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Sammanfattning

Abstract OrganoComp®: A biocomposite and its role in design

Genom mitt examensarbete har jag fått möjligheten att jobba med företaget Organoclicks 
biokomposit OrganoComp® . Materialet är ett miljövänligt alternativ till dagens plaster och består 
i huvudsak av cellulosa, havreskal, vetekli och molekyler från räkskal. Organoclick har som mål att 
forska i materialet tills det har tillräckligt goda egenskaper för att ersätta plaster.

Under mitt arbete har jag kommit fram till att det finns en stor potential för materialet inom 
formgivningsbranschen och listar flera ingångar där vidare designprocesser kan utveckla 
morgondagens miljövänliga produkter. 

Den praktiska delen av arbetet resulterade i två produkter, en skärmvägg och en golvlampa där jag 
har lagt fokus på form, morgondagens material, teknik och återbruk. 

Through my thesis I got the chance to work with the company Organoclicks biocomposite 
OrganoComp® . This material is an environmentally friendly alternative to plastics, that is compo-
sed of mainly cellulose, oathulls, wheat and molecules extracted from shrimpshells. Organoclicks 
vision is to improve this material with research until it has qualities good enough to replace plas-
tics.

During my thesis i’ve concluded that the material has a big potential in the area of design, and I list 
several ways to work with this material to create the environmentally friendly products of 
tomorrow.

The practial part of my thesis resulted in two products, a roomdivider and a floorlamp where my 
main focus was design, the materials of tomorrow and reusage.

Tack till

Stort tack till:
Leo Johannsson, min handledare.

Chandra Ahlsell, som alltid är ett mycket bra kreativt bollplank.
Dan Blomstrand, extern handledare på Organoclick.

Staffan Johansson, min pappa som har varit till stor hjälp med införskaffande av detaljer.
Andreas Nobel, min examinator som har kommit med bra input.

Svenskt trä
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1. Inledning

1.1 Syfte och Mål

1.2 Metod

Examensarbetet är en obligatorisk del av Malmstens designutbildning som sker i tredje årskursen. 
Här får vi chans att under 10 veckor fördjupa oss i ett ämne som anses vara intressant och relevant 
för vår utbildning. 

Syftet är att undersöka hur vi inom designbranschen kan använda oss av ett relativt nytt miljövänligt 
material på marknaden. Materialet är skapat för att på ett hållbart sätt ersätta plast, men hittills har 
det inte fått en större spridning. I sig är materialet mycket miljövänligt och med möjlighet att gjuta 
olika mönster och former blir det en väldigt intressant produkt för mig att jobba med, då jag anser 
att det finns en stor marknadpotential i produkten. 

Vidare anser jag att den här typen av uppgift d.v.s. att jobba med ett nytt material på kort tid, är 
en stor utmaning och troligtvis nära arbetslivet som det kan se ut efter skolan, och jag ser en chans 
att öva mig på att arbeta med den problematiken. Det är utanför våra ”comfortzones” det största 
lärandet sker.

Mitt mål är att presentera i skrift och genom prototyper en inledande väg att gå för framtida  
formgivning med OrganoComp® .

Genom praktiska undersökningar av materialet och med hjälp av handledare Dan Blomstrand     
(affärsområdeschef för biokompositer på Organoclick) och Leo Johannsson (lektor i design på 
Malmstens LiU) letar jag spår där materialet kan passa in. 

Första steget är att utgå från de egenskaper materialet besitter idag, kända och okända, för att 
sedan genom en skissprocess och resonemang med mina klasskamrater hitta olika ingångar för att 
i förlängningen formge prototyper. Prototyperna väljs i en urvalsprocess där målet är att hitta två 
produkter att jobba vidare med.

1.3 Avgränsningar

Då vi under skolgången på Malmstens har avråtts från att formge ljusarmaturer har jag ett 
tillbakahållet behov av att skapa just detta, en golvlampa. Golvlampor är en produkt jag är myck-
et nyfiken på då de kan ha väldigt vitt skilda uttryck. Det finns dessutom något roligt med alla de 
moment som måste bestämmas: ljuskällor, ljusbild, sladdragning och de många mötena. Jag tar 
här ett beslut om att en av produkterna blir en golvlampa. Produkt nummer två måste vara av en 
typ där golvlampans formspråk lätt kan appliceras. Jag avser även att jobba mycket med massivträ 
då jag vill genom min praktiska del visa att jag behärskar snickerikunskaper. Det är även viktigt att 
produkter ska visa på mitt eget formspråk men också vilka möjligheter som finns med materialet 
OrganoComp® .
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1.5 Frågeställning

1.6 Målgrupp

1.4 Begränsningar

Biokompositen kräver hane/hona formar i aluminium som kan värmas till 200 grader celsius för att 
härdning ska ske. Dessa formar är kostsamma och inget jag kan skapa, därför kommer prototyper-
na jag visar troligtvis inte använda sig av materialet OrganoComp®  utan vara en gestaltning som 
strävar efter att efterlikna materialet så nära mina kunskaper tillåter. Delar av min formgivning med 
prototyperna kom till sist att begränsas av akustikpaneler i OrganoComp® för företaget BAUX.

Företaget Organoclick består till stor del av materialkemister som hela tiden jobbar på att utveckla 
deras produkter inom t.ex. slitstyrka, vattenresistens osv. Idag har materialet inte den slitstyrka som 
krävs för ytor som utsätts för mycket slitage t.ex. stolsitsar, ovansidor på bänkar och matbord. I min 
rapport väljer jag att skissa på ideér där materialet går att använda som det beter sig idag

Mitt arbete riktas mot formgivningsbranschen då jag vet att flera företag är intresserade av  
OrganoComp® . BAUX är det första externa företag som har släppt en produkt i materialet och 
andra för mig kända intressenter är Offect och Sandell Sandberg. I en förlängning ser jag en 
möjlighet att skapa billiga möbler riktade mot människor med mindre ekonomiska medel som 
marknadsförs av mer kommersiella företag riktade mot privatsektorn.

Hur kan jag använda materialets egenskaper och formmässiga karaktär för möbeldesign och hur 
liten del av en produkt kan bestå av OrganoComp®  men ändå kännas relevant? 
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2. Bakgrund

Plast är en av vår tids stora miljöproblem då produktionen baseras på fossila material som inte är 
förnybara och tack vare plastens egenskap som långlivad är den dessutom ett stort problem för 
naturen som inte klarar av att bryta ner materialet. I slutet av plastprodukters livslängd hamnar 
plasten många gånger i våra hav, varav största kategorin plastprodukter som orsakar dessa problem 
är engångsartiklar. Detta avfall skapar stora problem för djurliv genom bl.a. missidentifikation som 
föda och en långsam nedbrytning skapar mikroplaster som hamnar i vårt kretslopp vilka till slut 
hamnar i på våra tallrikar.1

Inom möbelbranschen finns problem hos bindemedlen inom plastkompositer som används till 
t.ex. stolskal och diverse plastdetaljer. 2

Organoclick blev känt för mig tidigt 2015 då jag är aktieintresserad och deras namn dök upp på ett 
forum inför deras notering på first north. Efter research på företaget insåg jag att de jobbar med 
utveckling av en produkt jag själv har intresse att jobba med. Efter mailkontakt besökte de vår skola 
och föreläste, och jag har nu valt att göra ett examensarbete baserat runt deras biokomposit.

Jag har alltid gillat ideén att jobba med material som håller en hög nivå inom hållbarhet och därför 
passar det här samarbetet bra för mig.

1 BOURGUIGNON.Europeiska parlamanentet.2018.Single-use plastics and fishing gear: Reducing marine litter: http://www.europarl.

europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625115

2 Organoclick. 2018. Annual report (01/01/2018-31/12/2018) http://www.organoclick.com/site/assets/files/1456/rsredovisning_or-

ganoclick_ab_publ_2018.pdf [2018-05-23]

OrganoComp®  är en biokomposit utvecklat av Organoclick, ett kemiföretag förlagt till Täby, norr 
om Stockholm. Idag är biokompositer deras minsta produktgrupp men med en vision om en 
tillväxt som ska leda till att den blir deras största produktgrupp. 

Materialet är baserat på cellulosafibrer, citrusskal, potatisstärkelse, naturliga vaxer, havreskal, vetekli 
och räkskal, dess exakta sammansättning är dock hemlig. Kemikalierna som används under 
processen för att skapa de starka klickbindningarna på molekylnivå neutraliseras under bland och 
härdprocessen och utsläppet under torkprocessen är endast vattenånga. Den härdade 
biokompositen innehåller inga skadliga kemikalier och bryts snabbt ner i miljön utan att orsaka 
skadliga effekter.

Materialet har en varierande känsla beroende på dess olika blandingar, men det jag har valt att 
jobba med har en snarlik känsla av papper eller wellpapp och med en mycket hög styrka och 
tålighet. Fördelarna mot pappersprodukter ligger i mindre vattenåtgång under produktion, ingen 
användning av fossila resurser, och beroende på blandning; vattenresistens, flamskydd eller styrka. 
Alla egenskaper går inte att få samtidigt idag, men materialet kan anpassas för att passa specifika 
applikationer. OrganoComp®  går även att färga in för ytterligare applikationer med det blir då 
inte ett helt fossilfritt material.

2.1 OrganoComp® 
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2.2 Omvärldsanalys

Det som närmast liknar OrganoComp®  materialmässigt är papper eller wellpapp och där kan vi se 
flera olika typer av produkter på marknaden, allt ifrån stolar till hela sängar. Det överlägset största 
gemensamma draget hos dessa produkter ligger i materialets förmåga att vikas, du köper ett ark 
med instruktioner och genom antingen att klippa själv eller använda sig av färdigskurna former kan 
inredning skapas. Organoclicks material går enligt min vetskap inte att vika, det är för styvt.

En avlägsen men någorlunda liknande produkt är rispapper, ett material som används mycket på 
den asiatiska marknaden och där främst inom belysning p.g.a. dess transparens. 

OrganoComp®  kan få goda akustiskt dämpande egenskaper då det kan pressas i formar för att 
skapa ett tredimensionellt material, något som Baux har gjort och säljer. Akustikpanelerna de säljer 
har blivit mycket väl mottagna, främst för sin miljövänlighet. 1

1 https://www.baux.se/what-is-acoustic-pulp/

BAUX jobbar med materialet och har akustikpaneler till försäljning. Foto: BAUX
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2.4 Konceptformulering

Jag vill skapa produkter för offentliga miljöer och höginkomsttagare där OrganoComp®  utgör en 
del genom antingen detaljer som får fokus eller volymmässigt. Produkterna ska ha ett högt 
hållbarhetstänk med delfokus på framtida tekniker i kombination med trä och hantverkskunskaper.

Fokus ligger på produkter för offentlig miljö men med möjlighet att i smärre grad utforska ett
lågprissegment. Detta då jag känner att lågprissegmentet blir en naturlig vidareutveckling av mark-
naden allteftersom fler företag jobbar och lanserar produkter med OrganoComp®. 

2.3 Upplägg

Första steget är att ta fram ett antal möjliga ingångar på produkter för att sedan genom en 
urvalsprocess välja ut en till två produkter som är realistiska och relevanta att tillverka inom ramen 
för examensarbetet. Dessa tillverkas sedan av mig för uppvisning på Malmstens vårutställning.
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Stolen är en produkt som alltid har hägrat för oss formgivare. Att skapa sin egen stol är något av ett 
sätt att definiera sig som formgivare. 

Min första tanke faller inom lågprissegmentet och där Organoclicks material används till att skapa 
ark anpassade för europapallens mått 1200x800 (minus pallkrage). Arken bör hamna inom måtten 
1160x740x30 mm där funktionen är pop-out. Brukaren trycker ut ben, rygg, sits ur arket och 
monterar dessa enkelt antingen genom konstruktioner liknande Hans Johanssons1 möbler 
(monteras med att alla delar sätts i spänn mot varandra), eller genom att jobba med träskruvar. 
Träskruvarna har funktionen av att skapa en kontrast mellan det nya innovativa materialet och det 
äldre hantverket.

Arken byggs upp med två lager OrganoComp®  med wellpapp som mellanlager och är 
3D-pressade för att skapa intressant uttryck. Dessa stolar är av enklare snitt för tillfällig användning 
vid t.ex konserter eller andra offentliga evenemang.  Idén och typ av förpackning går även att   
applicera i en formgivning av bord och bänkar.

Problem

Idag har inte organoclick ett material som är tillräcklig nötbeständigt för att skapa ytor som går att 
sitta på utan extra ytbehandling, vilket leder till en produkt som inte längre håller samma miljövän-
lighet. 

Sidorna på de utpoppade delarna visar att det är wellpapp inuti, något som drar ner känslan för 
produkten i stort. En lösning vore att skapa honeycombstrukturen helt i OrganoComp® , en annan 
tanke vore att i efterhand limma en list runt kanten, men detta kräver ytterligare ett moment i 
tillverkningen vilket blir mindre kostnadseffektivt. Arket måste dessutom vara tåligt nog för att 
klara  hanteringen av tillbakasättande i sina ark, och som materialet beter sig idag går det inte utan 
ytterligare förstärkningar. Ingången med att skapa enkla billiga möbler för offentliga evenemang är 
lockande, men det hamnar lite väl nära engångsprodukter vilket inte känns samtidsrelevant. 
Kostnaden ökar dessutom för brukaren som måste montera alla möbler.

1 http://hansjohanssonsirmsa.se/mobler%20monterbara.htm

3. Möjliga produkter

Då materialet i sig är väldigt intressant både idag och på sikt med mer forskning i ryggen listar jag 
nedan olika ingångar att jobba efter, och vilka problem jag ser eller ytterligare egenskaper som 
krävs för att realisera produkten. Ingångarna är gestaltade i form av olika produkter inom möbler 
och inredning.

3.1 Stol

Organoark, en idé för billiga volymvaror.



9

En annan ingång är att formge en mer exklusiv stol som säljs i samma prisnivå som liknande 
produkter från kända producenter. Färdigmonterade med inslag av tapetsering och Organo-
Comp® , en produkt bra för miljön som dessutom kan få akustiskt dämpande egenskaper. Stolarna 
kan göras i många olika utföranden allt ifrån kontorstol till loungechair, där jag tror att Organo-
Comp® s neutrala harmoniska struktur får en posititv påverkan i t.ex kontorslandskap.

Problem

Organoclicks maskinpark klarar av en maxhöjd på 400 mm vilket limiterar en helpressad stol, men 
en möjlig väg att gå är att dela på stolen i segment för att sedan montera dessa efter härdning. 
Samma problem med slitstyrka finns även här, vilket dessutom är ett större problem i high-end 
segmentet av möbler. Det vore oacceptablet om stolen nöts ner på ett till två år, men vidare 
forsking från Organoclicks sida kanske kan lösa det problemet.

Ett bord är en potentiell produkt där undersidan kläs med OrganoComp®  för akustiska 
dämpande egenskaper, men jag ser även en potential att utnyttja Organoclicks produkt för          
riskavfallsbehållare till andra ändamål. Då materialet är helt komposterbart kan vi med urfräsningar i 
bordet anpassade för en avfallsbehållare lyfta in en produkt som kan underlätta kompostering. Be-
hållaren kan lyftas upp och läggas i komposten för enkel och kladdfri hantering. Här kan vidare ett 
nytt spår tas i form av fristående avfallsbehållare speciellt framtagna för kompostering hos storkök.

Jag ser även en möjlighet att jobba med materialet som en typ av pappersterasso eller intarsia där 
intressanta skuggspel skapas då materialet har möjlighet att formas tredimensionellt.

Problem

Som med stolen ser jag att slitageytor bör undvikas, annars funderar jag på produktionskostnaden 
för kompostbehållare, kanske måste dessa upp i storlek för att bli ekonomiskt försvarbara.

3.2 Bord

Skisstankar runt en lounge/kontorstol
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Ett problem jag har hört ofta upprepas är bullriga kommunala miljöer, där ekonomiska begräns-
ningar hindrar effektiva lösningar som att köpa in nya möbler eller sätta upp ett dämpande 
innertak. 
Här finns möjlighet till att ta fram mindre akustiska plattor som enkelt kan fästas i stolsryggar eller 
under bord med remmar alternativt dubbelhäftande tejp. 

Problem

Jag tror att i miljöer där ekonomiska muskler finns löser redan de här problemen med existerande 
produkter, och utmaningen är att skapa en kostnadseffektiv lösning med god akustiska egenskaper 
som har potential att bli en volymvara. Detta leder till nästa problem vilket är Organoclicks något 
begränsade produktionsmöjligheter. En volymvara känns inte aktuellt idag, och jag tror inte på en 
exklusiv vara som lösning för kommunala miljöer.

3.3 Akustikplattor för befintliga möbler

Materialet lämpar sig väl till lampskärmar, det är vackert och relativt lätt. En lampskärm är dessutom 
inget som utsätts för mycket slitage och möjligheten att pressa OrganoComp®  tunt för att få en 
opacitet är intressant. Materialet kan pressas i många olika former där det finns stora möjligheter till 
variation, men även möjligheten att jobba med plana ark är lockande. 

Ett ingång är mönsterpressade globformer i kontrast mot dagens släta glas eller plastalternativ. 
Dessa kan pressas i halvklot och låsas med enkla detaljer som träkilar eller läderremmar. Andra 
tankar runt utformningen är romber, cirklar och kuber. Det vore även intressant att utforska tvådi-
mensionalitet i form av tunna ark som belyses med dolda ljuskällor.

Problem

Bortsett från kostnaden för mallar finns här en stor marknad där jag har många lösa idéer på hur 
materialet kan användas. De limitationer som idag existerar runt slitageproblemet är inte aktuella i 
den här typen av produkter.

3.3 Golvlampa

3.4 Taklampa (typ lysrörsarmatur)
Vi är mitt inne i en period där de klassiska lampkontakterna byts ut mot en ny EU standard, såkallad 
DCL uttag1. Alla nyinstallationer som görs idag måste använda den typen av kontakt, och jag tror 
det finns en stor potential att utnyttja detta för att formge en ersättare till lysrörsarmaturer med 
OrganoComp® . Kan materialet pressas tunt med stor opacitet och användas som kåpa i tak med 
en OLED panel som belysning? 

Armaturen i mina tankar är mycket tunn och bygger 10-15 mm med ett tredimensionellt mönster 
med samma längd och bredd som klassiska lysrörsarmaturer. Effekten av att ett mönster som upp-
levs flyta ihop med taket och samtidigt kan lysa upp ett rum känns mycket intressant. Att materialet 
blir skörare p.g.a dess tunnhet ser jag inte som ett problem då en lysrörsarmatur sällan berörs. 
OrganoComp® klarar dessutom av värme under 150 grader under längre tid än polymera material 
(plaster).

Problem

OLED paneler är framtiden inom belysning, men ett problem ligger i att drivningen sker med 12 
volt vilket kräver en transformator som tar en del plats, eventuellt går det att hitta en producent 
som har jobbat med storleken (vilket borde vara möjligt då laddaren till Iphones är väldigt nätt). 

1 https://www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/tillverkare-aterforsaljare/de-olika-produkt-
kraven/aktuella-produktfragor/dcl-stickproppar-och-uttag/
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Pallar kan formges i OrganoComp®  med enkla geometriska former där mina tankar dras mot en 
tidigare produkt jag skapat; Myceliter. Med de formerna kan lätta och roliga pallar skapas för 
miljöer som t.ex. skolor eller evenemang. Här kan vi även se ett exempel från Claesson Koivisto 
Rune med deras Parupu, en papperspall riktad mot barn. 

Problem

Som tidigare nämts är slitageytor något som bör undvikas med OrganoComp® , men en idé är att 
tillverka en ramkonstruktion med fot och sits i trä för att få produkten mer långlivad. En annan väg 
är billiga pallar i enbart OrganoComp®  som har en kort livslängd, det känns dock fel att skapa 
engångsprodukter även om dessa i det här fallet blir väldigt miljövänliga.

3.5 Pall

Myceliter skapade i ett projekt mellan Malmstensskolan och Blå Station.
https://www.andersgjertz.se/portfolio-mycelit
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Genom att utnyttja OrganoComp® s vackra och neutrala estetik vill jag använda mig av materialet 
till bakstycken. Jag ser ungefär samma lösning på både vitrinskåp och bokhyllor, bakstycket tillver-
kas i biokompositen med en klassisk träkonstruktion i resterande möbel som stabiliserar möbeln. 

I speciellt vitrinkåp ser jag ett vackert samspel mellan material-formgivning-objekt, föremålen 
kommer att framhävas tack vare kontrasten mot bakstycket och döljs inte bakom dörrar då dessa 
skåp oftast har glas för insyn. Som en inspirationen kan vi titta på Birch Cabinet av David Ericssons 
eller italienska Salavoris vitrinskåp.

Problem
Snickartekniskt blir konstruktionen svagare utan ett bärande bakstycke, men det går att kompense-
ra med bl.a. materialval i övrig konstruktion eller dolda krysstag. 

3.6 Vitrinskåp eller bokhylla

Salvatoris vitrinskåp med bakstycke av marmor,
en liknande teknik kan användas med OrganoComp® .
Foto: Salvatori_official Instagram
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Jag ser många olika ingångar för den här typen av produkt, bl.a. som en komposterbar behållare 
(vilket tidigare nämns under 3.2 Bord) vilket kan skalas upp och ner beroende på ändamål, då mer 
specifikt restaurangverksamhet eller hemmabruk. 

Vidare funderar jag på att vända dess nackdel till fördel då materialet idag inte har en slitstyrka som 
håller för evigt. Här kan papperskorgen mot slutet av sin livslängd fyllas med returpapper och hela 
produkten med innehåll läggs i pappersåtervinningen.

Kunskapen att materialet är helt komposterbart och dessutom kan återvinnas som vanlig kartong 
får mig nyfiken på hur många applikationer som finns och idén spelar väl in i tiden vi lever i. Klart en 
väg att undersöka.

Problem

Investeringskostnaderna är relativt höga för pressformar och jag misstänker att livslängden på den 
här typen av produkter inte tillåter att allt för högt pris, utmaningen blir att hitta en variant där 
formgivningen är tilltalande men priset är motiverbart.

3.7 Papperskorg

Konstruktionen jag ser framför mig använder formpressat OrganoComp®  i sidorna med ett dolt 
bärande ramverk. Här är jag nyfiken på att kontrasten mellan det mjuka OrganoComp®  och en 
tung skiva i terrazzo eller granit. 

Det finns många möjligheter att skapa ett sideboard med inblandning av biokompositen, men just 
kontrasten mellan mjuk och snällt med tungt och hårt är väldigt lockande, det väcker tankar och har 
möjlighet att bli en conversationpiece.

Problem
Ramverket som inte är av OrganoComp® måste tåla mycket vikt om materialet i skivan är sten.

3.8 Sideboard

Skiss på möjlig formgivning med OrganoComp®  i ett sideboard. Ett enkelt sideboard med ramverk i trä och skjutdörrar i Organo-
Comp® .
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Då BAUX redan jobbar med akustikpaneler i materialet ligger tanken till en skärmvägg nära till 
hands. Det känns som en naturlig vidareutveckling: en skärmvägg med utgångspunkt i 
panelmaterial som flyttar de akustiska fördelarna från vägg och tak till en produkt som kan ställas 
där behovet finns.  

Problem

En skärmvägg ser jag inga problem med då de oftast har en enkel konstruktion som stöds med en 
ram eller liknande. Mitt största fundering går runt hur jag ska göra för att inte komma i konflikt med 
BAUX då deras produkt ligger ganska nära en skärmvägg.

3.9 Skärmvägg

En tidig skiss på skärmvägg.
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4. Urval

Problematiken som finns runt OrganoComp®  när man vill jobba med egna mönster och former 
är (som tidigare nämt under kap. 1.4 begränsningar) kravet på pressformar tillverkade i aluminium 
vilka är mycket kostsamma. 

Då jag inte har ekonomisk kapital bakom mig och har svårt att se ett företag sponsra mig i detta 
skede tänkte jag först efterlikna materialet med en papier-mâché, något jag känner har en potential 
för att misslyckas. Jag kontaktade då BAUX och berättade om mitt examensarbete i ett försök att få 
ett godkännande att använda mig av deras akustikpaneler, något de glädjande nog gick med på.

Det här innebar att jag kunde visa upp min egen formgivning i kombination med hur Organo-
Comp®  faktiskt ser ut. En viss begränsning uppkom av detta var att produkterna krävde en 
formgivning som fungerade med BAUX akustikpaneler, d.v.s. platta material som kan skäras eller 
böjas.

Urvalet föll på att tillverka prototyper av golvlampan och skärmväggen.

Av de element som beståndsdelarna i arkitektur och möbler består av: bärande, burna och utfyl-
lande partier, lämpar sig OrganoComp® bäst för utfyllande partier. Detta främst då sådana inte 
utsätts för mekaniskt slitage, mitt urval har styrts av denna fakta. Därutöver har har särskilda skäl 
förlegat som kan beskrivas enligt följande:

Anledningen till valet av en golvlampa i första hand jag i förväg satte det som en produkt jag hade 
ett behov av att skapa, detta då en golvlampa är en utmaning som vi rekommenderats inte försöka 
oss på under Malmstensåren.

En golvlampa är dessutom en väldigt intressant produkt att rita då de många olika mötena och for-
mer ger mig en god chans visa på min egen design och samtidigt skapa en produkt som visar upp 
OrganoComp® . 

Hur kan sladdar gömmas, vilken belysningsteknik ska användas, vilka relationer och kontraster ska 
framhävas eller döljas, hur ska foten utformas, vilka fräsarbeten krävs? Alla dessa frågor kunde jag 
besvara med min egen formgivning och förhoppningsvis få betraktaren att uppleva.

Valet av skärmväggen handlar om att tydligt visa upp materialet i en enklare formgivning där platta 
ark kan användas. Jag tänker mig här att merparten av utformningen i skärmväggen kommer att 
överföras från golvlampan.
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4.1 Process golvlampa

Formerna kändes inte rätt då jag upplevde att samtidsrelevansen saknades. Jag uppskattar den 
typen av design, men att jobba med morgondagens material och skapa en form med kopplingar till 
tidig 1900-talsdesign känns motsägelsefullt. Jag tog då en mer minimalistisk ingång och funderade 
om lampan bör ha två stycken individuellt ställbara armar med varsin ljuskälla, detta för att den ska 
kunna placeras mellan två fåtöljer och ljuskällorna ska ha möjlighet att styras individuellt.

Jag valde furu för materialet i stommen , vilket passar bra in med OrganoComp® som består till 
mestadels av cellulosa från svenska skogar. Jag drog även paralleller mellan svensk historia-furu-
allmoge och funderade runt en lampskärm i globform med ett tryck av kurbitsliknande mönster 
(i det här skedet hade kontakt inte tagits med BAUX). Jag tänkte mig en modern variant på tidig 
1900-talsdesign.
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Formsökande på lampskärmar
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Jag kände ganska snabbt att jag var fel ute då materialblandningen som BAUX har tagit fram med        
Organoclick har ett väldigt snällt uttryck, det är mjukt att beröra och ger ett lungt intryck. 
Jag började därför rita på en form som speglar de känslorna: lungt, snällt och mjukt. 

Jag tog då inspiration från mina Myceliter (se s.12) till basen av lampan, då jag tycker att deras mas-
sivitet inger en känsla av trygghet, men med krafigt uppmjukade former. Lampan ska kännas trygg 
och snäll.

fig.1 Mockup baserad på skiss.

fig.2 Skiss där armarna sitter med 
gånjärn mot bas. Notera att basen 
har fått sin slutgiltiga utformning.

fig.3 Här har jag rationaliserat bort 
lösningen med två armar. En avska-
lad form känns mer harmonisk.

fig.4 Lamparmen har blivit delvis 
integrerad i lampskärmen som en 
del av min avskalningsfas.

fig.1 fig.2

fig.3 fig.4
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Efter mockupbyggande och mycket kladdskissande kände jag att de flesta formelement var 
bestämda. För lampskärmen hade jag en tydlig idé där jag ville spegla basens mjuka klumpighet 
och få en helhetsform som kändes inbjudande och vänlig. 

Här tog jag ett beslut att bygga basen och den bärande pelaren för lampskärmen då jag hade svårt 
att skapa en form jag helhjärtat trodde på, detta p.g.a. att materialet är för mig helt nytt och jag inte 
visste hur det skulle bete sig. För mig var det en enklare väg till att jobba fram en bra form med ett 
nytt material som ska passa in mot de möten och material som jag redan hade bestämda.

Basen är ett stavlimmat massivt furublock som har kraftigt avrundade former med utfräsningar för 
de bärande pelarna till lamparm och skärm.

Den bärande pelaren består av två massiva furustavar som assymetrisk möter varandra, här strävade 
jag efter att jobba in en arkitektonisk känsla som drar tankarna till hur höghus möter varandra mot 
en horisont. Sladden göms i urfräsningar mellan de två furustavarna och leds ut vid nedre delan av 
basen.

En stor del i min design är tanken om isärtagbarhet, något som jag anser är viktigt att beakta under 
en designprocess då jag själv bor i lägenhet där stora otympliga kartonger är en nackdel i trapp-
uppgångar. Dessutom måste alltid möbler fraktas till dess brukare, där är det en klar fördel att 
möbeln kan levereras i smidiga paket och monteras på plats och som dessutom kan demonteras 
vid en framtida flytt.

Ljuskällorna bestämdes till Philips nya serie Hue1, dessa kopplas individuellt upp mot ett nätverk 
och kan justeras mot varmt eller kallt ljus och dimmas genom en app i telefonen som därigenom 
kan styras var du än är i världen, såvida det finns en uppkoppling mot internet.   

1 https://www2.meethue.com/en-us

Infräsningar för lampsladd i lamparm.
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Lampskärmens utformning var i början en konstruktionsmässigt avancerad form (se fig.4, sida 19), 
men då jag började böja och jobba med materialet märkte jag snabbt vart materialet själv ville och 
enkelheten blev tilltalande, det kändes som helt rätt väg att gå. 

Jag strävade efter en behaglig och diffus ljusbild med en riktad spridning, detta ledde till ett 
toppstycke i furu för att studsa ljusflödet och ytterligare öka möjligheten för ett varmt ljus. 
Undersidan fick en opak akrylplast för att diffusera ljuset.

Fräsmall för topp och bottenstycke.



21

4.2 Process skärmvägg

I början av processen pågick den parallellt med designen av golvlampan, där jag var inne på ett 
spår med en kombination av golvlampa och skärmvägg. Mönstermässigt föreställde jag mig en 
modern variant av kurbits med en formgivning inspirerad av tidig 1900-tals design. 

Skärmväggen utvecklades under processens gång till att bli mer samtidsrelevant, och slutade i en 
produkt med fokus på hållbarhet. Panelerna jag fick av Organoclick räknades som osäljbara p.g.a. 
smärre defekter som uppstått under produktion t.ex. en färgfläck eller ett skavmärke. I min värld 
går dessa utmärkt att sälja, varpå jag utvecklade en konstruktion baserad på ett flyttbart ramverk för 
att utnyttja dessa bortsorterade bitar till en ny och säljbar produkt. 

Då ramverket är flyttbart skärs den defekta biten bort och resterande bit monteras i ramverket 
vilket upprepas tills en skärmvägg är fylld och produkten är klar. Den här idén leder till att varje 
skärmvägg får sitt eget mönster, men med samma bas och ytterram som grund. Kunden köper då 
en unik produkt med olika mönsterbilder där fokus ligger på återbruk. Bra för miljön och bra för 
samvetet. 

Idag har Organoclick ingen process för att riva upp gjutet material och återanvända det, men det 
ligger i deras pipeline att införa.

Tidig skiss på skärmvägg med lampa. En undersökning av kurbitsmönster.
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I takt med att designen på golvlampan utvecklades mot ett mer modernt formspråk uppdaterades många 
element i skärmväggen.

En ingång var att skapa en 
enkel form som kopplas 
med lösa mässingsbeslag 
till vikväggar. Nackdelen 
är att minst två väggar 
krävs för en produkt som 
klarar att stå av sig självt.

Basen till skärmväggen behöver vara tung för att undvika fallrisk. Ett massivt 
furublock med rundade kanter är produktionsvänligt och harmoniskt. 
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4.3 Resultat prototyptillverkning
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5. Slutsats

5.1 Reflektion

Jag anser att jag genom mitt examensarbete har lagt goda grunder för en fortsatt utveckling av 
materialet OrganoComp® i formgivning. Under researchfasen har jag hittat och listat nio olika 
ingångar för framtida produkter där vissa ideér även kan delas upp i sidospår och variationer.

Materialet har flera goda egenskaper där dess miljövänlighet rankar mycket högt, men det jag har 
fastnat mest för är dess mångsidighet. Materialet har en inbjudande och neutral estetik vilket gör 
att det passar i många olika situationer, och utseendet kan dessutom varieras genom att blandingen 
av insatsen havreskal och vetekli styrs. Olika blandningar ger dessutom materialet olika egenskaper 
vilket får det att bli mer mångsidigt än första anblick säger.

Materialets nackdel idag att företaget Organoclick har något begränsade produktionsmöjligheter 
och den initiella investeringskostnaden i pressformar är hög. För att göra egen formgivning med 
materialet krävs ekonomiska resurser eller ett samarbete med företag som redan har formar och en 
produktion igång. Samarbeten är nog det mest realistiska för många formgivare som vill jobba med 
OrganoComp®, och produkterna kan bli väldigt intressanta vilket jag visar mina prototyper Klick 
och Orgo.  

Min frågeställning i det här examensarbetet var att undersöka vilka möjliga produkter som kan ska-
pas med materialet och hur liten del av en produkt som behöver bestå av OrganoComp® för att 
fortfarande kännas relevant, vilket jag tycker jag har besvarat under min process. I Golvlampan har 
jag bara använt OrganoComp® till lampskärmen men jag anser att produktens värde förhöjs av det 
inslaget samtidigt som det harmoniserar bra med furun.

Mitt examensarbete har kantats av många frågor p.g.a. naturen i hur materialet tillverkas och vad 
som krävs för att få fram en produkt att kalla sin egen. Med det i åtanke var det en utmaning att 
hitta rätt ingångsvinkel, mina val för prototyptillverkning låg till en början antingen i papier-mâché 
eller BAUX eventuella välvilja. 

Hur skulle jag kunna jobba med ett helt nytt material och få fram nya produkter till vårutställning-
en? Jag tog en snabbkurs på youtube på hur bra papier-mâché kan tillverkas och införskaffade 
genom Organoclick deras inblandningmaterial, havreskal och vetekli och tänkte att med mycket 
precision kan jag få fram ett visuellt liknande alternativ. 

Den oron i kombination med en tidsram på 10 veckor för att få fram två bra produkter och en 
teoretisk del är relativt kort tid. För att hantera det här projektet på bästa möjliga sätt valde jag att 
se på situation som ett beta test inför arbetslivet, jag misstänker att liknande situationer är vanliga 
på designstudios eller i egna företag. 

Du har kort tid på dig att sätta dig in i nya material, kommunikation med okända människor ska 
fungera och trots att du vet att vissa saker kommer gå helt fel ska du prestera det bästa möjliga 
under ansträngda situationer. 

I slutändan blev jag väldigt nöjd med resultaten av examensarbete där prototyperna blev i mina 
ögon över förväntan. Jag har dessutom mestadels trivts med arbetsförhållandena, nyfikenheten 
och min skaparvilja drev mig!
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Av de produkterna jag har listat i min rapport tror jag potentialen är störst hos lampskärmar, 
skärmväggar, lysrörsarmaturer och insatser för matkompostering. 

Formgivningen av produkterna Orgo och Klick känns bra, men det vore roligt att jobba in andra 
material, då specifikt kombinationen av granit, trä och OrganoComp® . Tanken om möten mellan 
granit och den lätta biokompositen finner jag mycket intressant, nästan en motsägelse, men en bra 
sådan. Angående akrylplasten i lampskärmen hade jag helst jobbat med rikigt glas då produkten i 
övrigt försöker hålla en materialblanding som i största möjliga mån är miljövänlig. 
Glaset rationaliserades i det här fallet bort p.g.a. tidsbrist och möjligheten att själv fräsa i akrylplast.

Angående framtiden runt Organoclick så vill de driva utveckling och användning vidare och det 
ska bli mycket intressant att se vad som sker med den utvecklingen. Personligen tror jag det är en 
uppförsbacke för formgivare utan koppling till en stor studio/arkitektfirma att jobba vidare med 
OrganoComp® . Investeringarna är initiellt höga och det återstår att se om etablerade företag 
inom branschen har ett intresse av att ha externa formgivare som jobbar med deras formar eller 
produkter. Även om ett sådant samarbete kan leda till nya produkter så är det inte självklart att 
företag skulle lägga den designprocessen utanför sina egna väggar. 

Det går självklart att sälja in en produkt till producenter, men kommer de att vilja köpa en 
design med ett nytt material där de inte har nödvändig kunskap? Kanske. Jag känner att min 
erfarenhet inom branschen idag ännu inte är tillräcklig stor för att göra en trovärdig bedömmning.
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