordningen. 

2.1.2 Ljus 

Genom att använda rätt sorts ljuskällor och färgsättning på väggar, tak och golv skapas rätt ljus. Möjlighet 

att växla mellan varmt och kallt ljus är en fördel. Ljussättning är viktigt i ett kontor, inte bara för att 

kontorspersonalen ska se vad de arbetar med utan även för att ljus har en påverkande faktor på 

människans hälsa. En god ljussättning har positiva effekter på hälsan, vakenhet och sovkvalitet (van 

Bommel, 2006). En arbetsplats bör var belyst till minst 1000 lux, detta kan sällan framhävas av enbart 

dagsljus. En belysning som ger ett ljus som ligger mellan 5000-6000 Kelvin kan användas för att ge ett 

uppiggande kallt ljus. Detta ljus bör dock inte överstiga 1000 lux i styrka på grund av sin färgintensitet 

(van Bommel, 2006). 
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Luminans är ljustäthet. Inom ett arbetsområde bör luminanserna förhålla sig som 5:2:1, se figur 2.1, eller 

5:3:1. Eftersom ögat söker sig till de ljusaste delarna i synfältet bör arbetsobjektet vara ljusast. Det bör 

dock inte vara för ljust, helst inte mer än tre gånger området runt om, eftersom det då kan blända. Ofta är 

det färgen på arbetsobjektet som styr luminansförhållandet. Det leder till en kontrasteffekt vilket innebär 

att ett grått område ser ljusare ut mot en svart bakgrund än mot en vit, se figur 2.2. Detta förhållande kan 

påverkas genom att välja färger med lämpliga reflektionsegenskaper. Även platsbelysningen påverkar 

(Starby, 2003). 

 

Figur 2.1 Luminansförhållande (Liber, 2011). 

 

Figur 2.2 Kontrasteffekt. 

2.1.3 Ljud 

Alla material har ljudabsorberande egenskaper (Schwind, 1997). Ljud som inte absorberas måste 

reflekteras. Ett materials ljuddämpande egenskaper beskrivs med en ljudabsorberingskoefficient. 

Koefficienten kan ses som procenten ljud som absorberas, där 1.00 är full absorbering (100%) och 0.01är 

minimalt (1%). Material som reflekterar ljud är ogenomträngliga och massiva medan absorberande 

material är porösa och lätta. Det finns tre kategorier av ljudabsorbenter. Den första är porösa material som 

består av toviga eller spunna fibrer. Panelabsorbenter har en ogenomtränglig yta monterad över ett 

luftutrymme. Resonatorer innebär hål eller spår som leder till ett luftutrymme (Schwind, 1997). 

Porösa material är det som används mest för att dämpa ljud. Exempel är mattor, draperier, cellulosa, gips, 

fibermaterial, ull, cellskum och porösa tak. Dessa material tillåter luft att komma in i en cellformad 

struktur där ljudenergi omvandlas till värme. Ju tjockare lager med ljuddämpande material desto bättre 

ljuddämpning blir det (Schwind, 1997). 

Panelabsorbenter är böjliga oporösa material som är placerade över ett luftutrymme som vibrerar som 

svar på ljudtryck. Exempel på dessa membran är tunna träpaneler, lätta och ogenomträngliga tak och 

golv, glasrutor och andra stora ytor som kan ge resonans som svar på ljud. Panelabsorbenter är mest 

effektiva mot låga frekvenser (bas) (Schwind, 1997). 
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Resonatorer absorberar ljud i ett smalt frekvensintervall. Typiska resonatorer är perforerade material med 

hål eller spår i. Ett klassiskt exempel är Helmholtzresonatorn som ser ut som en flaska. 

Resonansfrekvensen fås av öppningens storlek, längden på nacken och volymen på kammaren. 

Perforerade material absorberar mest mittfrekvensintervall. Material med långa smala spår i absorberar 

låga frekvenser (Schwind, 1997). 

2.1.4 Antropometri 

Antropometri är läran om människokroppens måttförhållanden, som till exempel kroppsstorlek, form och 

styrka men även rörlighet och arbetskapacitet (Pheasant & Haslegrave, 2006). I ett fåtal situationer kan en 

produkt eller arbetsstation designas till en enstaka användare. Det innebär ofta specialtillverkade och dyra 

produkter för en liten grupp individer. Majoriteten av designproblem i verkligheten involverar vanligtvis 

ofta en stor population av användare. Produkten måste därför designas för att passa hela populationen så 

bra som möjligt. För att uppnå det behöver produkten ha olika inställningsmöjligheter eller produceras i 

olika storlekar. För att veta vilka dimensioner som passar populationen bäst och för att se vid vilken punkt 

justeringsmöjligheter ska finnas, finns antropometrisk data till hjälp. Antropometrisk data är olika 

måttförhållanden för en viss population. Dessa data begränsar designen (Pheasant & Haslegrave, 2006). 

En normalfördelningskurva beskriver ett visst mått för en viss population, se figur 2.3. Vertikalled är 

frekvensen, antalet i populationen. Horisontalled är ett visst mått. Toppen på kurvan är genomsnittsmåttet 

för populationen. Eftersom kurvan är symmetrisk innebär det att 50 % av populationen har ett lägre mått 

än genomsnittet och 50 % har ett högre mått.  Genomsnittsmåttet är här lika med 50:e percentilen. Ska en 

produkt passa 90 % av populationen innebär det området mellan 5:e percentilen och 95:e percentilen 

eftersom det är kortast sträcka längs den horisontella axeln för att innesluta 90 % av populationen. 2:a 

percentilen till 92:a percentilen innebär en längre sträcka åt vänster från genomsnittsmåttet (Pheasant & 

Haslegrave, 2006). 

 

Figur 2.3 Normalfördelningskurva (ScienceBlogs, 2011). 

I praktiken när en produkt ska designas för en blandad population av vuxna kvinnor och män är det 

vanligt att använda dimensionerna för 5:e percentilen kvinnor och 95:e percentilen män som undre 

respektive övre designgränser. Detta beror dock på produkterna. Är det en matbordsstol som är för hög 

för en person under 5:e percentilen kanske det trots det fungerar bra för personen utan allvarliga 

konsekvenser. Är det istället en kontorsstol vid ett skrivbord som personen arbetar vid hela dagarna fem 

dagar i veckan kan konsekvenserna bli värre. Då får antingen designgränserna ändras för att innefatta mer 

än 90 % av befolkningen eller så får produkten göras justerbar (Pheasant & Haslegrave, 2006). 
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För att bestämma designgränser och kriterier behöver först populationen och dess karaktäristiska 

egenskaper definieras. Komfort, säkerhet, effektivitet och utseende är exempel på primära kriterier. För 

att designa exempelvis en stol är komfort viktigt. Underbenets längd för användaren är då en designgräns. 

Är stolen för hög kommer lårens undersida utsättas för press. Det andra kriteriet blir då att stolen inte får 

vara högre än sträckan mellan golvet och användarens knäveck.  5:e percentilens värde kan användas 

eftersom det gör att de 95 % av befolkningen som har längre ben ändå kan använda stolen då de sträcker 

ut benen. Här kan det dock behöva göras kompromisser, till exempel för att få så god komfort som 

möjligt för flest antal personer i populationen. Kriterierna får även vägas mot varandra. I vissa fall kanske 

säkerhet prioriteras framför komfort vilket leder till andra designgränser (Pheasant & Haslegrave, 2006). 

2.2 Material 
 

En materialstudie genomfördes med syfte att samla in information om material som kan komma att 

användas i arbetet. Utbudet av material som kan användas vid möbeltillverkning är stort. Olika 

egenskaper hos olika material har studerats så som hållfasthet, miljöaspekter, ytegenskaper med mera.   

MDF (Medium Density Fiberboard) 

MDF kan användas till stora delar som skrivbordsskiva och stomme till förvaringen. Skivorna tillverkas 

av träfiber med tillsats av bindemedel (Nationalencyklopedin, 2011a). MDF-skivor används flitigt inom 

möbeltillverkning. Skivorna har god hållfasthet, är lätta att bearbeta och har ytor som är lätta att 

ytbehandla (Dahlgren, et al. 2004). 

Massivt trä 

Massivt trä kan användas om en trästruktur är önskvärd på ytan. (Dahlgren, et al. 2004). Dock är massivt 

trä svårare att bearbeta än MDF-skivor och beroende på träslag varierar egenskaperna stort. Ytbehandling 

blir även mer komplicerad.  

Plast 

Plast har låg densitet, god korrosionsbeständighet och god ljud- och stötdämpning. Två huvudtyper finns, 

termoplaster och härdplaster. Termoplaster mjuknar vid uppvärmning vilket gör att de kan omformas och 

återvinnas. Härdplaster kan inte enkelt återvinnas och de är typiskt styvare och sprödare än termoplaster 

(Ullman, 2003). Plast är ett material som kan ha många olika egenskaper så användningsområdena kan 

variera mycket. 

Glas 

Glas kan användas till luckor eller skivor. Glas har dock dåliga hållfasthetsegenskaper eftersom det är 

sprött. Luckor till förvaring kan vara av frostat eller tonat glas för att dölja innehållet 

(Nationalencyklopedin, 2011b). 

Plexiglas 

Plexiglas är handelsnamn för akrylplast i form av skivor. Materialet kan användas istället för glas 

eftersom det i vissa fall har bättre hållfasthet. Skivorna gjuts i glasformar vilket ger materialet bra 

ytfinish. Plexiglas har den högsta ljusgenomsläppligheten av alla plastmaterial (Ullman, 2003). 

Aluminium 

Aluminium kan lamineras på ben och kanter. Materialet kan limmas, har låg densitet, hög hållfasthet och 

god korrosionsbeständighet. Det finns många olika ytbehandlingsmetoder för materialet beroende på 

önskat utseende eller önskade egenskaper. Aluminium är lätt att bearbeta och kan återvinnas (Sapa 

Technology, 2002). 
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Stål 

Stål är en legering med järn som huvudbeståndsdel och en kolhalt mindre än 2 %. Kolet gör att stålet kan 

härdas till önskad hårdhet med olika värmebehandlingar. Stål är billigt att framställa och kan ha en mängd 

olika egenskaper beroende på legeringsämnen. Stål används idag till skrivbordsben i kontorsmöbler. 

Stänger av stål skulle kunna användas för att stabilisera en konstruktion av MDF eller massivt trä 

(Ullman, 2003). 

Linoleum 

Ark av linoleum kan till exempel lamineras på en skrivbordsskiva av MDF. Linoleum består vanligtvis av 

linolja, trämjöl och en bärare av jute, som är en växtfiber (Gorrée, et al. 2001). Några av fördelarna är att 

linoleum har en varm karaktär, finns i många färger och att fingeravtryck inte syns på materialet.  (Forbo 

Flooring, 2011). 

Filt 

På baksidan av förvaringen kan en skiva monteras som både dämpar ljud och kan användas som 

anslagstavla. Materialet består av nålfilt med en andel smältbara fibrer (Nordifa, 2011a). Materialet kan 

formpressas till valfri form med valfri ytstruktur och lamineras med bland annat tyg. Materialet har goda 

ljuddämpningsegenskaper (Nordifa, 2011b). 

Linull 

Linull är ett bionedbrytbart material (Isolina, 2011a). Linull är även en förnybar naturresurs. Materialet 

har bra ljudisoleringsvärden och används bland annat i musikrum (Isolina, 2011b). Linull är ett alternativ 

till glasull och stenull enligt Hans van der Heijde (VD på Isolina B.V.), se bilaga 6. Miljömässigt är det 

ett bra material då produktionsprocessen varken förorenar luft eller vatten och kräver lite energi. Den 

genomsnittliga ljudabsorberingskoefficienten över hela frekvensområdet är cirka 0,7 för en 50 mm tjock 

skiva enligt Hans van der Heijde. Det är jämförbart med det traditionella materialet stenull (Wang, et al. 

2000). 

Dessa material är ett urplock av material som kan användas vid möbeltillverkning. De består både av 

traditionella material som används idag och material som inte används mycket inom branschen idag. 

Vissa material har ansetts vara intressanta på grund av sina speciella egenskaper, som till exempel 

hållfasthetsegenskaper, miljövänlighet, utseende med mera.   
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3 Metod 

3.1 Arbetsprocessen 

Arbetet har genomförts i de olika stegen utforskning, generering, utvärdering och kommunikation. 

Utforskningssteget handlar om att få in information, till exempel genom kundundersökningar och 

konkurrentanalyser. Nästa steg är själva idégenereringen. Utvärderingen innebär att de bästa 

idéerna/koncepten väljs ut. Till slut behövs kommunikation så alla på företaget och tänkta kunder förstår 

produkten. (Cross, 2008). 

Ett möte hölls med företaget där allt som ska göras gicks igenom och möjligheter och begränsningar i 

projektet erhölls. Resultatet av detta möte skrevs ner. Från det som bestämdes på mötet kan ett så kallat 

misson statement göras. Ett mission statement beskriver vilken riktning projektet har (Ulrich & Eppinger, 

2008). Ett mission statement är bra eftersom det beskriver produkten och målet med projektet . Det kan 

innehålla följande punkter: 

- Produktbeskrivning: Ska beskriva basfunktionen av produkten. 

- Fördelar: Anledningar till varför en kund ska köpa just den här produkten. Kan ändras under 

processens gång. 

- Mål: Mål för tid, kostnad och kvalitet. 

- Målgrupp: Här beskrivs de olika målgrupperna produkten riktar sig till. Både huvudmålgrupper 

och sekundära målgrupper. 

- Begränsningar: Begränsningar får avvägas noga. Samtidigt som de reducerar möjliga 

produktkoncept måste de tillåta tillräckligt mycket. 

- Intressenter: Alla som påverkas av produktens framgång eller misslyckande. 

Arbetet började med förstudien där mycket information samlades in. Moodboards gjordes tidigt för att 

visa vad resultatet skulle innehålla när det gäller material, färger, teknik och funktioner. Moodboards är 

kollage gjorda för att inspirera designern/formgivaren vad gäller form, färg och känsla på den slutgiltiga 

produkten (Garner & McDonagh-Philip, 2001). Det var även bra att göra moodboards för att få leta efter 

bilder på annorlunda kontor, och på så sätt få inspiration. Studiebesök genomfördes för att se vad som 

finns redan idag men även för att få inspiration till projektet, samt se vilka material som kan användas vid 

möbeltillverkning. 

Intervjuer som inriktades på olika personer genomfördes. Dels personer som jobbar i kontor nu, men även 

unga som inte gör det än, vilket frågorna anpassades efter. Intervjuer gjordes på detta sätt för att få reda 

på om de som jobbar i kontor nu tycker det är något speciellt som skulle kunna ändras, samtidigt som de 

yngre personerna kan ha en öppnare syn. Några intervjuer gjordes särskilt på företag som är möblernas 

målgrupp. Företag på Gothia Science Park besöktes för att genomföra intervjuer. Andra företag som 

besöktes var bland annat HSB och Länsförsäkringar Skaraborg. Efter intervjuerna ställdes en 

kravspecifikation upp. Intervjusvaren analyserades och vissa svar omformulerades till krav. Detta gjorde 

det lättare att se hur lösningen skulle vara och vad den skulle ha för funktioner. 

Den idégenereringsmetod som användes mest var brainstorming i form av skissning. Metoden innebär att 

alla möjliga idéer skrivs ner eller ritas upp. Brainstorming är en kreativitetsmetod som ofta genererar 

många olika lösningar på problemet som övningen används på. En brainstormingövning bör hållas i en 

kreativ miljö. Om övningen drar ut på tiden är det viktigt att ta många pauser. Övningen leds av en ledare 

som har i uppgift att ge personerna/gruppen den information som behövs om problemet och ge nya 

infallsvinklar om övningen kör fast. Det behövs även en sekreterare som skriver ner alla idéer och 

synliggör dessa för alla medverkande. I denna övning är det viktigt att inte kritisera några idéer. (Ulrich & 

Eppinger, 2008).  
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6-3-5-metoden innebär att 6 personer genererar 3 idéer var på 5 minuter. Deltagarna får först information 

om problemet som ska lösas och sedan startar övningen. Idéerna ritas på ett papper med rutor. En ruta 

används för varje idé. När de fem minuterna har gått skickar personerna vidare sitt papper till nästa 

deltagare. Deltagarna kan då få inspiration från de andras lösningar eller komma på nya. Metoden 

avslutas när papprena har gått runt och alla deltagare fått rita på alla papper. (Wright, 1998). 

Tabeller gjordes över material och färger som kan användas till de olika möblerna. Materialen och 

färgerna kombinerades på olika sätt för olika koncept. Flera koncept skapades för att ge en helhet, ett 

koncept, över hur kontoret skulle kunna se ut med de olika möblerna, materialen och 

färgkombinationerna. Det visade även hur väl möblerna matchade med varandra. Allt detta gjorde det 

enklare att med hjälp av företaget välja mellan de intressantaste lösningarna. Konceptvalen har skett med 

hjälp av Götene Specialinredningar, ofta i form av möten där koncepten diskuterats mot varandra, både ur 

kundperspektiv samt ur företagets intressen. 

Ergonomistudier gjordes för att se så förvaringen hade en bra höjd eftersom det inte går att justera, 

skrivbordet däremot har justerbar höjd. Förvaringen modellerades upp i CAD (Computer Aided Design) i 

programmet Pro/Engineer. Därefter importerades modellen in i ergonomiutvärderingsprogrammet Jack. I 

Jack kan så kallade manikiner importeras. Manikinerna föreställer människor och deras kroppsmått och 

kroppsställningar kan ändras för att se hur väl en produkt passar en viss manikin. Mått på manikinerna 

togs från programmet PeopleSize. Olika manikiner med olika mått sattes in bredvid förvaringen och 

studerades. 

CAD-programmet Pro/Engineer användes för att göra renderingar, hållfasthetsberäkningar och ritningar. 

Finita element metoden (FEM) användes för att göra en hållfasthetsanalys på både skrivbordet och 

förvaringen. För att genomföra FEM-beräkningar användes Pro/Engineers tilläggsmodul Pro/Mechanica. 

Pro/Mechanica är ett verktyg som gör det möjligt att göra FEM-beräkningar med hjälp av en dator. För att 

få fram rätt materialdata användes programmet CES Edupack. CES Edupack är en materialdatabas som 

omfattar en stor del av tillgängliga konstruktionsmaterial. Programmet gav de olika materialparametrarna 

som krävdes för att göra FEM-beräkningar i Pro/Mechanica. 

För att utvärdera funktioner och form är en fysisk modell eller prototyp bra att använda sig av. Innan ett 

modellbygge påbörjas är det viktigt att definiera syftet med modellen. När en prototyp används för att 

svara på frågor som ”fungerar det?” och ”möter detta våra kundkrav?” fungerar modellen som ett 

lärningsverktyg. En annan viktig funktion för en prototyp är att göra kommunikation mellan olika 

personer i projektet lättare. Till exempel att kunna visa upp hur slutprodukten kommer se ut för en kund 

(Ulrich & Eppinger, 2008). 

3.2 Företagets Process 

Götene Specialinredningar har ingen egen arkitekt eller designer, utan tillverkar kontorsmöbler som är 

ritade av en arkitekt eller designer på uppdrag av en beställare. När företaget kommer in i processen finns 

oftast skisser och renderingar som arkitekten har kommit fram till tillsammans med beställaren. Det är nu 

upp till Götene Specialinredningar att göra möbeln produktionsvänlig, ta fram konstruktionsritningar och 

tillverka möbeln. Möblerna levereras färdigmonterade. 

Beställaren är oftast ett företag från den privata sektorn. Kontakten sköts på olika sätt beroende på det 

beställande företagets förutsättningar. Större beställare tillsätter oftast en projektledare som har fått i 

uppgift att jobba med projektet att förnya kontoret. På mindre beställande företag finns inte resurserna till 

detta och det är då ofta en chef på avdelningen eller liknande som är kontaktperson. Den ansvariga från 

företagets sida är den som kommer med företagets krav på möblerna, när det gäller användning, 

ergonomi, utseende, kostnad, med mera. Beställaren anlitar en arkitektbyrå eller en designbyrå som 

designar och tar fram möblerna samt layouten för kontoret. Det är i slutet av detta steg som Götene 

Specialinredningar kommer in i processen. 
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Götene Specialinredningar har i uppgift att utveckla möbeln så den blir producerbar och därefter tillverka 

möbeln. Detta är ett kritiskt steg där designen ska ändras så lite som möjligt, samtidigt som det ska 

fungera bra ur tillverknings- och kostnadssynpunkt både ur företagets och beställarens perspektiv. När 

beställaren och arkitekten är nöjda tillverkas en provmöbel för utvärdering och när denna är godkänd 

startar tillverkningen av de riktiga möblerna. 

3.2.1 Rekommendationer 

Designprocessen blir inte helt applicerbar i detta fall men det kan sägas att Götene Specialinredningar 

kommer in vid beställarens kommunikationssteg. Detta steg innebär nämligen att ett koncept är valt och 

ska anpassas till produktion. Steget kallas kommunikation eftersom alla i projektet ska förstå produkten. 

Produkten förstås (kommuniceras) med hjälp av skisser, renderingar och ritningar med mera. 

Konstruktion av prototyper är ett viktigt steg som innebär att ritningar tas fram. I detta steg är det många 

detaljer som ska bestämmas. Till exempel produktens uppbyggnad, form, dimensioner och ytegenskaper 

av alla individuella delar. Material ska specificeras och teknisk och ekonomisk anpassning ska ordnas. 

(Cross, 2008). 

Götene Specialinredningar startar alltså sin produktutvecklingsprocess i slutet av beställarens. Detta 

betyder att Götene Specialinredningar behöver information om vad som skall göras/tillverkas. Denna 

information skulle kunna fås genom ett projektmöte där ett mission statement tas fram. Ett mission 

statement kan även erhållas direkt från det beställande företaget. Ett Ganttschema kan användas för att få 

en översikt över tidsåtgången. 

När all information är insamlad och en tidsplanering är upprättad kan nästa steg påbörjas. Det är detta 

steg som kallas generering. Detta steg bör ses som ett ”problemlösarsteg” för företaget. I denna fas ska de 

största problemen lösas. Om arkitekten exempelvis vill ha en speciell lösning så är det i detta steg som det 

skall lösas och utvärderas mot krav och begränsningar. En metod som kan hjälpa till i detta steg är en 

brainstormingövning med skissning och idéframtagning. Det är bra att låta många olika personer vara 

med för att inte missa en bra lösnig. 6-3-5-metoden är en metod som även den tillåter andra att vara med. 

Här inspireras deltagarna av varandras lösningar och eftersom metoden går på tid tvingas idéer fram. 

Hela processen måste vara bra annars kan det bli försening, ökade kostnader eller fel (Cross, 2008). 

Datorer är ett bra hjälpmedel för att reducera detta tunga och tålamodskrävande arbete. Det reducerar 

chanserna till fel. Datorprogram kan användas för att göra renderingar, hållfasthetsberäkningar och 

ritningar. Detta är bra hjälpmedel som förenklar arbetet mycket. Att göra motsvarande 

hållfasthetsberäkningar för hand skulle ta lång tid och programmet visar allt detaljerat. Det går bland 

annat att se exakt var det största trycket uppkommer, hur stort det är och hur stor nedböjningen blir på 

olika delar. Hållfasthetsberäkningar kräver dock bra kunskap av den som gör dem eftersom hållfasthet är 

viktigt och fel kan leda till fara för användaren av produkten. CAD-program visualiserar produkten så den 

blir lätt att förstå. När produkten väl modellerats upp är det i de flesta CAD-program enkelt att göra 

ritningar av den. Till sist kan renderingar göras som ger beställaren en känsla av hur produkten kan se ut i 

verkligheten. Att göra hållfasthetsberäkningar och renderingar i datorn är resurskrävande och en bra dator 

behövs. Arbetet förenklas som sagt men en nackdel är att programmen kostar mycket. Därför får 

kostnaden vägas mot fördelarna.  

I slutfasen handlar det mycket om tester för att få fram bästa möjliga produkt både ur företagets 

perspektiv när det gäller kostnader och tillverkning, men även ur brukarens perspektiv när det gäller 

användandet och det ursprungliga behovet/problemet som ska vara uppfyllt/löst.  
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4 Förstudie 

Förstudien är första steget i produktutvecklingsprocessen (Cross, 2008). Steget innebär 

informationsinsamling genom intervjuer, studiebesök och litteraturstudier. För att få en bild av vad 

kontorsarbetsplatsen skall förmedla för känsla gjordes tre olika moodboards, se bilaga 7, 8 och 9. En 

föreställer flera olika material som kan komma att användas i projektets gång. Den andra inspirerades av 

olika kontorsarbetsplatser, för att få igång det kreativa tänkandet. Den sista boarden är gjord för att 

inspirera med ny teknologi, koncept på nya datorer, surfplattor, mobiltelefoner och skärmar. Arbetets 

inriktning skall vara öppna kontorslandskap och figur 4.1 visar exempel på ett. 

 

Figur 4.1 Öppet kontorslandskap (Kinnarps, 2011). 

På Kinnarps Showroom i Skövde studerades i första hand vilka material och ytbehandlingar som används 

i kontorsmöbler. Material som används mycket är MDF-skivor, trä och glas. Många olika ytbehandlingar 

förekommer. Det som dominerar i dagsläget är vitlackerade ytor och ljust trä. Ben på skrivbord och stolar 

är nästan uteslutande i krom. Frostat glas användes som bordsskiva på en del små bord. En ram bildas 

ofta runt en förvaring i form av ett annat material mot luckorna, då ofta i kombination av vitt och trä, se 

figur 4.2. 
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Figur 4.2 Förvaringen Reflect i valnöt och trä från Edsbyn Kontorsmöbler (2011). Här syns tydligt en 

ram runt luckorna. 

På mässan Stockholm Furniture Fair studerades olika sorts material och stiltrender inom branschen. De 

flesta möblerna är tillverkade i samma material med variation på ytbehandling. Detta gäller även för 

förvaringen. Den största variationen på förvaringen är luckorna, med olika material, olika sätt att öppna 

luckorna på samt olika gångjärn. En förvaring hade ett speciellt sorts gångjärn som gjorde att 

skjutluckorna låg i samma nivå när de var stängda, se figur 4.3.  

 

Figur 4.3 Avancerat gångjärn för skjutluckor 

En skrivbordsskiva hade en yta gjord av betong (Jensenplus, 2011), se figur 4.4. Betongytan var 

klarlackad så betongstrukturen syntes vilket gav en halvblank yta. Detta gav bordet ett annorlunda 

uttryck. På mässan framkom det att integrerade anslutningar som USB (Universal Serial Bus) och HDMI 

(High-Definition Multimedia Interface) med mera är eftertraktat i skrivbord. Materialet linull, se figur 

4.5, användes i form av hoptryckta skivor för att dämpa ljud. Detta material skulle studeras närmare. En 

notering som gjordes var att möblerna från de olika företagen ser väldigt lika ut. Genom små ändringar 

och detaljer kan ett bord eller en förvaring därför sticka ut ur mängden. 
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Figur 4.4 Skrivbord från Jensenplus med betongyta. 

 

Figur 4.5 Ljudabsorbenter i linull. 

4.1 Intervjuer 

En intervjustudie genomfördes för att få reda på vad olika personer anser om kontor. Målet med denna 

studie var att få fram information om vad för kontorsmaterial som används i kontor och vilka material 

som används till bord, stolar och förvaring. Andra mål var att få reda på vilka saker som fungerar bra och 

mindre bra i kontor idag och hur personers drömkontor ser ut. Först gjordes intervjuer med personer som 

arbetar i kontor nu. Intervjufrågorna och svaren kan läsas i bilaga 1 och 2. Här redovisas några av svaren: 
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- Eget rum föredras. 

- Funktion före design. 

- Dagens kontor anses tråkiga. 

- Ska finnas möjlighet att göra kontoret personligt. 

- Material och färger som föredras: grå, metall, ljust, grafit och glas. 

- Trä eller färg kan användas som avbrytning. 

- Datorn ska vara centralt placerad. 

- Jobbigt med lösa hurtsar. 

- Liten låda för pennor och papper i skrivbordet. 

- Ej blank yta. 

Många av frågorna var majoriteten av de intervjuade överens om. En sak var att ha ett eget rum. Detta för 

att inte bli störd och inte störa andra personer. Möjlighet till att jobba i grupp måste finnas. Design fick 

inte heller gå före funktion. Eftersom ett kontor är en arbetsplats måste funktionen prioriteras. Dagens 

kontor som mest går i vitt och trä anses tråkigt och möjligheten till att göra kontoret mer personligt är 

dålig. Tänkbara material och färger är; grå, metall, ljust, grafit och glas. Trä eller någon färg kan 

användas som avbrytning och för en känsla av värme. De verktyg som används mest är dator, papper och 

penna. Datorn används allra mest och ska därför vara placerad centralt. Lösa hurtsar under skrivbordet är 

ofta i vägen och används inte som de ska, ibland som förvaring av saker som inte används. En förvaring 

för pennor och papper bör dock finnas nära skrivbordet. Dockning av bärbara datorer blir allt vanligare 

och tar onödigt stor plats av arbetsytan. Ett hörnskrivbord med datorskärmen i hörnet och arbetsytor på 

sidorna är det som föredras. Ytan på möblerna ska inte vara blank eftersom damm, repor och smuts då 

syns väl. Datorn används mer och pappersarbetet har därför minskat. 

En andra intervjustudie genomfördes med yngre personer som ännu inte arbetat i ett kontor. Denna studie 

genomfördes för att få fram nya idéer och tankar kring kontorsarbete och utformningen på kontoret. 

Frågorna och svaren kan läsas i bilaga 3 och 4. Här redovisas några av svaren: 

- Kontor associeras till arbete, skrivbord, dator, stress och något tråkigt. 

- Kontoret ska vara personligt och anpassningsbart. 

- Eget kontor föredras framför öppet kontorslandskap. 

- Förvaring av saker som används ofta ska vara nära. 

- Saker som används sällan kan vara längre bort, främjar rörelse. 

- Material och färger som föredras: ljust, neutral bas med något som bryter av, mörkt trä, glas och 

plast. 

- Kontoret ska vara rent och snyggt. 

- Funktion är viktigast. 

Studien visade att yngre personer associerar kontor till arbete, skrivbord, dator, stress och tycker det är 

tråkigt. Kontoret ska vara personligt och anpassningsbart.  Att arbeta i ett eget kontor är det många som 

föredrar jämfört med ett öppet kontorslandskap. Förvaring av saker som används ofta ska finnas nära, 

men många tycker att rörelse är bra, så förvaring som skapar rörelse är att föredra. Material och färger 

som föredras är; ljust, neutral bas med något som bryter av, mörkt trä, glas och plast. Utseendet var 

viktigt och de intervjuade menade starkt att kontoret ska vara snyggt, organiserat och stilrent. Dock är det 

fortfarande en arbetsplats så funktionen är viktigast. De flesta tror att datorn kommer ta över mer och att 

det därmed kommer bli mindre pappersarbete. Skärmarna kommer även bli större och ritplattor och 

touchskärmar kommer användas mer. 

För att få en uppfattning om hur en typisk kund till företaget ser ut genomfördes ett studiebesök på 

Länsförsäkringar Skaraborgs huvudkontor i Skövde. Där studerades miljön i kontoret, där en blandning 

av öppet kontorslandskap och egna rum fanns. Huvuddelen av rummen var dock egna rum. En diskussion 

fördes med Tor-Björn Hendeberg (Controller & Chef Affärsstöd) om öppna kontorslösningar jämfört med 

traditionella kontor. Frågorna och svaren kan ses i bilaga 5. 

Ett kontorslandskap har flera aspekter; ekonomiskt, organisatoriskt effektivitetsmässigt, mentalt och även 

varumärkesmässigt enligt Tor-Björn Hendeberg. Det är företagets profil utåt. Ytmässigt är det 
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ekonomiskt eftersom företaget behöver mindre yta att hyra eller äga. Det blir även enklare och därmed 

billigare att städa. Även ventilationsanläggningar blir enklare att installera. Organisatoriskt blir 

kommunikationen enklare och medarbetarna pushar på varandra mer och har mer gemenskap. Mentalt 

påverkas individer olika av olika saker. Vissa kan uppleva störningar i en öppen miljö och vissa inte. 

Även temperaturer upplevs olika. Det är därför svårt att bestämma om ett företagskontor ska vara öppet 

eller inte. För ett öppet kontor är det viktigt med bra ventilation, bra ljuddämpning och stora ytor. Oftast 

är det bra med en kombination av öppet landskap och egna rum. Länsförsäkringar skriver av möblemang 

på 10 år och inget nytt köps dessförinnan. Endast kompletteringar för ny personal kan genomföras men då 

är det viktigt att varumärkesprofilen behålls och att möblerna därför matchar varandra. Bra ergonomi och 

rent och snyggt på arbetsplatsen är viktigt. Då mår personalen bra och presterar mer. En kravspecifikation 

sammanställdes med hjälp av information från förstudien, där informationen fungerade som underlag för 

framtagning av kraven, se tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Kravspecifikation. 

K = Krav Krav 

Ö = Önskvärt   

K Inriktningen ska vara öppet kontorslandskap. 

K Kontoret ska vara avskärmat från två håll. 

K Skrivbordet ska ha två arbetsytor. 

K Datorskärmen ska vara placerad på en arbetsyta. 

K Skrivbordets höjd ska vara justerbar. 

K Skrivbordets arbetsyta ska inte reflektera ljus. 

K Huvudytorna på skrivbord och förvaring får inte vara svarta. 

K Förgrening ska finnas i skrivbordet. 

K En jacka/rock ska kunna förvaras i förvaringen * 

K Det ska inte finnas några vassa kanter. 

Ö Pennfack och låda ska finnas integrerat i skrivbordet. 

Ö Det ska finnas en utdragbar skiva i förvaringen för öppnande av pärmar. 

Ö Förvaring för saker som inte används ofta ska inte finnas ihop med skrivbordet. (skapar rörelse). 

Ö Förvaringen ska ha lådor nederst och pärmar överst. 

Ö Olika material och färgkombinationer ska finnas. 

Ö Förvarade saker ska vara dolda. 

Ö Förvarade saker ska gå att komma åt med en rörelse. 

* Lades till senare, vid konceptvalet. 
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5 Konceptutveckling 

När förstudierna var klara och tillräcklig information samlats in påbörjades idégenereringen. Det är det 

andra steget i processen (Cross, 2008). Denna bestod mestadels av brainstorming i form av skissande. 

Detta eftersom det är ett bra sätt att visa idéer på och idéerna blir ofta mer genomtänkta än vid en vanlig 

brainstorming. Brainstorming användes även för att få fram olika tänkbara material och färger. I 6-3-5-

metoden fick även utomstående komma med idéer för att öka kreativiteten.      

5.1 Idégenerering 

Idégenereringen började med att det skissades på det mesta i kontorsmiljön. Från hela kontorsmiljöer, till 

skrivbord med inbyggd förvaring, separat förvaring och avskärmningar. Skisser gjordes sedan separat för 

alla olika delar som ingår i projektet, det vill säga skrivbord, förvaring och avskärmning. I början 

skissades idéer upp helt utan hänsyn till krav, se figur 5.1. 

 

Figur 5.1 Skrivbord med glasskiva över MDF-skiva. 

6-3-5-metoden användes för att få mer inspiration till hur en kontorsmiljö kan se ut. Sex personer skissade 

tre förslag på var sitt papper i fem minuter. När fem minuter hade gått skickades papprena vidare till nästa 

person som då kunde få inspiration från föregående persons idéer eller skissa helt nya. Detta höll på i ett 

varv. Det blev många skisser och förslag och vissa gav inspiration till form och speciella lösningar. 

Denna metod brukar dock innebära att många förslag kan slopas direkt vilket även var fallet här, men det 

är alltid bra att vidga vyerna i början av idégenereringen för att få inspiration. 

5.2 Skisser 

Enligt intervjuerna fick inte design gå före funktion och att utnyttja yta på bästa sätt är en viktig aspekt i 

öppna kontorslandskap. Vid brainstormingen upptäcktes att kantiga former utnyttjar yta bäst. Fyrkantiga, 

rektangulära och triangulära former fungerar därför bäst. Formen på själva skrivbordet som är den 

viktigaste möbeln i kontoret beror på hur kontorslandskapet ska se ut. Fyrkantiga och rektangulära former 

passar till det mesta och kan placeras i tvågrupper, fyrgrupper eller i rader. Även triangulära former kan 

fungera bra. Med en 120 graders vinkling kan tregrupper användas och det blir lätt för en person att nå 

alla delar av skrivbordet. Även om runda former inte fungerar bra om skrivborden ska passa ihop så kan 

rundningar göras på vissa ställen. Det gör att saker blir ännu lättare att nå. Även rundade skrivbord kan 

passas ihop. Allt beror på layouten i kontorslandskapet och hur ytan ska utnyttjas. Figur 5.2 visar några 

skisser på olika skrivbordslayouter. Dessa gjordes efter 3-6-5-metoden då olika idéer sammanställdes. 
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Figur 5.2 Olika skrivbordslayouter. 

Precis som med skrivbordet utnyttjar förvaringen ytan bäst om den är fyrkantig eller rektangulär och 

därför slutade idéskisserna ofta med en rektangulär låda. Detta behöver inte vara ett problem utan kan 

vara minimalistiskt och stilrent och matcha skrivbordet och avskärmningen bra. Enligt intervjuerna ska 

det som förvaras vara dolt för att kontoret ska se rent och snyggt ut. Det skissades därför på olika förslag 

på luckor. Dagens lösning med skjutluckor ansågs fungera bra. Dock ska dessa vara i något annorlunda 

material än resten av förvaringen. Frostat eller tonat glas var intressant till detta. Det döljer innehållet 

tillräckligt för att det ska se enhetligt ut. Ett intressant beslag noterades under förstudien. Detta gjorde att 

luckorna kunde vara i samma nivå när de är stängda. Öppningen sker genom att den ena luckan dras ut 

och sedan skjuts över den andra, se figur 5.3. Det som förvaras är främst pärmar och papper. En lösning 

på layouten som därför ansågs vara bra var att ha lådor längst ner och pärmar längst upp. Innehållet i 

lådorna syns då lätt när de dras ut och pärmarna är enkla att ta ut. En utdragbar skiva under pärmarna var 

något som önskades enligt intervjuerna. Ofta behöver personer kika snabbt i en pärm och sedan ställa 

tillbaka den, vilket skivan underlättar. 

 

Figur 5.3 Skiss på förvaring med speciellt beslag för skjutluckorna. 

Avskärmningarna kan ha en mängd olika former, det viktigaste är att de passar ihop med resten av 

möblerna. Om möblerna är fyrkantiga eller rektangulära bör avskärmningarna också vara det. En annan 

variant är att avskärmningen kan sticka ut med annorlunda form, men då behöver materialen eller 

färgerna matcha resten av möblerna. Den främsta uppgiften för avskärmningarna är att dämpa ljud men 

även att skärma av arbetsytan. En intressant lösning är därför att ha både ljuddämpande material men 

även genomskinligt material i avskärmningen, se figur 5.4. Det genomskinliga materialet skärmar av 

utrymmet samtidigt som det ger en öppen känsla. I förstudierna upptäcktes elektriskt glas som kan vara 

både genomskinligt och ogenomskinligt. Det är ett material som kan tänkas användas i framtiden. 
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Figur 5.4 Skisser på olika avskärmningar. De mörka fälten representerar det ljudabsorberande 

materialet. 

5.3 Material & färger 

Det gjordes en brainstorming över olika material och färger som kan användas till de olika delarna. 

Förstudien låg till grund för denna och tänkbara material och färger skrevs upp. Material och färger 

avgränsades ganska snabbt ner till neutrala sådana. Grått eller svart med trästruktur, glas, frostat glas, 

pianolack, tonade ytor och borstad metall var några av förslagen som var intressanta. Mindre ytor kan 

däremot ha något utstickande material eller en utstickande färg. Figur 5.5 visar skrivbordet och de delar 

som det kan delas upp i. Tabell 5.1 visar tänkbara material och färger för delarna. 

 

Figur 5.5 Skrivbordets delar. 

Tabell 5.1 Tänkbara material och färger för skrivbordets delar. 

Skiva Ben Kant 

Trästruktur (grå/svart) Borstad metall Borstad metall 

Plast (lackad/genomskinlig) Plast (lackad/genomskinlig) Plast (lackad/genomskinlig) 

Stenstruktur Kolfiber Eloxerat aluminium 

Lack Eloxerat aluminium Lack 

Betongyta Lack 

 

 
Toning  

    
Även förvaringen delades upp i olika delar. Här tillkommer även luckor som kan vara i något annorlunda 

material för att dölja innehållet. Figur 5.6 visar förvaringens delar och tabell 5.2 visar material och färger.
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Figur 5.6 Förvaringens delar. 

Tabell 5.2 Tänkbara material och färger för förvaringens delar. 

Väggar Ben Kant Lucka 

Trästruktur (grå/svart) Borstad metall Borstad metall Frostat glas 

Plast (lackad/genomskinlig) Plast (lackad/genomskinlig) Plast (lackad/genomskinlig) Tonat glas 

Stenstruktur Kolfiber Eloxerat aluminium Lack 

Lack Eloxerat aluminium Lack 

 

 
Lack 

  
 

Toning  

      

Avskärmningen består av minst antal delar. En ljuddämpande yta och en genomskinlig yta, för mer ljus, 

är huvudbeståndsdelarna. Avskärmningen kan även ha en kant i ett finare material för en lyxigare känsla. 

Figur 5.7 visar Avskärmningens delar och tabell 5.3 visar material och färger. 

 

Figur 5.7 Avskärmningens delar. 

Tabell 5.3 Tänkbara material och färger för skrivbordets delar. 

Yta Kant 

Ljuddämpande material Borstad metall 

Glas Plast (lackad/genomskinlig) 

Plexiglas Eloxerat aluminium 

 
Lack 
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6 Koncept 

Efter idégenereringen studerades alla idéer för att se vad som kunde användas i ett slutligt koncept. Tre 

olika koncept med togs fram. Koncepten baseras på förstudien och stor hänsyn togs till användarnas 

synpunkter i intervjustudien. Koncepten visades för Anders Gunneflo på Götene Specialinredningar som 

fick säga sitt om dem. Det som skiljer koncepten mest är formen på skrivborden. Koncepten har även 

olika materialkombinationer men dessa går att applicera på alla koncepten. Designen på ben och 

avskärmningar är olika för de olika koncepten för att visa olika idéer. 

6.1 Koncept 1 

Koncept 1 innehåller ett hörnskrivbord, se figur 6.1 sida 19. Hörnet kan antingen vara rakt eller rundat. I 

hörnet som är den största arbetsytan placeras datorskärmen. Hörnet gör bordet djupt vilket medger plats 

för stora skärmar. Detta gör även att förgreningen för sladdar har gott om plats bakom skärmen.  Yta finns 

att vila handlederna på vid användning av tangentbordet. Det finns även gott om plats för dockning av 

laptop vid sidan av skärmen. Plats finns för touchskärmar och ritplattor, som kanske kommer användas 

mer i framtiden. En andra arbetsyta finns för pappersarbete. Under denna arbetsyta finns en liten låda för 

papper och pennor längst från datorskärmen, detta för att lådan inte ska vara i vägen men ändå finnas 

lättillgänglig. Denna arbetsyta skulle kunna tas loss och flyttas till andra sidan för bättre flexibilitet. 

Benen är av genomskinlig plast och har även en fot för en elegant känsla. Höjden är justerbar. 

Avskärmningarna sitter fast i skrivbordet så de följer med när skrivbordets höjd justeras. De består av en 

ljuddämpande yta och en genomskinlig yta. Ytorna delas upp snett för att få både ljuddämpning och en 

öppen känsla. Förvaringen är upphöjd en bit från marken för att användaren ska slippa böja sig för 

mycket. Luckorna är av skjuttyp i frostat glas. Insidan på förvaringen har plats för pärmar högst upp och 

lådor för papper och annat längst ner. Detta för att innehållet i lådorna enkelt syns när de dras ut, och för 

att pärmarna ska vara enkla att ta ut. Under hyllan som pärmarna står på finns två utdragbara skivor att 

lägga pärmar på. En för varje skjutlucka. Förvaringens ben är likadana som skrivbordets ben frånsett att 

de inte är justerbara i höjdled. 

De stora ytorna på skrivbordet och förvaringen är gjorda av träfiberskivor (MDF). Ytan har grå 

trästruktur. Kanterna på skrivbordet är superfasade och i pianolack. Detta gör att skrivbordet känns 

tunnare än vad det är. Kanterna på framsidan på förvaringen runt luckorna är även de i pianolack. Det ger 

en ram runt det frostade glaset och ger ett rent utseende. Designen och färgerna på skrivbordet och 

förvaringen gör att de passar bra ihop.  

6.2 Koncept 2 

Koncept 2 har en annan form på skrivbordet. Även avskärmning, ben, material och färger skiljer. 

Skrivbordet i koncept 2 har en symmetrisk utformning som kan vara antingen kantig eller rund, se figur 

6.2 sida 20. Vinkeln mellan arbetsytorna är 120 grader eftersom det ger bra åtkomst till ytorna och gör att 

bordet kan placeras i en tregrupp. Ytan i hörnet är enklare att utnyttja jämfört med om det skulle varit till 

exempel 90 graders vinkel på bordet. Benen är fyrkantiga och i borstat aluminium. Avskärmningen har en 

sned design även i detta koncept men skiljer sig lite från Koncept 1. MDF-skivorna har en grå trästruktur 

även i detta koncept men kanterna har en färg för att sticka ut lite. Tänkbara färger är mörkblå eller 

mörkröd eftersom dessa färger ändå är neutrala. Förvaringens luckor är i tonat glas. 

6.3 Koncept 3 
Formen på skrivbordet utgår från formen i Koncept 2. Skillnaden är att arbetsytan där datorskärmen står 

är mindre och ytan för pappersarbete är större, se figur 6.3 sida 21. Detta ger en osymmetrisk form som 

ändå kan placeras i tregrupper. Benen är smala och rektangulära och gjorda i kolfiber. De stora ytorna är 

lackade i matt grått. Kanterna är i borstat aluminium och luckorna på förvaringen är i pianolack. Kolfiber 

ihop med metall, matt grått och blankt svart ger en futuristisk och högteknologisk känsla. 
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Figur 6.1 Koncept 1. 
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Figur 6.2 Koncept 2. 
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Figur 6.3 Koncept 3. 
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7 Konceptval 

Konceptvalet innebär utvärdering av de olika idéerna och är det tredje steget i processen (Cross, 2008). 

En diskussion fördes med företaget om vilket eller vilka koncept som var bra. Det diskuterades även om 

vilka lösningar och materialkombinationer som var bra. Förslaget på förvaringen uppskattades av 

företaget. Främst den upphöjda positionen och utdragsskivan. En ny idé kom fram som innebar att 

integrera en låsbar förvaring för en jacka eller rock. Denna idé gillades och skulle integreras i 

förvaringen. Idén gjordes till ett krav och lades till i kravspecifikationen. Den sneda designen på 

avskärmningarna och materialförslagen uppskattades av företaget. Företaget ville dock ha mer 

information om några av de olika material som kan användas på avskärmningarna i koncepten. Det 

avancerade gångjärnet för skjutluckorna på förvaringen, se figur 5.3 sida 21, valdes bort på grund av 

kostnadsskäl. 

Störst diskussion uppkom om vilken form på skrivbord som lämpar sig bäst för företagets kunder. 

Kunderna kommer nästan uteslutande från större städer där lokalhyran är hög och många arbetsplatser 

måste få plats på en liten yta. Med detta i åtanke togs beslutet att ett hörnskrivbord skulle jobbas fram, 

samt även ett vanligt rakt skrivbord med en vinkel på ena kortsidan. Även flera koncept på förvaringar 

med plats för jacka skulle tas fram. Underlag för att gå vidare med projektet togs fram genom att 

standardmått på bord och förvaring erhölls. 

Två förslag gjordes på hörnskrivbord, se figur 6.4. Det ena med en rundad yta fanns redan i ett av de 

första koncepten. Motsvarande form men med rak kant istället för rundad tog mycket plats. Därför 

gjordes formen om genom att den sneda kanten fick gå ända ut till ena sidan. Det raka skrivbordet fick en 

vinkel på 15 grader. Detta efter att tester med olika vinklar gjordes. Det undersöktes om vinklarna 360, 90 

eller 45 var delbara med vinklar mellan 15 och 30 grader. Möjliga vinklar testades sedan med hjälp av 

papperslappar, se figur 6.5. Vinkeln fick inte vara för stor eftersom för mycket yta då försvann. Samtidigt 

fick den inte vara för liten eftersom borden ska kunna placeras i sneda layouter med den och det ska synas 

att det är en vinkel på bordet. Vinkeln gör att borden kan placeras intill varandra på fler olika sätt än ett 

rakt bord. Även vinklar på båda sidor provades men det bestämdes att en vinkel på bara ena sidan gör att 

det känns mer som att skrivbordet har två arbetsytor. En rundning på ena långsidan var en idé men den 

gör att bordet kan placeras i färre layouter och det blir konstigt om bordet används från andra långsidan. 

 

Figur 6.4 Hörnskrivbord och skrivbord med sned kant. 
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Figur 6.5 Test av vinklar på skrivbord. 

Två nya koncept togs fram för förvaringen, med integrerad förvaring för en jacka eller rock. Det första 

konceptet har förvaringen integrerad genom att en bit av pärmförvaringen fått offra 25 centimeter för att 

ge plats för en jacka. Detta mått kom fram efter tester mellan två skivor där en jacka hängdes in. Benen på 

förvaringen har gjorts större och i ena benet går rocken/jackan ner i benet för att den ska få plats på 

längden, se figur 6.6. Det andra konceptet har en påbyggnad på 25 centimeter. Det har en separat låsbar 

dörr. Detta koncept kan ha olika variationer på benet som inte är förvaring se figur 6.7.  

 

Figur 6.6 Dold förvaring för jacka/rock. 
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Figur 6.7 Påbyggnad för förvaring av jacka/rock. 

Dessa koncept visades för företaget som fick välja vilka som skulle utvecklas vidare som slutkoncept. 

Företaget valde det raka skrivbordet med 15 graders vinkel, se figur 6.4. Som förvaring valdes konceptet 

med integrerad förvaring för jacka, se figur 6.6. Skrivbordet valdes eftersom det går att placera på många 

olika sätt och därmed kan ge olika layouter i kontorslandskapet. Det är även flexibelt och kan ge variation 

eftersom det går att sitta på olika sidor av det. Förvaringen valdes eftersom den är symmetrisk och 

därmed ser stilrenast ut. Denna förvaring är även enklast att tillverka eftersom delarna är liknande de som 

redan används idag. 

Dessa två koncept anpassades efter varandra tillsammans med avskärmningen. För att modellera upp dem 

i CAD behövdes alla mått kontrolleras en gång till. De flesta mått är standardmått som företaget använder 

sig av. Tester gjordes för att få fram rätt höjd på utdragsskivorna i förvaringen. När huvudkonceptet var 

spikat var det en del detaljer som skulle designas. Detaljerna involverade handtag till lådor och 

elförgrening till skrivbordet. Designen på dessa togs fram med hjälp av skissning. Handtagen på lådorna i 

förvaringen fick inte sticka ut mycket eftersom de då skulle ta i skjutluckorna. Lösningen enligt figur 6.8 

innebär att ett spår fräses in i lådans framsida. Därefter sätts en bockad aluminiumprofil in i övre delen av 

spåret, lämpligen genom limning. Lådan kan sedan öppnas genom att ta tag med fingrarna bakom 

aluminiumprofilen och dra. Handtaget sticker inte ut något och visuellt blir det ett rent utseende.  

 

Figur 6.8 Handtag för lådor. 
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Handtaget för skjutluckorna innebär att ett hål görs i luckorna. Därefter sätts en fyrkantig aluminiumbit in 

i hålet, se figur 6.9. Om luckorna är av glas är de endast 6 mm tjocka. Ett tjockare handtag behövs då för 

att få ett bra grepp vid öppning och stängning. Eftersom det är lite spel mellan de två luckorna kan 

handtaget sticka ut en liten bit utan att det tar i den andra luckan vid öppning. Är luckorna däremot i MDF 

är dem 19 mm tjocka vilket gör att handtaget inte behöver sticka ut. Då kan handtaget även ha en vägg 

mitt i som gör att det inte går att se in i förvaringen genom handtaget. 

 

Figur 6.9 Handtag för skjutluckorna. 

När dessa förslag visades upp för företaget visade det sig direkt att dem inte fungerar. Det går inte att 

fräsa spår eller hål med vinkelräta kanter. Radien blir minst 5 mm.  En lösning på detta kunde vara att ha 

en 5 mm radie i spåren och hålen vilket betyder att handtagen då också skulle ha 5 mm radie för att passa 

in. Detta leder dock till högre tillverkningskostnad och det bestämdes därför att standardhandtag skulle 

användas.  

Företaget Beslag Design hade handtag som stämde bra överens med designen. Till lådorna används ett av 

deras infällnadshandtag (Beslag Design, 2011a), se figur 6.10. Detta handtag är rundat på baksidan vilket 

underlättar fastsättningen med lådan. Som handtag till skjutluckorna används ett annat infällnadshandtag 

(Beslag Design, 2011b), se figur 6.11. Detta handtag är helt runt på baksidan vilket gör att hålen i träet 

eller glasdörrarna kan borras istället för at fräsas eller vattenskäras. Båda handtagen ska användas med 

borstat utseende. Borstat utseende gör att fingeravtryck döljs bättre jämfört med krom. 

 

Figur 6.10 Handtag till lådorna. 

 

Figur 6.11 Handtag till skjutdörrarna. 
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Efter ytterligare diskussion med företaget bestämdes att benet som inte utnyttjas till jackförvaring ska 

kunna användas till någon annan form av förvaring, till exempel skor, se figur 6.12. Detta gör att hela 

förvaringens volym utnyttjas. I ett eget kontor kan skor ställas direkt på golvet men i ett öppet 

kontorslandskap kan det vara snyggt att dölja dem . Lösningen är en låda med ”push to open”-funktion 

som gör att förvaringen döljs och att de båda benen ser likadana ut. ”Push to open” innebär att ett lätt 

tryck på lådan gör att den åker ut en liten bit och sedan går att ta tag i och dra ut. Lådan har endast en 

vägg på ena sidan för att det ska vara enklare att lägga in skorna. 

 

Figur 6.12 Skoförvaring i ena benet. 

För att utnyttja baksidan av förvaringen bestämdes det att det där ska sitta en skiva klädd med tyg. Skivan 

gör att baksidan kan användas som anslagstavla och dämpar även ljud. Materialet som används till alla 

stommar blev MDF. Det bestämdes även att skrivbordsskivan lamineras med en linoleumskiva. 

Skrivbordet har en vinkel på ena kortsidan och ska därför kunna användas från båda långsidorna. Dagens 

skrivbord har ofta uppfällbara luckor för elförgrening men detta går inte om skrivbordet ska kunna 

användas från båda håll. Lösningen blev därför att elförgreningen skruvas under bordsskivan. Vid 

ommöblering är det därför bara att skruva loss den och flytta till andra sidan, likadant med lådorna och 

avskärmningen. 

I slutet av utvärderringssteget där ett koncept valdes påbörjades kommunikationssteget. Här gjordes de 

slutliga anpassningarna av det valda konceptet med hjälp av ergonomistudier och hållfasthetsberäkningar. 

Steget innebar även att konceptet visualiserades i CAD och att en prototyp byggdes. Innan CAD-

modellering med de spikade måtten påbörjades kontrollerades vissa mått ur ergonomisynpunkt. Ett av 

dessa mått var höjden på utdragsskivan för pärmar i förvaringen. En enkel modell av förvaringen 

modellerades upp i CAD. Modellen importerades sedan in i ergonomiprogrammet Jack. I Jack skapades 

så kallade manikiner som föreställer människor, se figur 6.13. Mått för att skapa manikinerna togs från 

programmet PeopleSize. Alla manikiner gjordes med svenska mått. Den första manikinen har längden 

från 1:a-percentilen för svenska kvinnor (151,4 cm). Den andra har längden från 50-percentilen för 

svenska kvinnor (167,6 cm). Den tredje är 50-percentilen för svenska män (178,6 cm) och den fjärde är 

99-percentilen för svenska män (195,1 cm). Eftersom förvaringen är statisk och inte går att justera i 

höjdled krävs det att utdragsskivorna sitter på en bra standardhöjd för att olika långa personer ska kunna 

ha användning av dem. När en person skriver, sittande eller stående, ska arbetsytan vara lite ovanför 

personens armbåge (Pheasant & Haslegrave, 2006). Det blir en kompromiss eftersom utdragsskivorna är 

för högt upp för den kortaste personen och för långt ner för den längsta. Testerna medförde att benen på 

förvaringen fick förkortas från 35 till 25 cm, vilket gav utdragsskivorna en höjd på ungefär 105 cm. Detta 

gör att den kortaste personen kan använda utdragsskivorna även om de är lite för högt upp. För personer 

vid 50-percentilen passar höjden bra även om den blir lite för låg för män. För de längsta personerna är 

skivorna för långt ner men de kan fortfarande användas. 
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Figur 6.13 Manikiner för test av höjd på utdragsskiva. 
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8 Detaljering 

Designen provades med hjälp av hållfasthetsberäkningar innan den fastställdes. När designen var 

fastställd byggdes en prototyp för att utvärdera utseende och funktioner. 

8.1 Hållfasthetsberäkningar 

Hållfasthetsstudier gjordes på förvaringen och skrivbordet för att se hur dessa klarar av krafter som kan 

påverka dem i verkligheten. Det var nödvändigt att göra eftersom designen har ändrats från en sockel som 

tar upp krafterna till två mindre ben som ska klara av samma påfrestningar. Egenskaper som studerades 

var största tryck eller spänning som uppkommer, och var de uppkommer. Även nedböjningen på utsatta 

ställen studerades för att säkra att samtliga funktioner ska fungera. MDF-skivorna har i det här fallet 

fibrerna parallellt med brädorna, se tabell 7.1. Skrivbordsbenen är av stål, se tabell 7.2. De lägst angivna 

värdena för materialens egenskaper användes från materialvalsprogrammet CES Edupack. 

Tabell 7.1 Materialdata för MDF. 

MDF   

Densitet 600 kg/m
3
 

Poisson's tal 0,2 

Young's modul 2,9 Gpa 

Sträckgräns 6,12 Mpa 

Tabell 7.2 Materialdata för stål. 

Stål   

Densitet 7,8 kg/mm
3
 

Poisson's tal 0,27 

Young's modul 200 Gpa 

Sträckgräns 250 Mpa 

Förvaringen innehåller tre nivåer. En längst ner med lådor och två över lådorna för pärmar. På 

vänstersidan i ett hyllplan får det plats 8 pärmar och på högersidan 12. En full pärm vägdes till 2.3 kg. Det 

ger cirka 280 N på ena sidan och 180 N på andra. Detta fick appliceras på båda hyllplanen. Lådorna har 

plats för 2 pärmar vardera och har en egenvikt på cirka 1 kg. det ger en total kraft från lådorna på cirka 

350 N på bottenplattan. Denna kraft verkar från innerväggarna eftersom lådorna är monterade på dessa. 

För placering av krafter se figur 7.1. 
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Figur 7.1 Krafterna som verkar på förvaringen. 

Resultatet blev att det högsta trycket beräknades till cirka 1,9 MPa, se figur 7.2. Trycket uppkommer i 

skarven vid det högra benet, se figur X. MDF-materialet börjar inte plasticera förrän vid 6,1 MPa så 

konstruktionen håller. Nedböjningen för skivorna över lådorna studerades eftersom de inte ska kunna böja 

sig och låsa fast lådorna. Nedböjningen uppmättes som mest till cirka 1 mm på den vänstra sidan, se figur 

7.4. Mellanrummet mellan lådorna och de omgivande väggarna är 2 mm, så nedböjningen påverkar inte 

lådornas funktion. Även nedböjningen på skivan under lådorna studerades, se figur 7.5. Även denna 

uppmättes till cirka 1 mm. Skjutluckorna kommer behöva metallskenor att röra sig i och dessa skenor 

kommer göra konstruktionen styvare. 
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Figur 7.2 Hur förvaringen påverkas av krafterna. 

 

Figur 7.3 Skarven mellan det högra benet och bottendelen på förvaringen där det högsta trycket 

uppkommer, det rödaktiga området i figuren. 
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Figur 7.4 Nedböjningen för det vänstra hyllplanet över lådorna. 

 

Figur 7.5 Nedböjningen för den nedre skivan under lådorna. 
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Begränsningar med beräkningarna på förvaringen är att den inte är sammanfogad på rätt sätt. I 

verkligheten är den pluggad och limmad, i beräkningarna är det en solid konstruktion eftersom det annars 

blir för komplicerat för programmet att beräkna. Hänsyn till skjutdörrarnas vikt och dess beslag har inte 

tagits med i beräkningarna. Skjutdörrsbeslagen kommer att stärka konstruktionen med en aluminiumlist 

monterad på insidan av överdelen.   

På skrivbordet kontrollerades det att MDF-skivan skulle hålla för en person som väger 100 kg som sitter 

på bordet. 1000 N applicerades på en tänkt sittyta mitt på bordsskivan 10 cm från kanten, se figur 7.6. 

 

Figur 7.6 Krafterna som verkar på skrivbordet. 

Resultatet visade att bordsskivan inte påverkas nämnvärt, se figur 7.7. Det högsta trycket uppkom på 

benen där dessa möter bordsskivan och uppgick till cirka 4,4 kPa, se figur 7.8 som är en inzoomning av 

det rödmarkerade området i figur 7.7. Stål börjar inte plasticera förrän vid cirka 210 MPa (Ullman, E, 

2003) så benen håller. Benen är en förenkling och anläggningsytan mot bordsskivan är större i 

verkligheten och benen är även justerbara. Det gör att benen är stabilare i verkligheten. Nedböjningen på 

kanten där personen sitter uppgick till cirka 0,017 mm, vilket knappt är märkbart, se figur 7.9. Resultatet 

är en approximation där en person redan sitter stilla på bordet. Precis när personen sätter sig på bordet och 

när personen rör sig påverkas bordet av betydande krafter. 
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Figur 7.7 Hur skrivbordet påverkas av krafterna. 

 

Figur 7.8 Infästningen vid ena benet där det högsta trycket uppkommer. Figur 7.8 är en förstoring av 

infästningen på det vänstra benet i figur 7.7.  

 

Figur 7.9 Nedböjningen för kanten där personen sitter. 
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8.2 Prototypframtagning 

Syftet med prototypbygget var att ta fram provmöbler för att utvärdera dess funktioner och form. 

Utseendet på prototyperna innebär grå färg i huvudsak och blanksvarta kanter, se figur 7.1. Även 

skrivbordslådan fick vara blanksvart. Skrivbordsytan består av linoleum som limmats på MDF-skivan. 

Den grå färgen syns mest på förvaringen och fick vara halvblank eftersom det ger ett glansigt och rent 

utseende. Glaset på förvaringen fick vara av plexiglas istället för riktigt glas på prototyperna. Vissa beslag 

kunde endast beställas i stora kvantiteter. Därför fick till exempel handtag som fanns i lager hos Götene 

Specialinredningar användas och vissa beslag fick ändras till enklare varianter. Fokus har legat på 

förvaringen eftersom det finns betydande funktioner i denna, se figur 7.2. Avskärmningen utelämnades på 

grund av att de nya materialen i denna var svåra att få tag på och att det var en viss tidspress på slutet. 

 

Figur 7.1 Prototyperna på utställning. 
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Figur 7.2 Förvaringen med utdragsskivor, lådor och luckor. 
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9 Resultat 

Allt jobb och alla metoder ledde fram till ett slutkoncept som uppfyller kraven i kravspecifikationen. 

Design och funktion går hand i hand och konceptets utseende ger en stilren helhet. Material och färger 

kan kombineras för att anpassa möblerna till olika företag och användare. Konceptet består av ett 

skrivbord med en avskärmning på och en förvaring, se figur 8.1 och 8.2. Dessa delar och deras funktioner 

och utseende ska förklaras närmare. 

 

Figur 8.1 Förvaring. 

 

Figur 8.2 Skrivbord med avskärmning. 
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Skrivbordet är ett rakt skrivbord. Skrivbordsskivans dimensioner är 1600x800 mm och den består av 22 

mm tjock MDF. Skivan har en 15 graders vinkel på ena kortsidan. Detta för att flexibilitet och layout är 

viktigt i ett öppet kontorslandskap. Vinkeln gör att borden kan placeras intill varandra på fler olika sätt än 

ett rakt bord, se figur 8.10, 8.11 och 8.12. Vinkeln förtydligar även de två olika arbetsytorna. Ett vanligt 

rakt skrivbord kan lätt ses som en enda arbetsyta. Ett rakt skrivbord med olika form på kanterna uppfattas 

istället lättare som två olika arbetsytor. Ovandelen av skivan är laminerad med linoleum. Fördelar med 

detta är att linoleum ger en slitstark yta, ett varmt intryck, finns i många färger och att fingeravtryck inte 

syns på materialet. Skrivbordets storlek gör att det har plats för två arbetsytor, en för arbete med dator och 

en för pappersarbete, se figur 8.3. Datorskärm kan placeras på den sida vinkeln är på. Vid arbetsytan för 

papper finns en låda under skrivbordskivan med plats för kontorsmaterial som till exempel pennor och 

linjal, se figur 8.4. Lådan är placerad längst ut under skivan för att användaren inte ska slå knäna i den vid 

byte av arbetsyta. Under skrivbordsskivan vid arbetsytan för dator sitter ett grenuttag för att reducera 

antalet sladdar. Grenuttaget är placerat under skrivbordsskivan eftersom det gör att det är enkelt att byta 

plats på det om skrivbordet ska användas från andra långsidan. Även lådan är enkel att skruva loss och 

byta plats på. Benen är standardben med justerbar höjd.  

 

Figur 8.3 Skrivbordets arbetsyta. 
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Figur 8.4 Skrivbordet med öppnad låda. 

Avskärmningen består av ett ljuddämpande material och glas. Det ljuddämpande materialet är en 25 mm 

tjock skiva av linull. Linull är jämförbart med det traditionella materialet stenull men är miljövänligt 

eftersom det är bionedbrytbart och även är en förnybar naturresurs. Den genomsnittliga 

ljudabsorberingskoefficienten över hela frekvensområdet är cirka 0,7 för en 50 mm tjock skiva av linull. 

Det innebär att 70 % av ljudet absorberas. I och med att skivan som används i avskärmningen endast är 

25 mm tjock och ihoppressad blir detta värde dock något lägre. En ihoppressad skiva bör dock dämpa 

ljudet i det lägre frekvens området bättre. Glaset gör kontoret mer öppet samtidigt som det även 

avskärmar och ger en känsla av mer privat utrymme, se figur 8.5. Mellan det ljuddämpande materialet och 

glaset används en enkel aluminiumlist. Runt dessa material används en list av trä för att ge stadga åt 

konstruktionen och bättre utseende. 

 

Figur 8.5 Avskärmningens design. 
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Förvaringen är enkel i sin utformning, men den kantiga formen ansågs vara mest fördelaktig. Allting sitter 

där det sitter och ser ut som det gör av en anledning, både på skrivbordet och förvaringen. Sakerna som 

förvaras är huvudsakligen kantiga, exempelvis pärmar och papper, därmed är förvaringen kantig eftersom 

den på så sätt utnyttjar volymen bra. Förvaringen har ben och är därför mer upphöjd från golvet jämfört 

med dagens möbler. Detta ger bättre åtkomst och underlättar även städning. Benen ger även förvaringen 

ett lättare intryck jämfört med en sockel. Förvaringen har två hyllplan för pärmar högst upp och lådor för 

förvaring av papper, kontorsmaterial och annat längst ner, se figur 8.6. Det gör att pärmarna är lätta att ta 

ut och det är enkelt att se innehållet i lådorna när de dras ut. Under det övre hyllplanet finns utdragbara 

skivor på båda sidor om mittsektionen. Ofta är det nämligen bara en enkel sak som ska kollas i en pärm 

och då är det bra att snabbt kunna ta ut pärmen och lägga den på en skiva och kolla, istället för att behöva 

gå fram och tillbaka mellan skrivbordet. Luckorna är av skjuttyp och kan göras i antingen glas eller trä. 

 

Figur 8.6 Öppnad låda. 

Förvaringen har ett speciellt utrymme för förvaring av jacka. När skjutluckorna är stängda syns inte detta 

utrymme. Utrymmet går ner i ena benet som är ihåligt vilket gör att hela förvaringen ser symmetrisk ut 

med stängda luckor. Utrymmet är enkelt att komma åt genom att öppna skjutluckan framför och hänga in 

jackan. Det andra benet på förvaringen har en inbyggd låda där till exempel skor kan förvaras, se figur 

8.7. Detta gör att hela volymen i förvaringen utnyttjas. Lådan öppnas med push-to-open. Det är alltså bara 

att trycka på lådan så hoppar den ut lite och sedan kan den dras ut. Detta gör att även denna förvaring är 

dold. Baksidan av förvaringen är en yta som ofta är oanvänd. Denna har på slutkonceptet en dyna klädd 

med tyg. Dynan kan användas som anslagstavla och dämpar även ljud. 
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Figur 8.7 Utdragsskiva och benlåda. 

Alla delar i konceptet har i grunden neutrala material och färger men dessa kan ändras och kombineras. 

Den färg som ansågs passa bäst är grått. Det är en färg som upplevs elegant och inte är lika kall som vitt. 

Den gråa färgen kan ha olika ljushet och struktur. Linoleum som är på skrivbordet ger en speciell struktur 

och  är varmare än trä eller MDF. De stora gråa ytorna är med fördel matta eller halvblanka eftersom det 

döljer damm, smuts och repor bäst. Lodräta kanter kan däremot vara blanka. Skrivbordets kant valdes att 

inte göras fasad. Den kan istället lackeras i en blank färg vilket gör att företaget kan profilera sig, se figur 

8.8. Detta i kombination med att lådan lackeras i samma färg ger ett rent utseende. Det kan matchas 

genom att förvaringens framkant runt skjutdörrarna och kanten på avskärmningens ram också har samma 

blanka färg. Kanterna kan också lamineras med till exempel aluminium. Skrivbordets ben är standardben 

i stål. Benen på förvaringen är i MDF men kan matcha skrivbordets ben genom att laminera med 

aluminium. De kan även vara lackerade i en annan färg. Skjutdörrarna på förvaringen kan vara i antingen 

trä eller glas. Trät kan vara lackerat och glaset kan vara tonat eller frostat, se figur 8.9. Det är viktigt att 

det som förvaras döljs för att få ett rent utseende. 
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Figur 8.8 Skrivbordet och avskärmningen med blanksvarta kanter. 

 

Figur 8.9 Dörrar i frostat glas med blanksvart kant runtom. 
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Det finns goda anpassningsmöjligheter samtidigt som ursprungsdesignen behålls, vilket gör att möblerna 

matchar varandra. Skrivbordets utformning gör att det kan placeras på många olika sätt i ett öppet 

kontorslandsskap. Detta gör att olika layouter kan skapas allt efter företagets och de anställdas behov och 

önskemål. Krävs goda kommunikationsmöjligheter kan en layout enligt figur 8.10 användas. Layouter 

enligt figur 8.11 och figur 8.12 kan användas då mer avskildhet önskas. För vissa av layouterna behöver 

borden vara spegelvändna, alltså ha vinkeln på olika sidor. 

 

Figur 8.10 Exempel på layout för god kommunikation. 

 

Figur 8.11 Exempel på layout för mer avkildhet. 
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Figur 8.12 Exempel på layout för både god kommunikation och avskildhet. 
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10 Diskussion och Slutsatser 

Precis som med alla projekt var även det här projektet väldigt fritt i början. Alla möjliga idéer och 

material användes i de tidiga koncepten. Men som med alla produkter som ska fungera i verkligheten blir 

det annorlunda när det blir alltmer krav att ta hänsyn till. Ergonomi, miljö, kostnad och framför allt 

tillverkningsaspekter är exempel på saker det behöver tas hänsyn till. Produkten ska inte kosta alltför 

mycket eller vara alltför komplicerad att tillverka. Detta beror givetvis på målgruppen för produkten och i 

vårt fall har målgruppen varit en typisk kund för företaget, vilka specialbeställer möblerna. Låg kostnad 

och enkel tillverkning är så klart ändå en fördel. Ju längre fram i projektet vi kom desto mer hänsyn togs 

till tillverkning. Exempel är handtagen som fick bli standardhandtag som redan fanns, men de valdes 

givetvis noga för att passa designen. Även alla mått var tvungna att vara standardmått. 

Den största delen av förstudien bestod av intervjuer. Dessa var viktiga eftersom de gav information både 

om hur personal upplever kontoren och hur de vill att kontoren ska upplevas. Det var dock svårt att få 

personer som redan jobbar i kontor att tänka in i framtiden. De kunde inte i detalj säga hur de ville att 

kontoret skulle se ut. Personer som inte jobbade i kontor var mer öppna och kunde komma med mer 

annorlunda idéer. Intervjusvaren pekade på att ett eget rum var det som i princip alla ville ha. Efter 

diskussion med Anders Gunneflo på Götene Specialinredningar bestämdes det dock att arbetet skulle 

inriktas på öppna kontorslandskap. Det är det som efterfrågas mest av företagets kunder. De flesta 

företagen finns i storstadsregioner där hyran för ytan är väldigt hög. Öppna landskap är då bäst för att 

utnyttja ytan bäst. Det har även andra fördelar, till exempel kommunikationsmässigt. Det blir bättre närhet 

till medarbetarna jämfört med egna rum. 

Studiebesök var bra för att få inspiration och samla på oss material som kataloger. En materialstudie var 

nödvändig eftersom det finns otroligt mycket olika material som kan användas i inredning. Götene 

Specialinredningar hjälpte till en del med detta och gav länkar till hemsidor med olika material. Nya 

lösningar och material upptäcktes också efter hand. Till exempel skivan på baksidan av förvaringen som 

både dämpar ljud och kan användas som anslagstavla. Linoleumskivan ovanpå skrivbordet har 

egenskaper som passar perfekt till en skrivbordsyta. 

Ergonomistudier var viktigt att göra i början av arbetet eftersom det är en av de viktigaste aspekterna som 

finns i kontoret. Är ergonomin dålig är det ingen som vill jobba där och det kan även ge skador så 

personalen helt enkelt inte kan jobba. I öppna kontorslandskap blir det lätt extra svårt eftersom det mesta 

ska passa alla utan för mycket variation. Detta för att få en bra helhet utseendemässigt men även för att 

företaget ska slippa beställa in olika sorter av skrivbord och stolar med mera. Höjdjustering finns på 

nästan alla skrivbord idag och är viktigt så att skrivbordet passar personer med olika längd och för både 

sittande och stående arbetsposition. Datorn är det hjälpmedel som används mest och ska därför ha en 

central placering. Det visade sig dock att papper fortfarande används mycket så det behöver finnas en 

arbetsyta även för detta. Förutom dessa mer grundläggande aspekter undersöktes också ljud och ljus. 

Detta var intressant och det visade sig bland annat att kontrasten är viktig och även ljustäthet mellan 

arbetsytan och omgivningen. Det var även intressant att se hur olika material och deras uppbyggnad och 

struktur påverkar ljuddämpningen.  

De metoder som användes i idégenereringen var brainstorming och 6-3-5-metoden. Båda dessa metoder 

gjordes mest i form av skissning. Det är svårt att generera idéer själv eftersom kreativiteten lätt tar slut 

snabbt. Att ta hjälp av andra för inspiration är därför bra. 6-3-5-metoden fungerade utmärkt till detta. Här 

fick även utomstående som inte var så insatta i projektet komma med idéer. Dessa personer kan ha en 

öppnare syn och tänka på något som de som är mer insatta missar. Målet med idégenereringen var att få 

så mycket inspiration och idéer som möjligt och sedan gränsa ner dessa till de mest realistiska. Alla idéer 

var inte genomförbara men dessa metoder är ändå viktiga för att öka kreativiteten, få inspiration och tänka 

utanför ramarna. En fokusgrupp kunde ha genomförts vid konceptvalet för att få se vad användarna tyckte 

om idéerna. Detta hanns inte med på grund av tidspress, utan istället hade vi kravspecifikationen i åtanke. 
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Prototypbygget var en stor del av projektet. Det gick i stort sett bra men givetvis blev det små problem 

med delar som skulle beställas och tidspress. Förvaringen var den mest komplicerade delen och det 

koncentrerades därför mest på denna. Även skrivbordet byggdes upp men avskärmningen lämnades. Det 

var roligt att göra ett bygge på slutet och att slippa sitta vid datorn lite. Det känns även som att ett 

prototypbygge med riktiga delar är ett viktigt steg i produktutvecklingsprocessen. Här togs det reda på om 

det som stämde i teorin stämde i praktiken. Gjorde det inte det var det bara att försöka lösa det genom att 

anpassa produkten eller leta efter andra delar. 

 

Ekonomi är ett område som inte tagits upp i projektet. Angående det så kan det sägas att eftersom 

konceptet inte har några större banbrytande saker och använder standardmått så ska ekonomin inte vara 

något problem. Lite dyrare kommer det givetvis att bli men från företagets sida sades det att det här skulle 

vara ett exklusivt koncept. Förhoppningsvis tas vissa delar av slutkonceptet vidare till produktion. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till kontorspersonal 
 

 

Yrke:   Ålder (ca): Kille/tjej: 
 

Allmänt 

 

1. Hur trivs du i ditt kontor? 

2. Är det något som är mindre bra med ditt kontor? 

3. Vad skulle du ändra på om du fick? (Färg, material, ergonomi?) 

4. Arbetar du helst avskärmat eller i grupp? 

 

Användning/ergonomi 

 

5. Vad har du på skrivbordet idag? 

6. Hur ofta använder du de olika sakerna? 

7. Vart vill du att skärm och tangentbord ska vara? Hur ska arbetsytorna se ut? 

8. Om din dator ska dockas vart ska den placeras då? 

9. Skulle det vara bra att kunna justera arbetshöjd och förvaringens höjd? 

10. Runda ytor för bättre åtkomst eller rakt för mer arbetsyta? 

 

Utseende/material 

 

11. Vad skulle du vilja ha för material och färg på kontorsmöblerna? 

12. Ska ytan vara blank eller matt? 

13. Vill du ha häftig design eller mer funktionellt? 

 

Förvaring 

 

14. Ska förvaring finnas separat eller vara inbyggt någonstans? 

15. Vad förvarar du för saker och var förvarar du dem? 

16. Kan vissa av dessa förvaras på ett annat sätt? 

17. Pärmar o.s.v. som man förvarar, ska de synas (glas?) eller döljas? 

 

18. Vad tror du kommer i framtiden? (Mörka/ljusa möbler, trä, stenliknande?) 

 

19. Övrigt? Någon ny smart lösning? 
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Bilaga 2 – Svar på intervjuer med kontorspersonal 
 

 

Yrke: Arkitekt  Ålder (ca): 45 Kille/tjej: Tjej 

 

Allmänt 

1. Ganska bra.  

2. Möblerna är gamla och tråkiga. Inredningen är från två olika serier och matchar därför inte. 

Möblerna är i olika ljusa träslag. 

3. Ljusare möbler. Mellangrå bordsskiva med metallkant skulle vara snyggt. Grått är sobert, elegant 

och lugnt. 

4. Eget kontor är bäst, annars blir man lätt störd. 

Användning/ergonomi 

5. Datorskärm, tangentbord, mus, pappershögar och kontorsmaterial. 

6. Använder allt varje dag så det kan inte flyttas någon annanstans. 

7. Datorn är viktig så den ska placeras centralt. Arbetsytor vid sidan om datorn är viktigt för 

pappersarbete och möten. 

8. Använder inte bärbar dator, men den borde vara placerad vid sidan av någonstans där den är lätt 

att komma åt men inte är i vägen. 

9. Ja, använder skrivbordet både sittande och stående. Det ska vara enkelt att justera annars 

används det inte. 

10. Det ska vara rundat så man har bättre åtkomst och det ska vara arbetsytor vid sidan. Rundat i ett 

hörn med arbetsytor vid sidan är bra. 

Utseende/material 

11. Grått och metall. Det ska vara lugnt. 

12. Matt, annars blir damm och smuts synligare. Kan även bli störande reflektioner med blank yta. 

13. En kombination, men designen får inte gå före funktionen. 

Förvaring 

14. Under skrivbordet är bäst eftersom det är så nära. Det ska vara både skåp och lådor. Utdragbara 

lådor är bäst under skrivbordet eftersom man då ser allt som är i när man drar ut dem. Lådorna 

skulle kunna ha någon sorts uppdelning inuti. 

15. Pärmar med ritningar och annat förvaras i en bokhylla.  

16. Pennfack i en låda under bordsskivan skulle vara bra. 

17. Kan vara tonat glas så man ser lite. Luckan ska vara skjutbar. 

 

18. Inte vitt utan något mellan vitt och svart. Glas är snyggt och exklusivt. 

 

19. En utdragbar avställningsyta i hyllan där pärmarna förvaras skulle vara bra. Då slipper man bära 

dem till skrivbordet. 
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Yrke: Projektledare  Ålder (ca): 45 Kille/tjej: Kille 

 

Allmänt 

1. Bra. Det är ljust, snyggt och nybyggt. 

2. Möblerna är dåliga. Det är två bord som är justerbara vilket gör att de ofta är i olika höjd. Det 

ena bordet är lättare vilket gör att det ofta flyttar sig. Ett stort bord skulle vara bättre. 

3. En svängd bordsskiva. Kolfiber, grafit eller glas är flashigt. Även metall är snyggt. Vill aldrig ha 

vitt och inte heller trä eftersom det är för tråkigt. Väggarna ska vara ljusa så möblerna kan vara 

häftiga. 

4. Har arbetat i båda och eget rum är klart bäst. 

Användning/ergonomi 

5. Datorskärm, tangentbord, mus, telefon, pappersfack, förvaring för pennor och kontorsmaterial. 

6. Hålslag, häftapparat och pappersfacken kan tas bort. Använder även bara en penna och sudd så 

det behöver inte stå massa andra pennor på skrivbordet. 

7. Det ska placeras i skrivbordets sväng. Det är viktigt att kunna justera höjd på skärmen. 

8. Någonstans där den inte är i vägen. Under bordsskivan kanske där den är gömd och inte syns. 

9. Ja, och hurtsen borde vara integrerad. Annars är den ofta i vägen, står snett eller slår i 

bordsskivan vid justering av höjden. 

10. Rundat i ett hörn med arbetsytor vid sidan är bra. 

Utseende/material 

11. Det ska vara häftigt och något annat än trä. Vill inte ha damm eller repor vilket kan vara svårt 

med glas. Det ska inte vara för kallt och sterilt. Aluminium skulle vara snyggt. 

12. Inte blankt. 

13. Både och. Det ska vara en balans. 

Förvaring 

14. Lösa hurtsar är dumt. Är i vägen. 

15. Pärmar, kataloger, broschyrer och verktyg bland annat. Det mesta förvaras i en bokhylla men 

mindre saker förvaras i hurtsen.  

16. Det behövs bara en eller två pennor, resten kan gömmas undan. 

17. Skulle vara snyggt att slippa se pärmarna men det ska ändå vara lätt att komma åt dem. 

 

18. Häftigare möbler med nya material. Det kommer inte vara hela träytor utan mindre trädetaljer för 

värme. 

 

19. Det får inte vara några vassa hörn. 
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Yrke: Kontorist  Ålder (ca): 30 Kille/tjej: Tjej 

 

Allmänt 

1. Bra.  

2. Nej. 

3. Inget. Det är ljust trä och enhetligt. 

4. Avskärmat. 

Användning/ergonomi 

5. Datorskärm, tangentbord, mus, mycket papper och papperstillbehör. 

6. Varje dag. 

7. Mitt framför där man arbetar. 

8. Undangömd. 

9. Ja, och vill inte ha några hurtsar. Rörelse är bra. 

10. Rundning är bra, bättre åtkomst. Det ska vara bra arbetsytor vid sidan om rundningen. 

Utseende/material 

11. Det ska inte vara trä. Vitt eller svart, avskalat nordiskt. 

12. Blank är snyggt men det kanske blir jobbigt med damm, repor och reflexer. 

13. En kombination. 

Förvaring 

14. Nej det är bra som det är. 

15. Papper i bokhylla.  

16. Nej. 

17. De ska döljas. 

 

18. Mer kommer att sparas i datorn, nya material kommer och anpassning blir viktigare. Trä och vitt 

är tråkigt. 

 

19. - 
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Yrke: Personalansvarig  Ålder (ca): 40 Kille/tjej: Tjej 

 

Allmänt 

1. Bra.  

2. Det är tråkigt ljus och för öppet. 

3. Ja, gladare färger och mer modernt. 

4. Själv. 

Användning/ergonomi 

5. Datorskärm, tangentbord, mus, telefon, högtalare, papper, pennor och kontorsmaterial. 

6. Varje dag. 

7. En rundning där datorskärmen står och arbetsytor på varje sida om den. Hörnskrivbord. 

8. Den ska inte vara i vägen men lätt att komma åt. 

9. Ja. 

10. Bra avställningsmöjligheter. 

Utseende/material 

11. Svart, ej färgade. 

12. Matt eller halvblankt. 

13. Blandat. 

14. Bra att kunna flytta hurtsen men gör det inte ofta. Ska vara enkelt att komma åt pennor. 

15. Pärmar och dokument i bokhylla. I hurtsen är det mest skräp. 

16. Inte det man använder. 

17. Döljas. 

 

18. Kommer släppa loss mer. Mer olika material, kanske stenliknande material. 

 

19. - 
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Yrke: Chef   Ålder (ca): 35 Kille/tjej: Kille 

 

Allmänt 

1. Bra.  

2. Vill ha öppna landskap men det är bättre ljudnivå utan det. 

3. Det är väldigt opersonligt, så försöka få det mer personligt. 

4. Öppna landskap vore bra för den storleken företaget har men det är bättre ljudnivå när man 

arbetar i egna kontor. 

Användning/ergonomi 

5. Datorskärm, tangentbord, mus, kontorsmaterial och telefon. 

6. Penna och dator är det som främst används. 

7. I mitten i svängningen på ett hörnskrivbord. Ska finnas två arbetsytor vid sidan om. 

8. Den ska dockas stående. Ska inte vara i vägen utan att placeras på golvet. 

9. Har det inte nu och saknar det faktiskt inte. 

10. Det ska vara rundat så allt är nära. 

Utseende/material 

11. Kan vara mer färg i rummen och mindre på möblerna. 

12. Matt. Datormusen fungerar inte när det är blankt. 

13. Funktionellt. 

14. Hurts ska inte vara i vägen. Den borde flyttas bort från skrivbordet p.g.a. benutrymmet. Hylla 

med jalusi är bättre. 

15. Sladdar, laddare, CD-skivor, DVD-skivor och papper.  

16. Behöver inte ha allt så nära. 

17. Spelar ingen roll. 

 

18. Design som håller länge. Mindre papper, mindre pärmar och mer beslut via mail. 

 

19. - 
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Yrke: Ekonomiassistent  Ålder (ca): 30 Kille/tjej: Tjej 

 

Allmänt 

1. Bra, det är öppet och ljust med mycket fönster.  

2. Nej. 

3. Inget, det är ljust och bra. 

4. Eget rum. Kan ha radio på och stör inte andra och blir inte störd av andra. 

Användning/ergonomi 

5. Datorskärm, tangentbord, mus, pappershögar och kontorsmaterial. 

6. Varje dag. 

7. Bra med tre arbetsytor. En för arbete, en för dator och en för färdiga saker. 

8. Har ingen laptop, men ska inte vara i vägen. 

9. Ja. 

10. Rakt. 

Utseende/material 

11. Det som är nu är bra (ljust trä). 

12. Mitt emellan. 

13. Både och. 

Förvaring 

14. Hurts är bra. Bra att den är flyttbar när man har höj och sänkbart bord. 

15. Blanketter och småsaker är i hurtsen och pärmar är i bokhyllan.  

16. Ja, det skulle vara bra att slippa ha det framme. 

17. Ja, men det ska vara lätt att komma åt. 

 

18. Mer ergonomi och häftig design för att utmärka sig. Utbytbara handtag och ben. 

 

19. Kan bli rörigt. Ett bra pennställ behövs. 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till studenter 
 

 

Ålder:  Kille/tjej: 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet kontor? 

2. Om du i framtiden kommer jobba i kontor, vill du då ha eget rum eller jobba i öppet 

kontorslandskap? Varför? 

3. Hur ska skrivbordet se ut? (Rakt och strikt/svängt med mycket former) 

4. Vad vill du ha för färger och material? (Bord, förvaringsutrymmen, väggar) 

5. Hur ska förvaringsutrymmena se ut? (Bokhylla, hurts, lådor, skåp) 

6. Vart ska förvaringsutrymmena vara placerade? (Nära arbetsplatsen, långt ifrån, dolda) 

7. Tror du framtida teknik kommer påverka kontorets utformning, hur i så fall? 

8. Hur ser ditt framtida drömkontor ut? 

9. Hur ska ditt framtida kontor inte se ut? 

10. Övrigt? Någon ny smart lösning? 
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Bilaga 4 – Svar på intervjuer med studenter 
 

 

Ålder: 23  Kille/tjej: Tjej 

 

1. Stor yta med små bås, skrivbord, dator och kort. Tänker på kontor man sett i filmer. 

2. Eget rum. Då kan man jobba utan bli störd eller störa andra och det kan vara helt tyst om man 

vill. Skulle vara bra att kunna anpassa rummet till hur man själv vill ha det när det gäller 

ergonomi och utseende. 

3. Det ska vara stort, ha mycket plats för saker och vara justerbart i höjd. Förvaringen behöver inte 

vara för nära, bra att man rör sig. 

4. Det ska vara lätt att göra rent och plast kan användas. Kan vara bra att kunna byta ut t.ex. 

material på skrivbordsskivan. Kan vara ett glasskikt överst och ett annat under som man kan byta 

ut. 

5. Många små förvaringsutrymmen skulle vara bra. Borde finnas ett ställe där äldre saker kan 

arkiveras. Det ska vara snyggt och modernt men inte i trä. 

6. Både och, bra med rörelse. 

7. Ja, vi blir latare. Röststyrning kanske kommer. Skärmarna blir nog större och kanske kan vara 

över en hel vägg. Skärmen kan då även användas som anslagstavla, vilket ger mindre papper. 

8. Färger, smågrejor överallt och klimatanläggning. Ska kunna ändra mycket efter person. 

9. Vill inte ha gamla träbokhyllor med jalusi. Kontoret ska vara neutralt. Det ska inte vara små vita 

rum. Det får inte vara tråkigt eller mörkt. Skulle kunna vara en skärm med olika miljöer (t.ex. 

regnskog). Det ska vara en del färg och varmt ljus. 

10. Vore roligt att kunna ändra olika ytors utseende. Stora digitala väggar vore häftigt. 

 

 

Ålder: 23  Kille/tjej: Kille 

 

1. Bord, stolar, papper, dator, skärmväggar, skjorta, slips och luftkonditionering. 

2. Eget, beror dock på jobb. Kan vara bra med mer gemensamhet om man arbetar mycket med 

kreativitet. Ska finnas möjlighet att jobba gemensamt. Det är mer lugn och ro i ett eget rum. 

3. Funktionellt och snyggt. Det får inte vara fult. Ska vara bra kvalitet, nätt och öppet. Det ska inte 

vara några tunga lådor. Ska vara rent och vitt. 

4. Det kan vara ljust och vitt men kan brytas av med någon färg. Det får inte vara sterilt. Det ska 

finnas möjlighet till att göra det mer personligt. 

5. Det ska inte vara några lådor på golvet. Allt ska vara lättåtkomligt. Förvaring framför en i 

väggen skulle vara smidigt. Vissa saker borde gå att dölja så det ser snyggare och renare ut. 

6. Höjden på förvaringen borde vara från midjan och uppåt. 

7. Ja, det blir mer flexibelt. Nya smarta lösningar är viktigare än högteknologi. 

8. Det ska vara ljust och stilrent men inte sterilt. Det borde vara en neutral grund som ska kunna 

anpassas efter person. Fönster är viktigt. 

9. Det ska inte vara stökigt eller mörkt. Det ska vara bra ljus. Inga starka färger som neon eller 

pastell. 

10. - 
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Ålder: 21  Kille/tjej: Tjej 

 

1. Arbete, långa dagar, pengar, högt uppsatta personer, kavaj, dator, stelt, tråkigt, sitta ensam, ont i 

ryggen, dålig luft, skrivbord, böcker, fåtölj, massa papper, blinkande lysrör. 

2. Kan vara öppet med två eller tre personer. Men det ska vara avskärmat för mer privat utrymme. 

3. Det ska vara enkelt och av trä. Det ska vara justerbart och rundat för bättre åtkomst. 

4. Det ska vara ”basic”, men kanske med någon accentfärg. Det ska vara ljust men inte för blankt. 

5. Det ska finnas lådor och en hylla för pärmar och papper. Det ska vara bra ordning. 

6. Saker man använder lite kan vara längre bort än saker man använder ofta. Förvaringen får inte 

vara för hög eller låg. 

7. Ja, nya material, mer reglerbart, mindre datorer och större skärmar. 

8. Det ska vara enkelt med en träskiva som skrivbord. Ska finnas en flashig dator och någon 

accentfärg. Det får inte se ut som hemma. Det ska vara anpassningsbart men man ska inte få byta 

för mycket. Det måste vara enhetligt och se proffsigt och snyggt ut. 

9. Ska inte vara massa papper, stökigt, mörkt och oljud. Ska vara bra stämning, inte för mycket 

starka färger, utan i en lagom omfattning i så fall. 

10. – 

 

 

Ålder: 21  Kille/tjej: Kille 

 

1. Arbetsplats, papper, dator, pärmar, gubbar i skjortor vid dator. 

2. Eget rum. Det är mer avskilt och personligt. 

3. Det ska inte vara för avancerat. Ska våga använda det. Det ska vara stilrent och ha mycket plats. 

Det ska inte vara för mycket saker på det och det ska inte ha för många olika funktioner. 

4. Ska det vara trä ska det vara massivt och fint mörkt trä. Kan även vara vitt. 

5. Det ska vara lätt att se vad som finns i förvaringsutrymmena. 

6. Allt ska finnas nära till hands. 

7. Det mesta kommer nog vara standard ändå. Dator, tangentbord och papper kommer finnas kvar 

men det kanske kommer hända lite. 

8. Vill ha Mac-skärm, tangentbord och ritplatta. Det ska vara stilrent, enkelt, öppet, ljust och det 

kanske även ska vara lite glas. 

9. Vill inte ha ett tunt grönt plastbord t.ex. Det ska vara bra kvalitet och gå att justera. 

10. Anpassningsbart. 
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Ålder: 22  Kille/tjej: Tjej 

 

1. Oorganiserat, papper, ringande telefoner, stressigt. 

2. Öppet landskap. Det är mer socialt och annars kan det bli instängt. 

3. Det ska finnas olika arbetsytor så det bara är att flytta sig. Det ska helst vara rakt och snyggt. 

4. Stilrent, vitt, svart, enkelt, stål. 

5. Kan vara integrerat i t.ex. väggen så det inte syns. 

6. Ska finnas nära. 

7. Datorn kommer användas mer vilket gör att det blir mindre papper. Lika stora ytor behövs därför 

inte. Man kanske kommer jobba mer hemifrån. 

8. Vore bra att jobba 3-4 st. tillsammans för att kunna bolla idéer. Möjligheten att jobba enskilt ska 

finnas. Kontoret ska vara stilrent. 

9. Ska inte vara en massa papper utan bara det viktigaste. Det ska vara organiserat. 

10. - 
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Bilaga 5 – Information från Björn Hendeberg 
 

Frågor: 

 

- Vad tycker du om kontorslandskap jämfört med egna rum? Vad vill du helst ha och vad tror du 

kommer användas i framtiden? 

- Hur länge används ett skrivbord och en förvaring? Hur lång tid går det innen det köps nya igen? 

- Vet du ungefär vilka sorts skrivbord och förvaringar som är populärast bland er personal? 

(Hörnskrivbord, raka former, runda former, hurtsar, bokhyllor?) 

 

Svar: 

  

1. Kontorslandskap har flera aspekter: dels ekonomiskt och dels organisatoriskt effektivitetsmässigt och 

dels mentalt, och även varumärkesmässigt ...alltså bolagets profil utåt. 

 ekonomiskt kan det ytmässigt praktiskt och ekonomiskt (bolaget behöver mindre yta att hyra 

eller äga) och även mer praktiskt att städa etc...(tex billigare städning) ...enklare 

ventilationsanläggningar o s v. 

 organisatoriskt bli kommunikationen enklare och det blir mer "tryck" i arbete och umgänge. 

 mentalt påverkas man som individ av olika saker....när vissa upplever störningar i en öppen 

miljö, så gör andra inte det...därför är det ofta svårt att bara säga att vi ska ha ett öppet landskap. 

Även temparaturer upplevs olika av olika individer (kallt varmt). 

 själv tycker jag om kontorlandskap om det är rätt gjort med bra ventilation (mycket syre), bra 

ljuddämpning och relativt stora ytor, annars inte. Ofta bör man ha ngn form av både-och.  

2. Vi skriver av möblemang på 10 år alltså delar upp den årliga kostnaden  (en tiondel dvs 10% av 

inköpspriset per år). Samtidigt köper vi inget nytt dessförinnan. Givetvis behövs alltid kompletteringar 

och nya möbler till nytt folk. Men då är det viktigt att varumärkesprofilen behålls, d v s att möblerna har 

samma färgsättning och "stuk" så det inte blir rörigt...inte minst för kundernas upplevelse av bolaget. 

  

3.Vi kör som sagt med samma "stuk" och leverantörer. Eftersom vi jobbar för kunder i Skaraborg med ca 

240 000 invånare  (vi säljer försäkringar och har bank) så "gynnar" vi helst bolag inom Skaraborg, t ex 

vad gäller möbelinköp Kinnarps. Det är dock även en prisfråga. Vi tycker att ergonomifrågorna är viktiga 

för personalen och kör alltid med höj- och sänkbara bord, ryggvänliga stolar, rätt ljussättning, rent och 

snyggt o s v. Då mår personalen bättre och presterar mer. Visst finns det vissa valmöjligheter beroende på 

hur lokalen ser ut och det är vi alltid öppna för...t ex vill man kanske ha annan stolstyp eller skrivbord 

eller skärmstorlek, som passar bättre för en viss individ..så visst OK...men som sagt färgsättning blir 

enligt vår blå-röda loggoprofil vad gäller möblemanget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institutionen för teknik och samhälle                                                            Designingenjörsprogrammet 
Högskolan i Skövde 

Daniel Salquist Landin & Marcus Johansson  62 

 

Bilaga 6 – Information från Hans van der Heijde 

 Frågor: 

We are two students who are working with our final exam project. We are thinking about using flax wool 

as room dividers in a public environment (office). We wonder if it´s possible to compress a sheet of the 

material to a thinner board with higher density (to get a more stability)? We also wonder if you have the 

sound absorption coefficient of the material? 

Svar: 

The thick blankets (rolls) or plates (used for thermal and ambient noise insulation) have a standard 

density of around 25kg/m
3
 for thicknesses 50-150mm. 

We have similar airlaid products with thicknesses from 10-50mm at densities of 25-35kg/m
3
 as well. 

Of course, more layers can be combined and/or layer(s) can be compressed within a frame and/or (hot-

)pressed between plates to reach higher densities in order to yield a more stiff plate. This technique is also 

used in automotive applications. Limited pressing will improve acoustical attenuation of the lower 

frequency ranges. 

The below figures are partly as per indicative tests from an acoustical student and would actually have to 

be confirmed by "real life" tests. 

Thinner felt products (used for contact noise insulation) that are available in 6 and 8mm thick are able to 

accept heavy weight loading and feature densities of 60 up to 100kg/m
3
. 

There have been positive experiences reported on Swedish and other language internet fora about our 

insulation used as an alternative for acoustical stone & glass wool and PUR based products. 

  

For felt products:  

  

Acoustical insulation: Delta Lw = 20dB / Delta Llin = 10dB, 

Walking-noise attenuation (L.) at 500 Hz is 20dB according ISO 140/VIII – 1978 

  

For insulation products: 

  

Acoustical performance according EN ISO 11654 and EN ISO 354. 
  

Practical sound absorption degrees (αp) over six octave ranges: 
  

Thickness                                           Frequency 
  

125Hz         250Hz         500Hz         1000Hz       2000Hz       4000Hz 
  

50mm                  0,20            0,45            0,70            0,80            0,90            0,95 
  

100mm                0,65            0,75            0,75            0,85            0,90            0,95 
  

150mm                0,80            0,90            0,90            0,90            0,90            1,00 
  

  

For 50mm thickness: 

Rated sound absorption degree, single value over the entire frequency range (αw): 0,70. 

Sound absorption class C with overall system-depth of 0mm (directly mounted on the room surface, 

without air-gap or other layers). 
  

For 100mm thickness: 

Rated sound absorption degree, single value over the entire frequency range (αw): 0,80. 
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Sound absorption class B with overall system-depth of 0mm (directly mounted on the room surface, 

without air-gap or other layers). 
  

For 150mm thickness: 

Rated sound absorption degree, single value over the entire frequency range (αw): 0,90. 

Sound absorption class A with overall system-depth of 0mm (directly mounted on the room surface, 

without air-gap or other layers). 
  

  

ENVIRONMENTAL FACTORS: 
  

-      Flax/linen insulation is an alternative to products made from man-made mineral fibres (like 

glass-wool and stone-wool) and synthetic products (like EPS/XPS, PU, PIR, etc.). 

-      The production process does not pollute air or water and uses very little energy. 

-      All waste streams are recycled. 

-      Flax/linen is an annually re-growing crop that is an inexhaustible resource that does not 

contribute to global warming. 

On the contrary; during its growth it converts the greenhouse gas carbon dioxide (CO2) into 

oxygen (O2). 
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Bilaga 7 – Moodboard material 
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Bilaga 8 – Moodboard kontor 
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Bilaga 9 – Moodboard teknologi 
 

 
 


