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Sammanfattning  

Detta arbete har genomförts i samarbete med Ekdahls Möbler, ett företag verksamt i Småland 
som utvecklar och producerar trämöbler. Resultatet av detta projekt är en stol för den 
offentliga miljön, med svanenmärkningens grundtankar och principer som ledord har stolen 
tagits fram. I utarbetningen av stolen anser jag att det bevisas att ett företag kommer tjäna 
pengar på att svanenmärka sina produkter. Hur kan då ett företag vinna på att svanenmärka 
sina produkter? I dagsläget ter det sig som marknaden för miljömedvetna möbler främst finns 
inom den offentliga miljön där man kan se en ökad efterfrågan efter mer miljöanpassade 
produkter. Offentlig upphandling sker för 500 miljarder i Sverige varje år så det finns både 
finansiella medel och efterfrågan. Eftersom efterfrågan förväntas växa kommer även behovet 
av miljöanpassade möbler att mer och mer uppstå på den marknad som rör möbler för 
hemmabruk. 

Som designer har man möjlighet att påverka en producent till ett val av mer miljömedvetna 
möbler genom att känna till de krav som svanenmärkningen ställer. Om det finns vetskap om 
kraven kan de tillämpas i ett tidigt stadium i designarbetet och utveckla produkten mot mer 
miljöanpassade möbler. 

Stolen har nu goda chanser att både komma i produktion och att svanenmärkas. Prototyper har 
tillverkats och dessa kommer att visas för första gången vid examensutställningen på Carl 
Malmsteens- Center för Träteknik och Design, 2008.  

 

 Abstract 
This work was carried out in cooperation with Ekdahls furniture, a company that designs and 
manufactures furniture in Småland. As a result of this project, a chair for public environments 
has been developed with the fundamental ideas and principles of the Swan ecolabel. In the 
development of the chair, I think that it proves that a company will earn money by having the 
Swan ecolabel on its products. How can a company then profit by marking its products with 
the Swan ecolabel? In the present situation it seems as though there is a market for 
environmentally-conscious furniture within the public environment first and foremost, where 
one can see an increased demand for more environmentally-suitable products. Public 
purchasing amounts to 500 billion SEK each year, so there are both the demand and financial 
means. Based on the fact that the demand is expected to increase, the need for 
environmentally-suitable furniture will increasingly arise in the market for furniture for home 
use.  

As a designer, one has the opportunity to influence a producer to select more 
environmentally-conscious furniture by recognising the demand that the Swan ecolabel 
creates. If there is knowledge of the demand, it can be applied at an early stage in the 
designprocess. 

 

The chair now has a good chance of both entering into production and bearing the Swan 
ecolabel. Prototypes have been produced and they will be shown for the first time at the 
graduation exhibition at Carl Malmsten - Centre for Wood Technology and Design 2008. 
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Förord  
Jag skulle vilja börja med att tacka de företag som jag har gjort detta samarbete med. Ett stort 
och varmt tack riktas till Andreas Ekdahl på Ekdahls Möbler där ett nära samarbete har skett. 
Jag vill även tacka mina handledare under arbetet: Daniel Östman, Anki Gneib, Maria 
Leijonhielm samt Leó Jóhannsson. Daniel som har varit stöttepelare och bollplank under hela 
projektet, Anki för ditt engagemang i designutformningen av denna produkt, Maria som varit 
till stor hjälp vid den skriftliga delen och Leó för den övergripande hjälpen och ansvar.  

Vid ett tidigt stadium fick jag dessutom nära kontakt med människor som arbetar i de 
områden vilken denna rapport berör. Jag har kunnat rådfråga och haft intressanta diskussioner 
med Anders Moberg, produktansvarig på svanenmärkning och Lolita Korzonek, 
verksamhetschef på Kronobergs landsting. Ett stort tack till Kenneth Johansson som under 
samtal introducerade mig för Ekdahls Möbler. 

 
 
 
Sofie Korzonek 2008-05-18 
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1.  Inledning 
 
Denna rapport beskriver det projekt som jag, Sofie Korzonek, har utvecklat i samarbete med 
Ekdahls Möbler. Jag har för avsikt att undersöka huruvida en designer kan påverka en 
producent att tillverka mer miljövänliga möbler? I en artikel från Dagens Nyheter kan man 
läsa att inredningshandeln mellan 1996 och 2006 har ökat med hela 100 % och Svensk 
Handel förutspår en fortsatt ökning med tio procent varje år1. Under min utbildning har tankar 
uppstått om jag som designer bidrar till det moderna slit - och slängsamhället som bedrivs 
idag där en möbels livslängd inte beräknas till längre än två år. Vid en ökad efterfrågan hos 
konsumenter kommer det löna sig för både designers och företag att miljöcertifiera sina 
möbler.  

1.1 Mål 
Målet med detta projekt är att övertyga ett företag såsom Ekdahls möbler att miljöcertifiera 
den produkt som jag har tagit fram under samarbetets gång. 

 

1.2 Syfte 
Syfte med arbetet är att ta reda på om ett företag kan tjäna något på att ta fram en produkt som 
är miljömärkt, och om man som designer kan påverka producenter till att producera mer 
miljömedvetna möbler. Syftet är också att ta fram en möbelprototyp som är baserad på 
information som hämtats fram under arbetets gång. 

1.3 Metod och källor 
Den designmetodik som har följt under designarbetet är baserad på en etapprocess. Den 
faktabaserade delen grundar sig på information som har hämtats från flertalet skrivna källor så 
som olika böcker, rapporter och artiklar som berör ämnet, men även från internet. En del av 
materialet är från muntliga källor som uppkommit genom intervjuer och samtal med 
handledare. De bilder som är infogade är med för att informera läsaren om arbetets gång. 

1.4 Struktur 
För den projektgenomförande delen är strukturen kronologisk och de olika etapperna 
redovisas som underrubriker. Fakta från källor hänvisas som fotnoter. En källförteckning 
finns med för att hänvisa var informationen är hämtad. Som designer arbetar man mycket med 
bilder, bilderna är benämnda som figurer och återfinns i figurindex. 

 

                                                 
1 Carina Tyskbo [2008] DN Bostad plus- klimatvänligt bohag 
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1.5 Avgränsningar 
Jag har i denna rapport valt att göra två avgränsningar. Den första är att inte alla material och 
deras miljöpåverkan redovisas, utan enbart de material som ingår i produkten. Den andra 
avgränsningen är att det enbart är svanenmärkning som har undersökts som en 
miljöcertifiering. 
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2. Ekdahls Möbler  
1919 föddes Torsten Ekdahl i Ålaryd utanför Skillingaryd. Snickeriet öppnades tillsammans 
med en kollega efter att han 1945 läst en annons om att Göteborgs Kvarnverk sökte en 
leverantör av kvarnhus till kaffekvarnar. Snickeriet växte och utvecklades efter några år till 
möbeltillverkning. Kökssoffan har i många år varit Ekdahls Möblers kännetecken2 då Ekdahls 
Möbler gör möbler för hemmiljö. Idag drivs företaget av Leif Ekdahl och hans två söner 
Andreas- och Jonas Ekdahl. Företaget hade en omsättning på 12,5 miljoner år 20073, och det 
finns idag 11 anställda vid företaget. Utöver sin egen möbelkollektion utför Ekdahls Möbler 
legotillverkning4 åt andra företag. Ekdahls möbler samarbetar med välkända formigvare som 
Anki Gneib, Tom Stepp, Ulla Dunmar och Mårten Syrén. 

Efter en märkbar ekonomisk nergång på försäljning senare år har företaget nu bestämt att en 
nysatsning i riktning mot den offentliga miljön skall ske. Företaget vill även bredda sin 
kundgrupp med inriktning mot de äldre i avsikt att attrahera en ny marknad och nya kunder.5 
Kenneth Johansson6 har blivit inbjuden att vara med i syrelsen, och genom hans kunskap och 
erfarenhet hoppas Ekdahls Möbler att kunna avancera på marknaden. 

Vid ett möte med Kenneth Johansson på möbelmässan 7/2 2008 i Stockholm presenterades 
Ekdahls Möbler för första gången som en möjlig samarbetspartner i detta projekt. Ekdahls 
Möbler har en stor kunskap av såväl trä som konstruktion. Det uppfattas även att en vilja att 
avancera på marknaden finns vilket tyder på en motivation att skapa nya kontakter och 
produkter till sitt befintliga sortiment. 

                                                 
2 Ekdahls (2008) [www] http://www.ekdahls-mobler.se Hämtat 2008-04-13 
3 Intervju med Andreas Ekdahl 2008-05-09. 
4 Legotillverkning betyder att det utförts arbete som andra företag har beställt. 
5 Intervju med Anderas Ekdahl 2008-05-09. 
6 Kenneth Johansson är delägare i Gärsnäs som är ett av Sveriges största producerande möbelföretag. Kenneth är 
även med i styrelsen hos Ekdahls Möbler. 
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3. Svanenmärkning  
 

”Framtiden skapas nu. Vi lever i ett samhälle som inte är hållbart. Vi utnyttjar våra 
naturresurser för hårt och vi sprider farliga ämnen i naturen. Genom att använda 
produkter som är mer miljöanpassande kan vi minska vår negativa påverkan”.7 

 

Hösten 1989 beslöt det Nordiska Ministerrådet att införa svanenmärkning. Svanen är en 
gemensam miljömärkning för samtliga länder i norden. I Sverige har SIS8 miljömärkning 
hand om arbetet med svanen det vill säga att märka, utföra kontroller och utfärda licenser. SIS 
miljömärkning är en avknoppning från SIS och drivs som ett eget företag. SIS miljömärkning 
ägs av Sveriges standardiseringsråd (SSR) och staten.  

 

Inom Svanenmärkning finns det många olika produktgrupper och några exempel är möbler, 
inredning, tvättmedel och textiler. Andra märkningar som finns är Bra miljöval som utfärdas 
av Svenska Naturskyddsföreningen och Krav som utfärdas av Kontrollföreningen för 
ekologisk odling. EU blomman är likvärdig svanen men skall gälla i hela EU. 

 

Svanenmärket är ett certifikat som talar om för konsumenten att en produkt har genomgått en 
sträng bedömning om dess påverkan på miljön. Svanenmärkning bedömer en produkt utifrån 
ett livscykelperspektiv som rör tillverkning, användning och avfall. För att få en produkt 
certifierad med svanenmärket måste produkten utvärderas och bedömas alltifrån 
materialanvändning till tillverkningens utsläpp till miljön. För att få en uppfattning om allmän 
kännedom om hur människor förhåller sig till svanen finns en undersökning gjord av svanen 
som bilaga nr 1, där visas att det är svanen som människor känner igen och relaterar till som 
ett bra miljömärke.  

 

3.1 Krav på produkter 
De krav som ställs berör material, kemikalier, produktion, hållbarhet och återvinning. Här 
nedan följer en sammanfattning av kraven och denna sammanfattning kan ej användas som ett 
regelrätt kriteriedokument utan är bara för att bilda en uppfattning om kravens omfattning. 

3.1.1 Material  
Trä 
Omfattar massivt trä, faner och bambu. Virkets ursprung måste vara känt och man skall kunna 
spåra den licensinnehavare som sålt trämaterialet, då virket inte får härstamma från skogar 
med höga biologiska och sociala skyddsvärden. Man måste även kunna redogöra för vilka 
bekämpningsmedel som har använts efter avverkning på trävirket. Minst 70 % av allt virke 
som ska användas till den tänkbara produkten skall komma från certifierat skogsbruk.  

 
                                                 
7Nordisk Miljömärkning [2003] Svanenmärkning av möbler och inredning, Version 3.4  
8 Swedish Standards Institute, svenskt standardiseringsorgan. Behandlar och bedömer de internationella 
standardiseringarna så som EU blomman och Svanen 
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Träbaserade skivor 
Skivmaterial omfattas av spånskivor, träfiberskivor, MDF - skivor och plywood. Kraven 
gäller endast om det finns med mer än 5 viktprocent av skivmaterial i produkten. Om det är 
mer än 10 % skivmaterial i produkten ska på årsbasis ett av tre alternativ uppfyllas.  

1. Minst 30 % av det inköpta virket ska komma från certifierat skogsbruk. 
2. Skivan ska minst bestå av 50 % sågspån/kutterspån eller avfallsvirke från sågverk 

eller returfiber. 
3. En kombination av 1 och 2.  

 

Skivtillverkaren måste kunna redogöra för vilka kemiska ämnen som skivan innehåller. Det 
finns exakta procentsatser som anger hur mycket kemiska tillsatser som får användas och 
vilka de är. Bland annat får kemiska produkter som klassas som cancerframkallande inte 
användas. 

Metall 
All metall på produkten ska kunna tas bort och separeras från övriga material. Man ska inte 
behöva använda specialverktyg. 

Aluminium  

Minst 50 viktprocent av aluminiumet i produkten ska vara återvunnet. Alternativet är om 
smältverket som levererar materialet själva på en årsbasis använder 50 % återvunnen 
aluminiumet i deras produktion. 

Övrig metall 

Minst 20 viktprocent av metallen i produkten ska vara återvunnen övrig metall. Alternativet är 
som ovan att smältverket själva på en årsbasis levererar 20 % återvunnen metall.   

 
Plast  
I denna kategori ingår inte de stoppningsmaterial som baseras på skumplast utan denna 
kategori återfinns nedan under en egen rubrik. 

Komponenterna av plast ska beskrivas och redovisas med plasttyp, fyllmedel och/eller 
armering. Man ska kunna skilja de plastdelar som finns från de andra i produkten, utan att 
använda specialverktyg. Om de nordiska land i vilken sökningen äger rum kräver separat 
avfallshantering vid förbränning får dessa plastmaterial inte användas i produkten. Att 
ytbehandla plast är inte tillåtet. Om det finns olika typer av plastmaterial i produkten och det 
tillsammans utgör mer än 10 viktprocent ska 50 % av dem vara av återvunnen plast. 

 
Stoppmaterial 
Stoppmaterial får inte innehålla halogenerade flamskyddsmedel. Färgämnen får bara 
användas för att skilja olika skumdensiteter från varandra. Minst 90 % av allt produktspill 
från produktionen ska återvinnas. 
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Textil 
I området textil ingår konstfiber, naturfiber, skinn och läder. För textil som utgör mer än 1 
viktprocent av produkten måste 80 viktprocent uppfylla kraven. Kraven gäller både textil som 
används till sittmöbler och andra textilier som ingår i möbeln. Den textil som används får inte 
innehålla halogenerade flamskyddsmedel 

Slitstyrka: Möbeltextil ska ha en slitstyrka som ger brott på max 2 trådar vid minst 20 000 
töjningar för privat bruk. Vid offentlig miljö är det minst 40 000 töjningar. 

Dimensionsförändring: För tvättbar textil av naturfiber får förändringen på textilen vara högst 
0,5 %. 

3.1.2 Kemikalier 
 
Ytbehandling på trä 
För varje kemisk produkt som används vid ytbehandlingen måste det finnas med 
dokumentation från kemikalieleverantören när man ansöker om svanen.  

Cancerframkallande kemiska produkter så som arvsmasseskadliga, reproduktionsskadliga och 
allergiframkallande vid inandning får inte användas. 

Pigment och bindmedel baserade på bly, tenn, kadmium, krom VI och kvicksilver och deras 
föreningar får inte användas.  

Man ska beräkna hur mycket ytbehandling man för på materialet. Det ska beräknas per skikt 
per m2 på ytan. Det ska beräknas både för miljöskadliga ämnen och organiska lösningsmedel. 

 

Ytbehandling på metall 
Halogenerande föreningar får inte användas till avfettning eller ytbehandling av metaller, 
vilka inte heller får vara belagda med nickel eller kadmium. 

Krom får endast användas om produkten ska utsättas för hårt slitage, men det får då inte vara i 
frekvent kontakt med huden. Om det ska ytbehandlas med krom måste det vara 3 värts krom. 
I Sverige idag finns det ett kromverk som är en godkänd leverantör av krom som 
ytbehandling enligt svanens kriterium.9 

 
Lim 
Undantagna från kraven för lim är små plastdelar som vid inköp redan är limmade. Lim som 
finns i skivmaterial är också undantagna kraven. 

Limmer som är klassificerade som miljöskadliga enligt det nordiska land man söker i eller 
enligt EU s restriktioner får inte användas. Lim som används för att sammanfoga 
stoppmaterial får inte innehålla organiska föreningar. 

 

 

                                                 
9 Proton Finishing (2008) [www] www.proton.se/grontkrom/ Hämtat 2008-05-14 
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3.1.3 Produktion 
De företag som har svanencertifikat ansvarar själva för att de märkta produkterna och dess 
tillverkning uppfyller alla krav som ställs på produkten. Det innebär att de krav som 
miljömärkningen kräver hålls, kvalitetsnivån för de miljömärkta produkterna uppfylls och en 
dokumenterad organisationsstruktur inom företaget som garanterar att kraven uppfylls.  

3.1.4 Hållbarhet 
Den produkt man avser få certifierad måste uppfylla krav om hållbarhet, styrka och stabilitet 
enligt europeiska standarder. Kraven mäter bland annat hur tåliga ytor är om man spiller 
vätska på dem, hur stabil möbeln är efter si och så många vikningar och gungningar man 
mäter även hur stor vikt olika möbler tål innan de går sönder. Alla krav finns ordnade i olika 
nivåer där offentlig miljö har de strängaste kraven. 

3.1.5 Återvinning 
Avfall hos tillverkaren ska minska genom att så mycket avfall och kasserat material som 
möjligt ska återvinnas. Det godkänns att avfall som kommer från förnyelse råvara återvinns 
för energiutvinning. 

 

3.1.6  Bruksanvisning  
Det ska finnas med en bruksanvisning till produkten som svanenmärks. Denna ska innehålla: 

• Vägledning om rengöring och underhåll med specificerade anvisningar för de olika 
materialen som ingår i produkten. 

• En illustrerad monteringsförklaring om möbeln har en monterbar konstruktion. 
• Uppgifter om vilka material som finns i produkten och hur de skall återvinnas. 

3.2 Hur man ansöker om svanenmärkning. 
När man ansöker om att få en produkt svanenmärkt finns det vissa saker man bör och kan 
förbereda. Detta är att ta reda på produktens vikt, dela upp produkten i de olika material den 
består av samt redovisa de olika delarnas vikt. Man ska även göra en sammanställning över de 
olika materialens leverantörer.  

I samband med att ett företag ansöker om svanenlicens uppkommer en kostnad på 18 000 
SEK exklusive moms för själva ansökningsavgiften10. Det finns ingen begränsning på hur 
många produkter som kan undersökas vid ett och samma tillfälle. Avgiften avser granskning 
på produkt och det kontrollbesök hos den sökande som görs innan licensen kan godkännas. 
Svanen tar sedan ut en årsavgift på 0,3 procent av företagets omsättning på den svanenmärkta 
produkten som licensen avser.  

Efter 3 år ska en omprövning av produkterna ske, detta för att hålla alla produkter 
uppdaterade till kraven som hela tiden utvecklas. Det är en kostnad på 10 000 SEK för 
omprövning. 

                                                 
10 SIS miljömärkning (2008) [www] Hämtat 2008-05-12 
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4. Marknaden för miljöanpassade möbler  
I detta kapitel kommer marknaden för miljöcertifierade möbler undersökas. Hur ser 
marknaden på miljömedvetna möbler? Kan det i dagsläget löna sig att producera möbler 
utefter detta behov? 

Som tidigare nämnt kan man i Dagens Nyheter läsa att inredningshandeln omsättning har ökat 
med 100 % på tio år och att Svensk Handel förutspår en fortsatt ökning med tio procent varje 
år.  

Miljömedvetenhet är idag högaktuellt. Det finns ett stort intresse för miljövänliga produkter, i 
tidningar såväl som på webbplatser ges tips och råd till konsumenter om hur man kan bli mer 
klimatsmart. Allt för att kunna hjälpa människor att ta eget ansvar för sina handlingar 
gentemot miljön. På klimartsmart.se redogörs för alla företag och organisationer som arbetar 
för en god miljö. Där finns även hjälp att få om man vill ha sin pension i ett företag som 
agerar mer miljövänligt. För de konsumenter som idag är intresserade av miljömärkta möbler 
finns det listor på företag som tillhandahåller dessa.11 

 

Några av Sveriges ledande producerade företag för både hemmöbler och offentliga sidan har 
satsat på miljövänligare möbler. Här nedan följer två uttalanden. Det övre kommer ifrån 
Offect, ett företag som säljer möbler till offentligt miljö och de undre från Norrgavel, som 
säljer möbler till hemmiljö.  
 
 
 ”Klockan är fem i tolv och det är dags för hela samhället att vakna upp, vi måste som 
 företag fokusera på hur vi kan dra vårt strå till stacken. Kunderna ställer krav på oss och 
 vi ställer krav på våra leverantörer. Inom en snar framtid kommer det som idag är våra 
 främsta miljöområden att vara baskrav.”12 Kurt Tingdal VD för Offecct 
 
 
 
 ”Vår kompromisslösa respekt för naturen gör att vi sällan hamnar i diskussioner om ekologiska 
 maxhalter och gränsvärden. I stället kan vi arbeta med det naturliga av ren lust. Att vi nu låter 
 Svanenmärka hela sortimentet är en självklar konsekvens av vårt sätt att vara och arbeta.”13

 Nirvan Richter, formgivare, VD och grundare av Norrgavel.  
 

                                                 
11 Klimatsmart (2008) Allmän rundtur på sidan [www] www.klimatsmart.se/ hämtat 2008-05-15 
12 DMO [2008] ”Design med omtanke! # 35” Design med omtanke nyhetsbrev # 35, s. 2 [www] 
www.designmedomtanke.com/fileserver hämtat 2008-05-02 
13 DN.se [2008] ”Guldsvanen!! nästa för Norrgavel” [www] www.dn.se/DNet/  Hämtat 2008-05-02 
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Norrgavel är det första företaget som har svanenmärkt hela sitt produktsortiment. Vid ett 
samtal med Kurt Tingdal på Offect svarar han på frågan ”Har ni sett någon ekonomisk 
vinning i att svanenmärka er produkter?” att samma dag som certifikatet godkändes började 
inredningsarkitekterna ringa och fråga om produkterna.14  

Blå Station är också ett välkänt möbelföretag som har valt att svanenmärka delar av sitt 
sortiment. Maria Lindholm är miljöansvarig på Blå Station och enligt henne var det kunderna 
som efterfrågade miljöcertifieringar och miljömärkning av produkter. För att kunna nå ut med 
sitt miljöarbete valdes svanenmärket som en certifiering då det är ett välkänt märke.15  

  

                                                 
14 Samtal med Kurt Tingdal 2008-04-29 
15 Lindholm, Maria(2008) Blå station [e-post] 2008-08-12 
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4.1 Offentlig upphandling  
Inköp som görs av ett offentligt organ såsom landsting, stat eller kommun har speciella regler 
och lagar att förhålla sig till. Syftet med dessa regler är att säkerställa att myndigheter 
behandlar alla de som vill få affärskontakt med offentliga organ lika. Myndigheterna ska 
enligt reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till den produkt som köpet 
avser. Det är en balans mellan kvalitet och pris, och den leverantör som erbjuder den bästa 
varan för det lägsta priset vinner affären med myndigheten.16 

I rapporten ”Att köpa grönt” som är en handbok om miljöanpassad offentlig upphandling ger 
den europeiska kommissionen ut riktlinjer som ska inspirera den offentliga upphandlingen till 
att handla och agera mer miljövänligt. Det beskrivs att offentlig upphandling mot mer 
miljöanpassande produkter bör uppmuntras då det inte bara gynnar miljön utan den 
upphandlande myndigheten förbättrar också sitt anseende.17 När en myndighet formulerar 
underlaget för en upphandling är processen uppdelad i olika delar där kriterier skrivs för 
varan18. Tyvärr kan inte själva märkningen specificeras som ett kriterium, utan i en offentlig 
upphandling använder man ofta märkets egna kriterier som en teknisk specifikation. Man kan 
bara använda kriterierna för märkningen om de har utarbetats på en vetenskaplig grund. 19 
Enligt Naturvårdsverkets enkätstudie till offentliga organ ställer 60 % regelbundna miljökrav i 
sina offentliga upphandlingar.20 

4.1.1 Design med omtanke 
Design med omtanke startades 2001 som ett projekt av Västra Götalandsregionen Målet var 
att skapa miljöer och produkter för offentliga verksamheter och företag som på ett tydligt sätt 
stimulerar en hållbar utveckling.  

Från 2007 blev det en mer permanent organisation. DMO21 drivs av Västra 
Götalandsregionen i samarbete med SVID22, Svensk form, kommunalförbunden i Fyrbodal, 
Skaraborg och Sjuhärad, HDK Göteborg, Chalmers, HDK Stenebyskolan, Högskolan i Borås 
och Högskolan i Skövde. 23 

DMO fungerar som en mellanhand mellan designer och företag. DMO bjuder in parter och 
tillsammans utvecklas projektet mot mer miljömedvetna val. Det som DMO kan erbjuda sina 
kunder är en lång erfarenhet och kunskaper om hur miljöarbete bäst går till väga, det kostar 
inget för ett företag att vara med i DMO.24 
 
 

                                                 
16 NE:(2008) [www] www.ne.se/jsp/search/printarticle.jsp?i_art_id=336164&i_sect_id=336164 Hämtat den 
2008-05-04 
17 Europeiska gemenskapernas kommission [2004] Att köpa grönt! Sid 6 
18 Europeiska gemenskapernas kommission [2004] Att köpa grönt! Sid 4 
19 Petra Månsson [2007] Miljöanpassad offentlig upphandling – med fokus på tillverkningsprocesser sid12 
20 Naturvårdsverket [2004] Miljöanpassad offentlig upphandling – en enkätstudie 2004 sid 15 
21 DMO förkortning på Design med omtanke. 
22 SVID står för stiftelsen svensk industridesign 
23 Birgitta Nilson & Marita Pahlén [2004]”Design med omtanke: En bok om design för hållbar utveckling 
24 Design med omtanke (2008) [www] www.designmedomtanke.com hämtat 2008-05-17 
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4.1.2 Gröna listan 
Design med omtanke har arbetat fram en förteckning i samarbete med regionen som heter 
”Gröna listan”. Målsättningen med förteckningen är att den ansvarige för upphandlingen 
enklare ska kunna göra ett miljömedvetet val vid inköp av möbler. I ”Gröna listan” finns alla 
möbler som är märkta med svanen och TCO25, för textil presenteras material som är märkta 
med svanen, EU - blomman och Bra miljöval. Det finns färgkoder som berättar för 
betraktaren om tillgängligheten, sitthöjd, sitsens lutning och handikappsanpassningen.26 
Listan uppdateras med jämna mellanrum så den har som strävan att alltid innehålla det senaste 
utbudet av nya produkter som godkänns med miljöcertifikat. 
 

4.2 Sammanfattning  
Som tidigare nämnt har handeln ökat på inredningssidan på miljövänliga produkter. I Sverige 
sker det offentlig upphandling för ca 500 miljarder varje år27. Rimligen finns det stora 
miljövinster att göra även där. Eftersom hela marknaden, både offentlig och hemmiljö 
efterfrågar fler produkter som är miljövänliga är det också ett tecken på att det finns möjliga 
pengar att tjäna för de producerande företagen. Då en framtida produkt skulle svanenmärkas 
kommer den finnas med i Gröna listan men även marknadsföras såväl via internet sidor och 
igenom svanens egen marknadsföring. 

 

 

                                                 
25 TCO-märkningen förekommer på bildskärmar, bärbara och stationära datorer, tangentbord, skrivare, 
arbetsstolar, höj och sänkbara arbetsbord samt mobiltelefoner. Märkningen talar om att kvalitetskrav och 
miljökrav uppföljs.  TCO drivs av TCO Development. 
26 Västra Götalandsregionen [2008] Grön listan sid 10 
27MSR: [www] www.msr.se/Documents/publikationer/msr_stall_miljokrav.pdf hämtat 2008-05-02sid 4 
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5. Projektgenomförande 
För att få företag att våga satsa på mer miljövänligare möbler ska här ett designuppdrag 
redovisas. Ekdahls Möbler är ett företag som vill in på den offentliga marknaden, och de är 
också ett företag som är specialiserade på trä. Kunskaper om trä är intressant eftersom det är 
ett miljövänligt och tidlöst material.  

För att ett företag som Ekdahls Möbler ska kunna ge sig in på den offentliga marknaden är 
valet att miljöcertifiera sina produkter ett utmärkt sätt att vinna marknadsandelar både på den 
offentliga, men också på den privata marknaden. 
  
Detta designuppdrag handlar om att utarbeta en möbel för väntrum då en väntrumsmöbel både 
berör offentlig miljö och offentlig upphandling. 

 

5.1 Projektplanering  
När en designbrief görs utarbetas vad som ska uppnås med designuppdraget. En brief säger 
vart man vill komma med projektet, vad man ska göra för att komma dit, och till slut hur lång 
tid det tar att komma dit28.  Målsättningarna med denna del av projektet är att göra en stol för 
väntrum i offentlig miljö och att stolen skall klara en svanenmärkning.  Arbetssättet är att det 
ska genomföras en etapprocess och slutligen att det ska genomföras på 15 veckor med avslut 
på Carl Malmstens – Center för träteknik och designs examensutställning där den färdiga 
stolen ska ställas ut.29 Det bestäms datum för presentationer av skissetapper men även att det 
tillsammans ska planeras och byggas prototyp av stolen i Skillingaryd hos Ekdahls Möbler 
under en veckas tid. 

5.2 Målgruppsundersökning 
 

När en målgruppsundersökning ska göras lokaliseras den information som berör ämnet. Den 
här målgruppen är väntrum och människor om befinner sig i ett väntrum. De människor som 
intervjuads för arbetet är på något sätt i kontakt med utformningen av väntrum. Det var en 
inredningsarkitekt som inreder väntrum både för offentlig miljö och upphandling, en inköpare 
av möbler till ett offentligt organ. Även information om hur väntrum ska inredas 
genomarbetades. 

Resultatet av kommentarerna under intervjuerna var att uttrycket på möblen måste förmedla 
trygghet och värna om den personliga integriteten. Även ledord som harmoni och välkomnade 
ska belysas.30 Funktioner såsom utbytbara sittdynor och armstöd måste finnas. I en väntrums 
möbel är det en kort sittperiod som erbjuds. För att kunna tillfredställa äldre människor som 
också vistas i ett väntrum ska sitthöjden vara högre än vanligt. Sitthöjden ska vara mellan 48-
50 cm istället för 45cm som är mer vanligt för stolar med lätt bakåtlutning31. Den högre 
sitthöjden ska hjälpa personen i och ur stolen. 

 

                                                 
28 Kenneth Österlin [2007] ”Design i fokus för produktutveckling” s. 33 
29 Möte med Ekdahls den 2008-03-13 i Skillingaryd 
30 Målgruppsundersökning se bilaga nr 2 
31 Erik Berglund ”Sittmöblers mått”s.69 
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5.3 Funktionsundersökning 
Tillsammans med informationen från målgruppsundersökningen gjordes även en 
funktionsundersökning för att komma få fram de viktigaste egenskaperna med möbeln.32 

Huvudfunktioner: 
Äga/ Uttrycka  Kvalité  

Tåla   Rengöring 

Vara  Vacker  

Vara   Stabil 

Belägen i   Offentlig miljö  

Äga  Trygghet 

Äga   Trä 

Äga   Armstöd 

Medge   Högre sitthöjd 

Äga   Ryggstöd 

Äga   Svanenmärkning 

Vara   Behaglig 

Medge   Ergonomisk sittkurva 

Äga   Hållbarhet  

 

Nödvändigt: 
Tåla   Hård behandling 

Medge   Lätt att ta sig upp 

Tåla   Läckage 

Medge   Utbytbar klädsel 

Äga   Välkomnande formspråk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Hela funktionsundersökningen se bilaga nr 3 
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5.4 Marknadsundersökning 
För att få en bild av hur marknaden ser ut görs en marknadsunderökning. Det finns idag 2133 
företag som säljer svanenmärkta möbler. För att få en övergripande bild över marknaden 
studeras även andra företag som säljer möbler till offentliga rum. Slutsatser som kan dras 
utifrån marknadsundersökningen att de möbler som finns svanenmärkta idag är antingen har 
metall som benställning eller för de möbler som tillverkade utav trä är ytbehandlingen i 
många fall olja. En oljad yta är inte optimalt för offentliga rum då ett hårdare slitage väntas. 
Det är få möbler som har en vattenbaserad lack som ytbehandling. Många vattenbaserade 
lacker är godkända av svanen men de producerande företag som svanen varit i kontakt med 
tycker att vattenbaserade lacken inte lever upp till de internt ställda krav som företaget har.34  

Utbudet av möbler som erbjuder en högre sitthöjd som standard är begränsat. De möbler jag 
finner är tilltalande är de möbler med en pinnkonstruktion i ryggen. I figur två är bild nr nio 
med för sitt mer skulpturala uttryck, de uttryck förs vidare med i projektet som inspiration för 
skissetapp 1. 

 

  

                                                 
33 SIS miljömärkning (2008) [www] www.svanen.nu Hämtat 2008-04-22 
34 Samtal med Anders Moberg 2008-05-14 
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Figur 2 Marknadsundersökning 
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5.5 Skissetapp 1 
För att få fram en produkt som är av bra design och hög kvalité ska alltid en skissetapp göras, 
detta för att hitta rätt i utformning och gestaltning. I detta projekt ska en väntrumsmöbel för 
den offentliga miljön tas fram och målgruppen är analyserad och funktionerna för stolen 
utarbetade. 
Skissetappen handlar om att undersöka materialkombinationer, konstruktioner och former. 
Stor vikt läggs vid att få fram ett välkomnande uttryck som signalerar stabilitet och kvalité. 

Vid avslutandet av varje skissetapp hålls en presentation för företaget. Det är viktigt för båda 
parter att vara välinformerade om projektets gång och utformning. Efter den första 
presentationen beslutades det att de spår att arbeta vidare med var pinnfåtöljen som visas här 
nere med bilder sex till tolv. 
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Figur 3 Skissetapp 1 
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5.6 Skissetapp 2 skalmodeller och volymmodell 
En ny etapp inleds för att arbeta vidare med det valda spåret. Skisser ska nu utvecklas och 
mått utforskas. Små skalmmodeller och volymmodell görs för att se proportioner i en 
tredimensionell vy.35 Spåret som det arbetas vidare med är en pinnstol med en stoppning i 
ryggen. I figuren kan man se olika konstruktioner, sammansättningar och dimensioner. Det 
utforskas även hur stoppningen ska flätas in mellan pinnarna. Bild elva och tretton visar en 
volymmodell i skala 1:1. 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
35 Jan Landqvist [2001] ”Vilda idéer och djuplodande analys om designmetodikens grunder” s.83 
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Figur 4 Skalmodeller och volymmodell 
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5.7 Skissetapp 3 Datamodulering  
För att rita stolen i ett 3D program används Solid Work. Stolen byggs i olika delar som senare 
används till produktionsmaterial. Det läggs ner mycket tid och jobb med att få ihop uttrycket i 
stolen. Stolen har en avancerad karmdel där basning36 måste ske. Därför ägde samtal rum med 
ett av de mer välkända företag som arbetar med just basning, Gemla, för att få hjälp och tips 
med konstruktionen. Arbetet att få ett sammanhängande uttrycket går ut på att binda ihop 
över- och underdelen av stolen.37 Enligt de första skisserna hålls tankarna kvar vid att ta fram 
en stoppning i ryggen som flätas in mellan pinnarna. Detta ger produkten ett mervärde och 
gör att designen kommer urskilja sig på marknaden. En mailkommunikation med Ekdahls 
Möbler hålls för att informera om hur arbetet går. Företaget gillar arbete så här långt.  

Etappen avslutas med att ritningar till ett produktionsmaterial görs. Allt skickas till Ekdahls 
Möbler och under en vecka förbereds prototyparbetet i Skillingaryd där båda parter är 
närvarande. 

 

                                                 
36 Massiv träböjning. En träteknisk metod att göra trä mjukt med hjälp av vattenånga. 
37 Se hela skissetappen i bilaga nr 5 

Figur 5 Solid Works skisser  

Skisserna visar den första och den sista skissen i processen där bilden till höger är den sista skissen.  
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5.8 Materialval 
De material som är tänkta för denna produkt är trä, textil och stoppningsmaterial. 

 

Trä 
Att använda materialet trä har varit med under hela projektets gång. Detta då det är 
miljövänligt, stabilt och även tilltalande för målgruppen och designen. Samarbetspartnern 
Ekdahls Möbler är som tidigare nämnt duktiga på träarbete så även det passar väldigt bra. 
Träet ska bearbetas genom svarvning och för att kunna böja trä ska det också basas. Allmänt 
kan man säga att svenska träslag såsom ask, alm och bok lämpar sig bra till basning38. Det 
träslag som ska användas i detta projekt är ask eller bok. 

 

Textil 
Att använda textil i stolen känns naturligt då det ska vara bekvämt att sitta. Flätningen i 
ryggen ger stolen ett starkt uttryck. Eftersom stolen har en ambition att bli svanenmärkt väljs 
ett tyg som redan har EU – blomman som certifikat. Tyget heter Prima39 och är av 100 % ull. 
Slitstyrkan är 50000 martindale40  

 
Stoppning 
Den del på stolen som kan vara problematisk när det kommer till svanenmärkning är 
stoppningen. Eftersom stolen ska stå i väntrum krävs det att stoppningen tål diverse 
påfrestningar så som väta. Det finns material som står emot väta men dessa är inte godkända 
av svanen då det innehåller miljöfarliga kemikalier. Ett sätt att arbeta runt detta problem är att 
klä in stoppningen med ett tåligare material för att senare klä in sitsen i det tänkta tyget. 

Det stoppningsmaterial som ska användas i slutprodukten är ett kallskum från företaget 
Carpenters, i deras kollektion av standardpolyeter är de flesta av densiteterna redan godkända 
av svanen. Ett annat krav som svanen ställer på skum är att inget flamskyddsmedel är tillsatt. 

 

                                                 
38 Jörgen Karlsson (1994) Traditionell massivträ-böjning, möjligheter och svårigheter Gemla möbler AB 
39 Tillverkare är Bogesunds Väveri 
40 Ett tygs Martindale värde anger hur många varv en tygklädd platta har kunnat snurras mot tyget utan att det 
gått några maskor. Desto högre Martindale värde, desto slittåligare textil.  
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5.9 Svanenkonsultation 
Grundtanken med denna stol är att den så småningom ska svanenmärkas, därför har kontakt 
med Anders Moberg, produktansvarig på SIS miljömärkning, hållits under hela arbetet. Vid 
ett möte tittade han på stolen och sedan följde en diskussion om materialval och en framtida 
svanenmärkning. 

Eftersom stolen till största delen består av trä är inte materialet något problem. Det finns 
träslag som redan är certifierade och om man skulle vilja använda något annat träslag som 
inte har en certifiering kan det ges dispens om träslaget uppfyller alla krav men bevisat svårt 
att få tag i just de träslaget med certifikat. 

Stoppningsmaterial är inte heller något problem när det finns sådana godkända av svanen. 
Enligt Anders kan även latex användas eftersom latex är en naturprodukt och ett av de medel 
som i väldigt små mängder tillsätts för att få det att skumma heter butadien41. 

Det svåraste med denna stol är ytbehandlingen, eftersom möbeln är tänkt att stå i ett väntrum 
är det höga krav som ställs på ytbehandlingen. De mest naturvänliga av lacker är 
vattenbaserad lacker, men en vattenbaserad lack härdar bäst under UV-ljus och används mest 
på tvådimensionella ytor. Om produkten ska stå i hemmiljö kan den ytbehandlas med olja och 
de är då inget problem. De lacker som Ekdahls använder är en vattenbaserad klarlack vid 
märke Wedevåg Hydro Line 20. Efter undersökningar gjorda av Anders Moberg finner han att 
inga hinder i framtida märkning för de klarlack som Ekdahls använder. 

När det kommer till underleverantörer måste de också ses över och testas så rätt limmer och 
material kan användas hos företaget. Ekdahls underleverantörer i denna produkt skulle kunna 
vara ett företag vid namn Wigell som även är underleverantör för Norrgavels redan 
svanenmärkta möbler. Smådetaljer som tryckknappar och skruv räknas inte in i kravet för att 
deras gemensamma viktprocent är för liten.  

                                                 
41 Butadien är en färglös och brännbar gas. Det framställs genom butan eller direkt av råolja. 
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6. Resultat och analys 

6.1 Resultat  
Resultatet av detta projekt är att en stol för offentliga miljöer och med svanenmärkningens 
grundtankar och principer som ledord tagits fram. I utarbetningen av stolen anser jag att det 
bevisas att ett företag kommer tjäna pengar på att svanenmärka sina produkter. Genom mina 
undersökningar och samtal med personer som intervjuas under målgruppsundersökningen ser 
jag valet att svanenmärka lönsamt om man i dagsläget inriktar sig på offentlig miljö. Det finns 
en stor efterfrågan av mer miljöanpassade produkter. Eftersom efterfrågan hela tiden växer på 
heminredningssidan antas även behovet av miljöanpassade möbler finnas där inom kort. 

Jag tycker att man som designer kan påverka en producent att ta fram en möbel med mindre 
negativ miljöpåverkan. Jag har insett vikten av att veta hur en svanenmärkning går till, om jag 
känner till de krav som svanen ställer kan jag tillämpa de i mitt designarbete och fortsätta 
utvecklingen att påverka företag att producera fler miljömedvetna möbler. 

Så på frågan om ett företag kan tjäna några pengar på att svanenmärka är det bra att titta på 
andra företag som redan har infört svanenmärkta produkter i sitt sortiment. Vid mina samtal 
med Offecct har de sagt att det redan från första dagen kunde märka en skillnad i sin 
försäljning. Detta tycker jag visar att för ett mindre företag kan det på sikt löna sig att 
svanenmärka sina produkter.  

Stolen har nu goda chanser att både komma i produktion och att svanenmärkas. Prototyper har 
tillverkats och dessa kommer att visas för första gången vid examensutställningen på Carl 
Malmstens – Center för träteknik och design 2008. 

 
Figur 6 Resultat av designuppdraget. 
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6.2 Analys 
Möbeln fick namnet Skona för jag tycker att det passar väldigt bra med tanke på stolens 
målgrupp och grundprinciper. Låt oss skona miljön men också oss själva under den tid vi 
väntar.  

Samarbetet med företaget tycker jag har gått väldigt bra, det finns en förståelse mellan 
företaget och mig att det kräver ett fortsatt arbete måste finnas innan produkten är färdig för 
den offentliga marknaden. Tester och ytterligare prototyper måste tillverkas. Jag tror och 
hoppas på att Ekdahls Möbler ska satsa på att svanenmärka möbeln då jag ser en klar föredel 
med att göra det. Att använda svanen i marknadsföringen av stolen kan verkligen vara ett 
dragplåster. Som jag berättar i rubrik nr 4 ”marknaden för miljöanpassade möbler” är det 
redan företag som har märkt av positiva tendenser av att svanenmärka sina produkter. 

Svanenmärkningens kriterier är tekniska och det tycker jag är väldigt bra för att det är det 
enda sätt man kan begränsa användandet av vissa material och kemikalier. Det som jag 
belyser som problematisk under rubrik 5.7 ”materialval” är de ytbehandlingskrav som finns 
på möbler i offentlig miljö. Svanen har själva märkt av att många företag inte kan eller vill 
svanenmärka sina möbler just på grund av den problematiken.  

Jag tycker att uttrycket i stolen signalerar det som jag var ute efter att berätta, den visar 
trygghet och värna om den personliga integriteten. Stoppningen i ryggen ger den ett unikt 
uttryck vilket är en styrka gentemot andra produkter.  
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7. Avslutande diskussion 
 

Som designer vill jag ta mitt ansvar för framtiden. Hur påverkar min design miljön?  Hur får 
jag mina produkter att ha en minimal miljöpåverkan? Detta är några av de frågor jag hade 
innan jag började detta arbete. Vi lever i ett samhälle som inte är hållbart, ett slit och släng 
samhälle där mycket handlar om att förnya och försköna sitt hem för att höja värdet. 

Miljöanpassad produktion handlar om hur man gör produkter med minsta möjliga 
miljöpåverkan. I Sverige finns idag ett certifikat svanenmärkning som talar om för 
konsumenten att produkten har genomgått en hård bedömning om hur dess miljöpåverkan är. 

Som designer vill jag att mina möbler ska ha en minimal miljöpåverkan. Att ha vetskap om 
hur svanenmärkningens bedömning och kriterier går till gör det möjligt för mig som designer 
att tillämpa det tankesättet i min design. Det är inte sagt att det ska begränsa min design utan 
utveckla mig själv och underlätta vid framtida svanenmärkning. Svanenmärkningens kriterier 
är för mig en strävan att alltid ha som en lägsta nivå. Om produkten går att svanenmärka har 
min produkt en liten miljöpåverkan. Att själva märkningen är väldigt teknisk och mycket inte 
har med formgivningen att göra ger mig ett spelrum att alltid vara med att utveckla produkten.  

Norrgavel är det första företaget som svanenmärkt hela sitt produktsortiment. Offecct har en 
strävan att inom snar framtid även de ha märkt hela sitt sortiment. Då det inte är att glömma 
så är svanenmärkning idag en dyr investering för ett företag. I ett samtal med Maria Lindholm 
miljöansvarig på Blå Station valdes svanen som en certifiering för att lättare hjälpa kunderna 
att ta till sig företagets miljöarbete.   

Den offentliga marknaden har verkligen tagit krafttag med arbetet för en mer miljöanpassad 
upphandling. När en upphandlig skrivs måste vissa regler och lagar följas, vilket gör det 
omöjligt att kräva en specifik märkning på en produkt. Ett sådant krav skulle diskriminera 
andra produkter på marknaden och är därför ej tillåten.  Det som görs idag är att kraven lyfts 
ur svanenmärkningen egna kravspecifikationer och läggs in i upphandlingsdokument. Det är 
sedan upp till varje anbudsgivare att kontrollera dessa krav och själva bedöma om de uppfylls. 
Den person som måste kontrollera dessa anbud är upphandlaren på de offentliga organen, det 
tycks vara en svår och nästan omöjlig uppgift.   
 
I samma enkätstudie som nämns tidigare gjord av Naturvårdsverket säger 60 % att det hela 
tiden ställs krav för en mer miljöanpassad upphandling. I nästan hälften av dessa 
upphandlingar är dock kraven formulerade på ett sådant sätt så att de är verkningslösa. Hela 
48 % anser att det största hindret för en mer miljöanpassad upphandling är bristande 
kunskaper hur man ställer kraven så att de blir tillräckligt strama. 
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Som nämnt under min analys ser jag ytbehandlingen som ett problem, det ställs höga krav och 
många företag har svårt att leva upp till kraven. Under mitt möte med Anders Moberg pratade 
vi just om detta och hur man kan lösa detta problem, och svanen håller själva på att försöka 
lösa detta problem igenom att se över kraven. En variant enligt mig kunde vara att använda en 
vattenbaserad lack som är godkänd av svanen men när den börjar bli sliten tar det 
producerande företaget tillbaka möbeln putsar upp den igen, levererar tillbaka den med ny 
ytbehandling. Trots att denna metod skulle innebära ökade kostnader så skulle företaget ta 
ansvar för miljön och samtidigt skulle fler produkter kunna svanenmärkas. Företag skulle 
tjäna pengar eftersom deras produkter skulle kunna gå att svanenmärka och möta en större 
marknad. Svanenmärket skulle också tjäna pengar på detta koncept eftersom fler företag 
skulle vilja använda licensen. 

 
Med dessa ord anser jag syftet till detta projekt vara uppfyllt, nämligen att undersöka 
huruvida det går att påverka ett företag att tillverka mer miljöanpassade möbler och om det 
kan vara en ännu dold kassako för ett företaget. Jag har genom detta projekt visat att det går 
att påverka företag och även kunnat ge exempel på företag som lyckats mycket bra med sin 
introduktion av miljöcertifierade möbler. Mitt samarbete med Ekdahls har varit en väldigt bra 
språngbräda in i min framtida yrkesroll som designer. Stolen Skona är mitt bevis på detta och 
därmed anser jag att Ekdahls Möbler ska göra en mer miljöanpassad stol. 
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Sid 3Bilaga nr 2
Målgruppsundersökning

Mats Hansson, Inredningsarkitekt på DAPstockholm 
Intervju 2008-03-20
1. Hur ser möbler ut som väljs till väntrummet?
Möbeln ska uttrycka trygghet och ska vara ett mellanting mellan offentlig och hemmiljö.
Den ska ha mjukare sits. Den ska ge ett gediget intryck och vara av kvalité

2. Prioriteras funktion före form i så fall varför?
Nä, allt som prioriteras finns på marknaden i en bra form.

3. Vad tänker du på när du inreder ett väntrum?
Rummet ska igen uttrycka trygghet, människor är där och väntar på ett besked och det ska man ta hänsyn 
till. Integriteten ska respekteras.

4. Tror du dina val av möbler kan påverka besökaren?

5. Är det bra om möbeln är av hemmiljö karaktär?
Nej det är inte hemma och det är mer viktigt att det är ser rent och fräscht ut.

6. Hur viktigt är det t.ex. med brandsäkerhet?
Ja en brandkonsult godkänner allt.

7. Vad gäller för städning, har städare något att säga till om?
Funktionen städning ska underlättas. Möbeln blir mer slitet om man inte kan städa.

8. Brukar du välja möbler som man kan byta klädsel på?

9. Hur länge brukar man tänka att en möbel ska användas i genomsnitt?
10 år 

10. Hur tycker du utbudet för offentlig miljö på den svenska marknaden är?
Det är en stor mångfald och en högre internationell nivå.

11. Har uppdragen utvecklats genom åren, förändringar (tex att det nu är rökförbud överallt)?
Ingen kommentar
Tillänglighet

12. Tror du framtidens offentliga möbel kommer se väldigt annorlunda ut, varför/hur?
miljömedvetenhet

13. Folk med funktionshinder, något man tar i åtanke?
Det finns konsulenter för alla funktionshinder och det ska alltid godkännas.

14. Vad brukar man tänka är en offentlig möbels huvuduppgift?
Uppfylla en känsla, kommunikation, Form /funktion



Lolita Korzonek, Verksamhets chef Kronobergslandsting 
Intervju 2008-03-19
1. Hur ser möbler ut som väljs till väntrummet?
Funktionen är krav nummer ett, sedan vill jag förstås att möblerna ska vara stilrena och 
Hållbara. 

2. Prioriteras funktion före form i så fall varför?
Funktionen prioriteras, det finns många äldre och handikappade på vårdcentralerna, det måste vara lätt att 
komma i och ur en stol eller soffa.

3. Vad tänker du på när du inreder ett väntrum?
Det ska se inbjudande ut, möblerna funktionella, lätta att rengöra – det händer olyckor ibland 

4. Tror du dina val av möbler kan påverka besökaren?
Ja

5. Är det bra om möbeln är av hemmiljö karaktär?
Nej, det behövs inte. Vårt mål är att patienten ska sitta så kort tid som möjligt i väntrummet.

6. Hur viktigt är det t.ex. med brandsäkerhet?
Mycket viktigt, det är ett skall krav från oss att tygerna är brandsäkra.

7. Vad gäller för städning, har städare något att säga till om?
Ja, möblerna ska vara lätta att rengöra, olyckor förekommer

8. Brukar du välja möbler som man kan byta klädsel på?
Ja, inget skall krav

9. Hur länge brukar man tänka att en möbel ska användas i genomsnitt?
Ca 20 år

10. Hur tycker du utbudet för offentlig miljö på den svenska marknaden är?
God

11. Har uppdragen utvecklats genom åren, förändringar (tex att det nu är rökförbud överallt)?
Ingen kommentar

12. Tror du framtidens offentliga möbel kommer se väldigt annorlunda ut, varför/hur?
Väntrummen tror jag blir mindre, men jag tror inte stolar och soffor får bli mindre utan tvärtom större. Me-
delvikten hos befolkningen ökar.Måste tåla vikter på 150-200 kilo.
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13. Folk med funktionshinder, något man tar i åtanke?
Sitthöjden på stolar får inte vara för låg, minst 50cm höjd, 

14. Vad brukar man tänka är en offentlig möbels huvuduppgift?
Lätta att komma i och ur, lätta att placera, lätta att rengöra



Sammanfattning ur en presentation som Linköpings univeritet har gjort

Bilaga nr 3
Målgruppsundersökning

Sid 6
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Bilaga nr 4
Funktionsundersökning

Sid 8

Del 1

Tåla   Rengöring
Tåla   Vikt
Vara   Stabil
Möjligen   Läder
Möjligen   Stapelbar
Medge   Förvaring
Äga   Enkelt formspråk
Vara   Hanterbar
Möjligen   Djuphäftning
Äga   Hållbarhet
   Detaljer förhöjer
Medge   Minimalt med spill
Äga   Skandinaviskt
Äga   Produktionsvänlig
Medge   Ergonomisk sittkurva
   Ska kunna utökas till en grupp
Medge   Behaglig
Äga   Svanenmärkning
Äga   Välkomnande formstråk
Äga   Ryggstöd
   Miljö
Möjligen   Stoppad sits
Äga   Avtagbar dyna
Medge   Byta klädsel
Äga   Öka försäljning hos Ekdahls
Medge   Högre sitthöjd
Äga   Armstöd
Medge   Enkla material
Tåla   Läckage 
Möjligen   Fusk läder
   Klassiskt låg lobby möbel
Äga   Trä
Medge   Lätt att ta sig upp
   Representativ
Äga   Trygghet
   Offentlig miljö
Tåla   Hård behandling
Medge   Alternativ stoppning
   Kort väntan
Äga   Vacker
Medge   Hantverk
Äga    Kvalité
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Del 2
   Huvudfunktion Nödvändigt  Önskvärt   Onödigt

Tåla   Rengöring 
Tåla      Vikt
Vara   Stabil
Möjligen           Läder
Möjligen        Stapelbar
Medge      Förvaring
Äga      Enkelt formspråk
Vara         Hanterbar
Möjligen        Djuphäftning
Äga   Hållbarhet
      Detaljer förhöjer
Medge      Minimalt med spill
Äga   Skandinaviskt
Äga      Produktionsvänlig
Medge   Ergonomisk sittkurva
         Ska kunna utökas till en grupp
Vara   Behaglig
Äga   Svanenmärkning
Äga      Välkomnande formstråk
Äga   Ryggstöd
   Miljö
Möjligen        Stoppad sits
Äga   Avtagbar dyna
Medge      Byta klädsel
Äga         Öka försäljning hos Ekdahls
Medge   Högre sitthöjd
Äga   Armstöd
Medge         Enkla material
Tåla      Läckage 
Möjligen        Fusk läder
            Klassiskt låg 
            lobby möbel
Äga   Trä
Medge      Lätt att ta sig upp
   Representativ
Äga   Trygghet
   Offentlig miljö
Tåla      Hård behandling
Medge         Alternativ stoppning
   Kort väntan
Vara   Vacker
Medge   Hantverk
Äga    Kvalité
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Del 3

Huvudfunktioner

Äga/
Uttrycka  Kvalité 
Tåla   Rengöring
Vara   Vacker 
Vara   Stabil
Belägen i  Offentlig miljö 
Äga  Trygghet
Äga   Trä
Äga   Armstöd
Medge  Högre sitthöjd
Äga   Ryggstöd
Äga   Svanenmärkning
Vara   Behaglig
Medge  Ergonomisk sittkurva
Äga   Hållbarhet 

Nödvändligt

Tåla   Hårdbehandling
Medge  Lätt att ta sig upp
Tåla   Läckage
Medge  Byta Klädsel
Äga   Välkommande formspråk
Medge  Minimalt med spill
Äga  Skandinaviskt
Äga  Produktionsvänlig
Medge  Förvaring
Äga  Enkelt formspråk
Tåla  Vikt
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