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Abstract 

The purpose of this thesis is to explore a new material, SWISSPERAL Carat and to 
investigate the possibility to use it in furniture design. SWISSPEARL Carat is a fiber 
cement produced in Switzerland by Eternit. Promonord is the only retailer of this 
product in Sweden. SWISSPERAL Carat consists of Portland cement, processed fibers, 
water and air mixed in a manufacturing process.  

Promonord has equipped us with material during the process to create two prototypes. 
The foundation of the design process has been the material properties, manufacturing 
methods, our own knowledge, experience and individual style.   
  
The two main issues are: 

• What design can we use to create a furniture in Carat? 
• How will Carat behave in a manufacturing process? 

  

The methods we have used during the design process is of an explorative and testing 
nature. The documentations of the methods and implementation has resulted in sketches, 
models, moodboards, CAD-drawings, photos of the process and two prototypes. 

Carat is mainly used for roofing, façade and fire cladding. We have chosen to investigate 
how Carat responds to the daily use by testing it for heat, cold, coffee stains and 
detergent. 

With the external conditions that were given we created a small table and a seating. 
Nikoara Nunez helped us in the manufacturing process to cut out the dimensions that 
were needed to produce the assembly in Jönköping school of technology.  
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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att utforska materialet SWISSPEARL Carat (Carat) och att 
undersöka möjligheterna att använda det inom möbelindustrin. Carat är en typ av 
fibercement som tillverkas i Schweiz för företaget Eternit och består främst av cement 
och cellulosa som blandas med vatten och syre i en tillverkningsprocess. Promonord är 
ett agenturföretag som är återförsäljare för Carat i Sverige. De har försett oss med 
material och handledning under arbetet med att ta fram två prototyper. Vi har utgått från 
materialets egenskaper, möjliga tillverknings metoder, egna kunskaper från 
grundutbildningen Produktutveckling med möbeldesign i materialteknik, formgivning 
och designteknik. Även erfarenheter från tidigare praktikperioder och arbete med att 
utveckla nya möbler under grundutbildningen. Den kunskap och erfarenheten har präglat 
vår personliga stil som karakteriseras av en relativt enkel form men nyttjande av nya 
material.  

De frågeställningar vi valt att utgå ifrån är: 

• Vilken tänkbar design kan utformas för att skapa en möbel i Carat utifrån 
materialets egenskaper? 
 

• Hur beter sig Carat i en tillverkningsprocess? 

  

Metoderna vi använt oss av under designprocessen är av explorativ och testande karaktär. 
Testerna undersökte hur Carat reagerar på värme, kyla, kaffe och rengörningsmedel, samt 
hur Carat fungerar i en tillverkningsprocess där vi både testade handverktyg och maskiner 
i prototypverkstaden på Jönköpings Tekniska Högskola. 

Dokumentationen av metod och genomförande har resultat i skisser, modeller, 
inspirationsbilder, moodboards, CAD-ritningar, foton av process samt de två slutliga 
prototyperna. 

Med de yttre förutsättningar som gavs blev resultatet av examensarbete ett bord 
och en sittmöbel. Nikoara Nunez HB kapade upp materialet till den dimension vi 
önskat för fortsatt arbete i verkstaden på Tekniska Högskolan i Jönköping, där vi 
slutligen monterade prototyperna 

Nyckelord 

SWISSPEARL Carat, Promonord, Designprocess, Prototyper, 
tillverkningsprocess. 
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1 Inledning 
SWISSPEARL CARAT (Carat) används idag främst av arkitekter som tak-, fasad-, 
och brandbeklädnadsmaterial (Promonord AB, 2010-05-25). Genom att testa två 
fullskaliga prototyper kommer vi att undersöka om det finns fler 
användningsområden för Carat. Examensarbetet utförs som en del av 
utbildningen Produktutveckling med Möbeldesign. Tidigare i utbildningen har vi 
alltid arbetat utifrån brukaren genom marknadsundersökningar, design briefs och 
funktionsanalyser. Vi tog nu chansen att uttrycka vår personliga stil och kunskaper 
som vi tagit del av under utbildningen i materialteknik, formgivning och 
designteknik. Även erfarenheter i form av praktikperioder hos företag och tidigare 
arbete med att utveckla nya möbler har vi haft användning för under arbetets 
gång. I detta examensarbete utgick vi från oss själva och materialets förmåga att 
användas till möbler. 

 

1.1 Bakgrund 
Möbeldesign och formgivning ligger oss varmt om hjärtat. Därför valde vi Carat som är 
ett nytt material för oss och för möbelbranschen. Arbetet har dels bestått av 
designprocessen och dels av att undersöka en lämplig tillverkningsprocess med hänsyn 
till tid och ekonomi. I Högskolans verkstäder har vi undersökt hur materialet beter sig i 
olika maskinella sammanhang som exempelvis handsåg, borr och bandsåg.  

 

1.2 Nuläget - Carat 

1.2.1 Promonord 

Promonord är ett agenturföretag inom byggmaterialsektorn, de representerar ett antal 
utländska tillverkare av tak- fasad- och brandbeklädnadsmaterial. De ingick tidigare i 
Eurockoncernen men är sedan 1978 ett privatägt företag med huvudkontor och lager i 
Lomma. Produkterna marknadsförs via byggmaterialhandeln över hela landet. De har 
försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Kalmar, Umeå och Lomma. En viktig del i 
Promonords arbete är en kontinuerlig kontakt med arkitekter, byggherrar och 
entreprenörer för rådgivning kring deras produkter.  

Mikael Stridh är försäljningschef och vår kontakt på Promonord, han har försett oss med 
material och handledning genom arbetet. 

 

1.2.2 Nikoara Nunez HB  

Företaget Nikoara Nunez HB hyr in sig i Promonords lokaler i Lomma och har 
Promonord som enda kund. Promonord beställer materialet från Schweiz, som sedan 
lagras och distribueras från Lomma. Kunderna kan måttbeställa Caratskivor från 
Promonord som Nikoara Nunez HB sågar till den önskade dimensionen. 

 



Inledning 

6 

1.2.3 SWISSPEARL Carat 

Carat är en av SWISSPEARLs produkter som tillverkas i Schweiz för företaget Eternit. 
Carat är en typ av fibercement som består av cement och cellulosa som blandas med 
vatten och syre i en tillverkningsprocess. Därefter slammas blandningen på stora rullar 
där varje lager ger 1 mm. När rätt tjocklek är uppnådd stansas kanterna och skivan värms 
upp och kyls sedan ner igen. Sista delen i processen består av härdning och lufttorkning 
av materialet som tar 28 dygn (se bilaga 9).  

Carat är en produkt utvecklad för tak- och fasadbeklädnad. Det är framtaget för att klara 
ett växlande klimat, allt från soliga sommardagar till en hård vinter med kyla och frost. 
Anledningen till att Carat tål frost är tack vare luftbubblorna i materialet som gör att 
Carat kan expandera vid minusgrader för att inte spricka.   

 

1.2.4 Möbler i Carat 

SWISSPEARL Carat är utvecklar av Eternit. Det är från Eternit i Schweiz som 
produktutvecklingen av möbler sker. Där arbetar 17 designers inom olika områden. 
Nedan beskrivs några av dem. 

1.2.4.1 Eternit Tetris 

Design: Kevin Fries & Jakob Zumbühl 
Formpressad bokhylla i 8 mm Carat. Alla modulerna i bokhyllan har samma form. Det är 
därför lätt att göra den personlig eller ändra form på bokhyllan efter tycke och smak.  
 

 

   Bild 1: Bokhyllan Tetris. (Källa: Eternit.ch) 
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1.2.4.2 Eternit Ecal Tisch Table 

 
Design: Nicolas LeMoigne. 
Avställningsbord i formpressad Carat.  
 

 
 
Bild 2: Bord i formpressad Carat. (Källa: Eternit.ch) 

 

1.2.4.3 Eternit Longchair 

 
Design: Dominique Haelg. 
Solbädd för utomhusbruk. Möbelns vikt på 55 kilo gör den stabil och robust för 
utomhusbruk hela året. Kompletteras med en dyna för bekvämare användning. 
 

 
 

Bild 3: Solbädd för utomhusbruk i formpressad Carat. (Källa: Eternit.ch) 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med examensarbetet är att utforska materialet Carat och undersöka 
möjligheterna att använda det inom möbelindustrin.  

Utifrån syftet har vi arbetat fram två frågeställningar som kommer att besvaras i 
examensarbetet. 

• Vilken tänkbar design kan utformas för att skapa en möbel i Carat utifrån 
materialets egenskaper? 

• Hur beter sig Carat i en tillverkningsprocess? 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet koncentreras kring de tidiga faserna av produktutveckling i form av idéer och 
formgivning som visualiseras genom skisser, moodboards och enkla modeller.  

Resultatet av arbetet ska bli två fullskalig prototyper. Vidare arbete med eventuella 
ändringar av prototyperna sker utanför detta arbete.  

Materialet som Promonord har tillhandahållit oss med har består av skivor i olika 
dimensioner som vi fick utgå ifrån. Det har inneburit vissa begränsningar i konstruktion 
och design eftersom det inte gått att skapa några mjuka former.  

 

1.5 Disposition 
I kapitel två tar vi upp den teoretiska bakgrunden inom design. Under detta kapitel 
beskriver vi innebörden av det förarbete som görs i designprojekt. Sedan följer 
beskrivning av metod och genomförande. Här klargör vi vad som inspirerat oss och hur 
vi arbetat med idégenereringsfasen. Vi redogör också för dokumentationen av arbetet 
med vardagstester och prototyptillverkning. Under resultat och analys i kapitel fyra 
redogör vi för vad vi kommit fram till och analyserar resultatet. I kapitel fem redovisar vi 
våra slutsatser och reflekterar över vårt arbete; vad vi kommit fram till och vad vi kunde 
ha göra annorlunda.



Teoretisk bakgrund 

9 

 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Prototyper 
I boken The art of innovation beskriver Tom Kelley (2001) fördelarna med att bygga 
många prototyper. Genom att bygga prototyper redan från idégenereringsfasen kan 
misstag och möjligheter upptäckas tidigt, där form och funktion växer fram.  

Kelley beskriver även prototyper som något fantastiskt handgripligt, ett sätt att förmedla 
idéer. Det är enkelt att neka eller avfärda en skiss men en prototyp av en komplex 
produkt är lättare att ta till sig. På IDEO som är ett globalt konsultföretag inom design 
har uttrycket ”Never go to a meeting without a prototype” (Kelley, 2001, sida 106) 
myntats. Kelley själv tycker att man gärna ska komma med flera prototyper för att kunna 
ge fler konkreta idéer. 

På IDEO tror de på det gamla ordspråket, en bild säger mer än tusen ord och en 
prototyp är värd tusen bilder. Kelley anser att man bör ge publiken ett par konkreta idéer 
att välja på och skapa en situation där publiken kan ge feedback på idéerna. Visa på form 
och funktion, hur olika delar fungerar tillsammans och gensvaret kommer att bli ”Oh, i 
never thought of that”. (Kelley, 2001, sida 112) 

 

2.2 Wicked problems 

Designproblem är sällan givna av omvärlden. Problembeskrivningar måste i stället oftast 
konstrueras ur själva situationen, helst med användande av tekniken som språk. Som 
designer arbetar man ofta med ”wicked problems” vilket betyder problem som inte är 
givna förrän de är lösta. Det är problem som inte går att beskrivas eller att analyseras 
(Jönsson & Andersberg, 1999).  

Wicked problems skiljer sig från vanliga problem genom att de inte är hanterbara än. Ett 
hanterbart problem är ett problem som går att definiera och snabbt hitta en lösning på. 
Wicked problems har ingen given lösning, man kan bara hoppas på att kunna lösa 
problemet över tid, men det kräver kunskap om uppkomsten av problemet (Clarke & 
Stewart, 1997). 

Wicked problems eller open ended problems som de också har kallats är problem utan 
slut. Det finns inget rätt eller fel, bara olika grader av bra eller dåligt. För sådana problem 
bör man som designer välja en testande metod som karakteriseras av kreativitet och 
innovation för att lösningen på problemet ska få tid att växa fram (Rylander, 2009).  

 

2.3 Designmetoder  
Det vetenskapliga arbetssättet skiljer sig från designmetoderna. Båda är av experimentell 
karaktär, men i det vetenskapliga arbetssättet frågar de vad som är, när man i 
designmetoder undrar vad som skulle kunna bli, men ännu inte är (Rylander, 2009). 

Enligt Rylander (2009) bör en designer vara ”kunskapsmäklare” som hon kallar det. 
Designern ska kunna bearbeta och integrera olika kunskaper som konst, vetenskap och 
teknik för att lösa komplexa designproblem. Till skillnad från ekonom – och 
ingenjörsutbildningar är designers oftast utbildade vid konsthögskolor eller designskolor 
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där lärandet sker genom interaktion med visuella och fysiska element och genom en 
process av praktiskt lärande. Designutbildningar karakteriseras av att lära under 
arbetsprocessen. Build to Learn som Kelley (2001, sida 106) säger. Designers tänker med 
händerna, de arbetar med skisser och prototyper som leder fram till slutliga lösningar 
(Rylander, 2009) 

2.3.1 Designprocess 

I boken Design i fokus beskriver författaren Österlin (2003) hur ordet design kan ha fler 
betydelser. Ibland menas själva processen hur man designar saker, men man kan också 
tala om resultatet av designprocessen. Österlin (2003) skiljer mellan två huvudområden: 

• Anpassa produkten ergonomiskt till människan 

• Ge produkten en utformning som tilltalar målgruppen på marknaden. 

Industridesigners ägnar sig åt utformning av relationen mellan produkt och människa av 
industriellt tillverkade produkter. Arbetsuppgifterna som designer handlar också om att ta 
fram underlag, analysera, skissa lösningar, bygga modeller, anpassa och bearbeta.  

Svårighetsgraden i designuppgiften kan vara beroende av hur genomarbetad produkten är 
sedan tidigare. Exempelvis serviser vars utformning är beprövad sedan lång tid, och 
pekdon till datorer som fortfarande väntar på att finna sitt optimala koncept. 

Bergström (2009) ställer frågan ”Hur väljer formgivaren form?” (2009, sid 223). Han 
beskriver hur konstnären börjar sitt arbete med penseln i handen och en tom, orörd duk. 
I visuell kommunikation har formgivaren också en tom yta som utgångspunkt. Det är då 
arbetet startar, i sökandet efter en bra disposition. Bergström påstår att 
formgivningsuppdraget består av flera olika delar, planering utifrån mål, tid, budget. 
Sortera vad som bör prioriteras, vad är över- och vad är underordnat? Sanera bort sådant 
som inte håller måttet ur form,- och tekniskt synvinkel. Organisera och kalkylera 
uppdraget. Vilken är den tyngsta posten? Finns billigare alternativ? När alla dessa 
förutsättningar är formulerade kan man börja ge form åt materialet. Hjärna, öga och hand 
får till slut fritt spelrum och formgivningsarbetet är i full gång.   

2.3.2 Fibercement 

1900 uppfann den Österrikiske Ludwig Hatschek fibercementtekniken och fick den 
patenterad 1901 under namnet Eternit. Fram till 1980 användes asbestfibrer som en del i 
tillverkningsprocessen. Asbest är fibrer som sätter sig i flimmerhåren i lungorna och kan 
orsaka cancer. Under 70-talet kom de första larmrapporterna om asbest och 1980 
implementerades de första asbestosfria produkterna. Hatschek uppfann även 
tillverkningstekniken valsning som används än idag för tillverkningen av Carat. 

Fibercement är en blandning av Portlandcement, förstärkta fiber och vatten. Blandningen 
går att forma till valfri form, innan det stelnar till den slutgiltiga formen i en 
härdningsprocess. 

Fibercementprodukter består inte av några kemikalier och är därför helt miljövänligt och 
återvinningsbara eftersom det kan malas ner och användas på nytt. De kan inte heller 
påverka hälsan på ett negativt sätt, varken under produktionsprocessen, bearbetning eller 
produktens livscykel.  
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2.3.3 Vad består fibercement av?  

1. Cirka 40 % Portland cement 

2. Cirka 11 % Krossad kalksten 

3. Cirka 5 % Cellulosa 

4. Cirka 2 % Stärkande fibrer  

5. 12 % vatten 

6. 30 % luft 

 

1. Portlandcement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar 
genom reaktion med vatten till en produkt som inte är löslig i vatten. Det tillverkas av 
sintrad kalksten och lera. Portlandcement är huvudkomponenten i alla SWISSPEARL 
fibercementprodukter.  

2. Kalksten är en mineraltillsats som stärker vissa karakteristiska drag av fibercementet 
och optimerar den färdiga produktens kvalitet. 

3. De bearbetade fibrerna fungerar som ett filter under produktionsprocessen. De består 
mestadels av cellulosafiber som främst används i pappersindustrin. I flera SWISSPEARL 
produkter används återvunnet papper.  

4. Förstärkt fiber är ett syntetiskt fiber av polvinylalcohol. De tillverkas för appliceringen 
av fibercement. Liknande fibrer används till textilier och fleece. 

5. Vattenhalten stannar i fibercementpanelen för en längre tid och bidrar till en beständig 
sammansättning. 

6. De mikrosmå luftporerna fungerar som en expanderingskammare för fruset vatten och 
gör produkten beständig mot frost utan att spricka (Bilaga 10). 

 

 
 Bild 4 Carats beståndsdelar (Källa: Eternit.ch)
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3 Metod 
Den metod vi har använd oss av genom hela examensarbetet har varit av explorativ och 
testande karaktär. Testerna undersökte hur Carat reagerar på värme, kyla, kaffe och 
rengörningsmedel. Samt hur Carat fungerar i en tillverkningsprocess där vi både testade 
handverktyg och maskiner i prototypverkstaden på Jönköpings Tekniska Högskola. 
Nedan beskriver vi även intervjuer, studiebesök och idégenereringsfasen som sedan ledde 
till de slutliga prototyperna. 

 
Bild 5 Gantt-schema över metoder. (Källa: Egen bild) 

 

3.1 Studiebesök 

3.1.1 Stockholm Furniture Fair 

Stockholm Furniture Fair är en av de största evenemang inom möbelbranschen som går 
av stapel varje år i början av februari. På mässan finns möbelföretag från hela Europa 
representerade. Även några av de främsta designskolorna i Sverige ställer ut sina verk på 
mässan. Stockholm Furniture Fair var en kick off i examensarbetet och ett led i 
idégenereringsfasen.   

3.1.2 Studiebesök på Promonord 

För mer information om Carat och tillverkningsprocessen i Schweiz intervjuade vi 
försäljningschefen, Mikael Stridh på Promonord i Lomma. Anledningen till studiebesöket 
var att få prover på materialet, broschyrer och en guidad tur i Promonords och Nikoara 
Nunez HBs lokaler.  
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3.2 Idégenereringsfas  

3.2.1 Brainstorming och skisser 

För att få ner alla idéer på papper har vi brainstormat både verbalt och visuellt. Den 
visuella brainstormingen har bestått av ett antal skisser som vi arbetat med under hela 
examensarbetet. Skisserna har förbättrats och utvecklats under arbetets gång och sedan 
legat till grund för CAD-ritningarna. För att få en uppfattning av proportionerna tog vi 
även fram några av idéerna i Kapaskiva som är lika tjockt som wellpapp och lämpar sig 
bra för att göra mindre prototyper i skala 1:10. 

 

Bild 6 Brainstormingprocess (Källa: Egen bild) 

3.2.2 Skisser i 3D-CAD 

Handskisserna vi tagit fram använde vi för att skapa ett tillverkningsunderlag i Solid 
Works. Under vår grundutbildning har vi lärt oss CAD-programmet Solid Works som är 
ett solidmodelleringsprogram som används vid produktutveckling.  

 

3.3 Tester 
Eftersom Carat används främst som tak- och fasadbeklädnadsmaterial vet vi att Carat tål 
olika väderförhållanden mycket bra. Därför valde vi att undersöka hur väl materialet står 
sig i det vardagliga slitaget istället. Genom testerna undersökte vi hur Carat reagerar på 
värme, kyla, kaffe och rengörningsmedel. De första testerna har genomförts i hemmiljö 
med vardagliga verktyg som stekpanna till värmetest och frys för köldtest. Tester har 
även genomförts i verkstaden där vi testat Carat i tillverkningsprocessen. 

Testerna har genomförts med de provbitar vi fått av Promonord vid studiebesöket i 
Lomma. Vi använde oss av fem provbitar av Carat i olika färger varav tre färger bitar var 
i matta färger och två bitar var skimriga. Vi testade även en provbit av CEM-IN-WOOD 
som också är en produkt från SWISSPEARL.  
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3.3.1 Varmt kaffe 

En möbel med en avställningsyta utsätts många gånger för olika typer av vardagligtslitage, 
bland annat varmt kaffe. Därför valde vi att undersöka hur Carat reagerade på detta. 
Testet genomfördes med nybryggt kaffe under en timme. 

3.3.2 Rengörningsmedel 

Efter kaffetestet undersökte vi hur Carat reagerade på rengörningsmedel genom att 
spraya provbitarna med Ajax allrengöring. 

3.3.3 Värmetest 

Inför värmetestet visste vi hur Carat reagerade på kyla, men inte hur väl Carat tålde 
värme. Därför hettade vi upp en stekpanna som vi ställde på Caratskivorna i cirka tre 
minuter innan vi stoppade in dem i frysen för att se reaktionen mellan hög temperatur 
och minusgrader.  

3.3.4 Test av tillverkningsprocessen 

Efter idégenereringsfasen, skisser och tester av materialet gick vi ner i verkstaden på 
Högskolan för att prova att bearbeta Carat. Syftet med besöket i verkstaden var att göra 
en mindre modell av de prover som vi fått av Mikael Stridh vid vårt besök på 
Promonord.  

 

3.4 Montering 
Från Lomma fick vi med oss skivor i de mått som vi beställt. För att själva kunna 
montera båda prototyperna i Högskolans prototypverkstad med skruv och lim.  

 

Bild 7 Material till prototyper (Källa: Egen bild)
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4 Genomförande och resultat 
Dokumentation av arbetet har resulterat i skisser, modeller, inspirationsbilder, 
moodboards, CAD-ritningar, foton av processen samt de två slutliga prototyperna. 

 

4.1 Resultat av studiebesök 
Inspirationsfasen började med en kick-off på Stockholm Furniture Fair 2010 där vi 
inspirerades av alla utemöblerna som visades på mässan. En av trenderna i år var just 
fokus på utemiljöer. Utemöblerna visades i loungemiljöer där flera möbler var färgrika 
och lekfulla. 

4.1.1 Intervju  

Kort efter mässan besökte vi Promonord i Lomma där vi fick intervjua 
försäljningschefen. Han beskrev materialets egenskaper och tillverkningsprocessen samt 
vad som gjorts tidigare för utemiljö. Från Promonord fick vi med oss ett tiotal 
materialprover i olika färger samt broschyrer och information från tillverkaren Eternit i 
Schweiz. Under studiebesöket fick vi även en rundvandring i Promonords lokaler och på 
Nikoara Nunez HB.  

 

4.2 Resultat av idégenereringsfas 
Brainstorming och skissning pågick från dag ett och genom hela examensarbetet. Vi 
skissade efter olika teman som inspirerat oss som exempelvis rastplatser, utemiljöer, 
naturen och insekter. Skissandet har skett både tillsammans i skolan och hemma var för 
sig. Skisserna har vi sedan använt för att skapa enkla modeller i Kapaskiva.  

När vi skissade på olika idéer arbetade vi utifrån att framhäva Carats goda egenskaper 
som väderbeständigheten och tyngden av materialet. Vi kom fram till att en möbel i Carat 
skulle lämpa sig bäst utomhus och dagens rastplatser skulle behöva ett lyft. 

Bordet började vi skissa på tidigt i examensarbetet och grundtanken var att bordsskivan 
skulle bestå av två skivor Carat i olika färger. Den övre skivan skulle ha ett urfräst 
mönster för att framhäva färgen på den undre skivan. Designen skulle vara enkel att 
variera i mönster och färg efter brukarens önskemål och behov. Mönstret i skivan 
representerade ett picknickbord, med urfrästa hål för tallrik, bestick och glas (se bild 11), 
ett mönster som är både funktionellt och dekorativt. Försänkningen var tänkt att hålla 
dukningen på plats för att papptallrikar och plastmuggar som används på rastplatser inte 
ska flyga bort. Vi brainstormade fram ytterligare ett förslag på mönster som var mer 
lekfullt och inspirerat av naturen och dess invånare (Se bild 10). Mönster med blommor, 
träd och fåglar har redan gjorts. Vi ville förmedla den naturnära känslan brukaren 
upplever när de stannar för att ta en fika på en rastplats med ett mönster av olika insekter 
som även kan tilltala barn. 

Efter testerna av Carats hållfasthet upptäckte vi att materialet är bräckligt längst med den 
plana sidan i horisontellriktning, men hårt och tåligt i vertikalriktning. Det innebar att vi 
fick lämna idén med att utveckla en möbel för rastplatser eftersom vi upptäckte att Carat 
var för bräckligt för det slitage som en rastplats bör tåla. Med resultat från 
hållfasthetstesterna som utgångspunkt utvecklade vi en sittmöbel som skulle kunna 
kombineras med bordet. Vi avgränsade idéerna och skisserna till utomhusmöbler för 
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privat bruk. Eftersom bordet skulle placeras utomhus tog vi fram ett förslag som är 
robust i konstruktionslösningarna med synliga skruvar och skarvar.  

Under idégenereringsfasen kom många förslag fram, bland annat ett underrede på ett 
vardagsrumsbord, en fåtölj, en gunga och flera andra idéer som inte höll måttet ur ett 
tillverkningsperspektiv och vi blev då tvungna att gallra bort dem.  

 

 

Bild 8: Handskisser fån idégenereringsfas. Överst är den sittmöbel vi gick vidare. I mitten är bordet vi 
gick vidare med. Längst ner är en enkel skiss på mönstret för fräsning. (Källa: Egen bild) 
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Bild 9: Handritning av bord för rastplats med mönster i skivan. (Källa: Egen bild) 

 

 

Bild 10: Inspirationskollage för mönster med naturtema. (Källa: Egen bild) 

 

4.2.1 Resultat av skisser i 3D-CAD 

För att komma in i arbetet med 3D modellering gjorde vi först simpla skisser och enkla 
konstruktioner av de bord som vi valt att gå vidare med. Vi valde att börja på en enkel 
nivå för att komma in i programmet igen efter ett långt uppehåll. Arbetet flöt senare på 
bra med de enklare verktygen i programmet för konstruktion och formgivning. 

Ritningarna på soffbordet och pallen lämnade vi senare över till Nikoara Nunez HB för 
hjälp med bearbetningen av de skivor vi använt oss av. 
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Vi fick förenkla mönstret av insekterna från moodboarden (se bild 10) och göra ritningar 
som var 300mm x 300mm för att de skulle passa i Högskolans CNC-maskin.    

Vi har tidigare inte arbetat så ingående med verktygen där resultatet blir en 
spegling av former och kurvor. Med hjälp av detta verktyg kunde vi använda 
former och kurvor på flera ställen i skissen. Eftersom det här momentet var 
tidskrävande valde vi att endast göra två förslag på mönster för eventuell fräsning. 

 

Bild 11: Ritning på bord med mönster. (Källa: Egen bild) 
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Bild 12: Ritning av de bord vi valde att gå vidare med. (Källa: Egen bild) 
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Bild 13: Ritning av sittmöbel. (Källa: Egen bild) 

 

 

 

Bild 14: Mönster för CNC-fräsning (Källa: Egen bild) 
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4.3 Resultat av tester 

4.3.1 Vardagstest 

Resultatet visade att CEM-IN-WOOD var det material som absorberade kaffet mest och 
det gick inte att torka bort kaffefläcken. Därför bestämde vi att utesluta CEM-IN-
WOOD till den blivande möbeln. 

Carat absorberade inte lika mycket som plattan i CEM-IN-WOOD, men synliga märken 
efter kaffet kvarstod på några testplattor. Det var en märkbar skillnad mellan de olika 
färgerna. De matta färgerna blev missfärgarde till skillnad från de skimriga plattorna som 
behöll sin färg.  

 

Bild 15: Test med varmt kaffe (Källa: Egen bild) 

 

 
Bild 16:  Efter testet med varmt kaffe (Källa: Egen bild) 

 

För att ta bort de sista spåren från kaffetestet testade vi Ajax allrengöring. De fläckar som 
uppkommit efter kaffetestet var kvar även efter testet med rengörningsmedel. Det 
betyder att skötsel av borde istället kan bestå av rengörning med vatten som är mer 
skonsamt mot miljön än rengörningsmedel. 
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Bild 17: Test med rengörningsmedel (Källa: Egen bild) 

 
Bild 18: Efter rengöringsmedel (Källa: Egen bild) 

Värmetestet genomfördes med en varm stekpanna. Alla skivor reagerade på ett positivt 
sätt förutom den matta, svarta skivan som fick märken efter stekpannan.  

 

 
Bild 19: Värmetest (Källa: Egen bild) 

 
Bild 20: Efter värmetestet (Källa: Egen bild) 
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4.3.2 Test av tillverkningsprocess 

Modellverkstaden är utrustad med diverse maskiner för bearbetning av trä och mjukare 
material som exempelvis skummaterial. Carat är ett hårt material och vi valde därför att 
inte använda maskinerna av rädsla för att förstöra dem. Istället använde vi handsågar av 
olika typer och av raspar för att skapa en mindre prototyp från en av provbitarna.  

Efter det första försöket att bearbeta Carat själva beslöt vi oss för att kontakta företag i 
Jönköpingsregionen för hjälp med bearbetningen. Problemet var att hitta företag som 
ville ta sig an detta material. Carat innehåller 40 % cement och är ett hårt material att 
bearbeta. Dammet är nästa problem. Till skillnad från bearbetning av trä där spillet blir 
spån, blir spillet av Carat ett damm som är svårt att fånga upp och kräver en special 
utrustad maskin med ett renluftsargregat. 

Vi tog kontakt med Nikoara Nunez HB som har erfarenhet av att bearbeta Carat. 
Nikoara Nunez sågning är utrustad med en FORMAT-4 justersåg, med diamantklinga 
som klarar att bearbeta Carat utan större påfrestningar på maskinen. Justersågen är 
extrautrustad med ett renluftsaggregat RL 200 som fångar upp allt damm från 
bearbetningen. Nikoara Nunez HB hjälpte oss kostnadsfritt med att såga ut de former 
som vi behövde till prototyperna. Magnus Andersson hjälpte oss att såga underredet till 
sittmöbeln eftersom den formen inte går att uppnå med en justersåg. I det momentet 
upptäckte vi att bearbetningen av Carat i en träverkstad inte är att föredra. För att en 
träklinga inte kan skära igenom materialet, vilket gör att maskinen ansträngs och vid 
bandsågen uppstod det även gnistor vi ett tillfälle. 

De skivor som vi fick använda plockade vi själva ut från Promonords spillager i Lomma. 
Det är skivor som redan är betalda eftersom Promonords kunder köper hela skivor som 
sedan kapas till önskad dimension. Därför fick vi plocka de färger och tjocklekar som 
fanns tillgängliga i lagret. 

 

4.4 Montering 
När vi fått alla delarna till möblerna utsågade och levererade monterade vi dem i 
högskolans verkstad. Till en början fick förenkla underredet på grund av att vi inte kunde 
såga ut formen på underredet (se bilaga 2) med de maskiner som fanns i verkstaden. Det 
försvårade monteringen eftersom skivorna inte var fixerade. Istället fick vi såga ut 
träklossar för att stabilisera möbeln vid monteringen och hålla skivorna på plats. 
Dessvärre blev det en dominoeffekt när en skiva föll så föll de andra med och underredet 
gick sönder. Inför andra gången vi monterade sittmöbeln hade vi tillverkat ett underrede i 
plywood som hade den rätta formen för att hålla skivorna på plats. 
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Bild 21: Dominoeffekt efter försök till montering av sittmöbeln (Källa: Egen bild) 

 

När vi skulle montera bordet började vi med att förborra benen och skivan innan benen 
sammanfogades med lim. Innan vi limmade benen slipade vi bort det övre skiktet på 
skivorna för att limmet skulle fästa och möbeln skulle bli mer hållbar. Tjugofyra timmar 
senare när limmet härdat, skruvade vi fast benen i bordet. 

 

 

 

Bild 22: Sågning och slipning i verkstaden på Tekniska Högskolan i Jönköping (Källa: Egen bild)
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4.5 Resultat – Bord för utemiljö 
Till bordet valde vi en ljus, off-white färg som är skimrande och en relativt enkel form. 
Anledningen till att vi valde en skimrande färg var för att testerna visade att de skimrande 
färgerna var dem som tålde det vardagliga slitaget bäst. Skruvarna är det som håller ihop 
och gör det stabilt, samtidigt har vi valt vita skruvar för att fånga upp färgen i 
underskivan. Under vår utbildning föreläste formgivaren, Marit Stigsdotter om att det 
som inte går att dölja bör framhävas istället, Det har vi tagit fasta på.  

Eftersom bordet skulle placeras utomhus gjorde vi den robust i konstruktionslösningarna 
med synliga skruvar och skarvar.  

 

 

Bild 23: Bord. (Källa: Egen bild) 

 

Bild 24: Närbild på bord. (Källa: Egen bild) 
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Bild 25: Sittmöbel och Bord. (Källa: Egen bild) 

 

 

4.6 Resultat – Sittmöbel för utemiljö 
Vi tog även fram en sittmöbel i Carat. Testerna visade att materialet är bräckligt längst 
med den plana sidan i horisontellriktning, men hårt och tåligt i vertikalriktning. Med det 
som utgångspunkt utvecklade vi en sittmöbel, även den för utemiljö. Sittmöbeln har en 
enkel konstruktionslösning. Den är enkel att tillverka vilket har varit ett krav för oss 
eftersom vi har haft begränsat med utrustning. Tanken med pallen var att den precis som 
bordet ska visa de fördelar Carat har i form av väderbeständighet och variationer i 
färgskala. Vi valde ut skivor i olika färger som går gradvis från mattsvart till skimrande 
blå. Skivorna i mitten består av vita skivor för att sedan skifta tillbaka till skimrande blå 
och mattsvart igen. Vi valde att utnyttja alla de färger som Carat hade att erbjuda. Den 
blivande brukaren kan själv välja vilka färger de vill använda för sin sittmöbel efter eget 
tycke och smak.  

 

 

Bild 26: Sittmöbel. ( Källa: Egen bild). 
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Bild 27: Pamela provsitter möbeln..(Källa: Egen bild). 
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Metoddiskussion 
Vi hade förmånen att starta examensarbetet med en kickoff på Stockholm Furniture Fair 
i februari. Vi hade tidigt i examensarbetet pratat om att göra möbler för utemiljö och 
mässan lade stort fokus på just detta. Mässbesöket gav oss inspiration på idéer, 
konstruktionslösningar och det lekfulla arbetssättet som vi såg mycket av i Greenroom 
på mässan. Många av de studenter som ställer ut i Greenroom arbetar på ett 
experimentellt och lekfullt sätt vilket ibland resulterar i att möblerna blir mer av ett 
konstverk än en möbel. Detta var en av de viktigaste sakerna som vi tog med oss hem 
från mässan. Vi ville arbeta fritt utifrån oss själv och materialets begränsningar. 

Studiebesöket på Promonord blev en introduktion i materialet eftersom vi tidigare endast 
läst om Carat. Försäljningschefen gav oss en bra beskrivning av hur Carat används idag 
och vad som har gjorts i Carat för företaget Eternit i Schweiz. Under intervjun berättade 
han om sina erfarenheter med Carat och hur materialet fungerar som fasadskivor, men 
hur det skulle fungera i en möbel eller i ett tillverkningssammanhang var svårt för honom 
att veta eftersom de inte har använt Carat på det sättet tidigare (se bilaga 9). 

Vardagstesterna av Carat var ett bra sätt att lära känna materialet, se fördelarna och hitta 
dess svagheter även bland de olika färgnyanserna. Resultaten av testerna visade 
exempelvis att de skimriga färgerna är mer tåliga än de matta. Vi upptäckte dock för sent 
i arbetet att materialet var bräckligt på den plana delen och robust längst med skivan. De 
möbler som har gjorts tidigare har gjutits och det är anledningen till att de kan bära en 
vuxen person. Alternativet skulle vara att välja tjockare skivor, men eftersom vi fick 
plocka material av det som fanns tillgängligt i lager kunde vi inte välja färg eller tjocklek 
själva utan anpassa oss efter de förutsättningar som gavs. 

Brainstorming, skisser och 3D-CAD har varit verktyg i designprocessen genom hela 
examensarbetet. Vi började skissa med en tanke om att göra utemöbler eftersom Carat är 
ett material som tål alla väderförhållanden. Det vi inte hade i åtanke var att materialet är 
bräckligt och tål inte det slitage som en rastplats blir utsatt för.  

Inledningen av detta arbete bestod av en traditionell designmetod i form av skisser och 
prototyper som ledde fram till den slutlig lösning. Det var den här delen av processen 
som vi ville koncentrera oss på. Det hade kanske fungerat om vi hade arbetat med ett 
material som är enklare att bearbeta, men i det här fallet kom vi på idéer som var bra i 
teorin men inte gick att genomföra i praktiken. Idégenereringsfasen skedde parallellt med 
testerna vilket innebar att vi under tiden som idégenereringsprocessen pågick upptäckte 
begränsningar både i materialet i sig och i de yttre förutsättningar vi hade. Det ledde i sin 
tur till att vi fick börja om flera gånger med en ny idé, vilket var väldigt tidskrävande. 

Skisserna blev grunden för arbetet med prototyper och enklare modeller för att se 
proportionerna på den blivande produkten. Många av de skisser vi tagit fram är 
inspirerade av varandra eller har liknande lösningar som vi genom arbetets gång har 
utvecklat och förbättrat. 

Prototypbygget var en stor del i den inledande idégenereringsfasen. Vi är av samma åsikt 
som Tom Kelley (2001) som anser att en prototyp är mer handgriplig än en bild och 
därför lättare att ta till sig. När vi arbetade med att bygga modeller i skala 1:10 hittade vi 
även nya lösningar och kom på nya idéer. Fördelen vi såg med att bygga prototyper redan 
från början är att Kapaskivan hade samma form som vårt utgångsmaterial. Det vi byggde 
i Kapaskiva skulle vi sedan även kunna bygga i Caratskivorna. I ett senare skede förstod 
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vi att vi skulle få anpassa oss efter de tillverkningsmetoder som fanns tillgängliga och 
därför utesluta de idéer som inte passade tillverkningen. Om vi valt att göra en 
funktionsanalys borde en nödvändig funktion vara, passa tillverkning. Vi avstod från att 
använda oss av både funktionsanalys och designbrief eftersom vi ville avvika från det 
arbetssätt som vi använt oss av genom hela utbildningen och prova en egen metod som 
var en sammansättning av flera designmetoder där vi valt ut de delar som passade vårt 
designarbete. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Vi inspirerades av naturen och dess invånare och ville på så sätt skapa en utomhusmöbel 
som skulle fungera i alla väder. Det var en utmaning att arbeta med ett nytt material 
eftersom det inte fanns ett givet svar för vilka tillverkningsmetoder som var lämpliga. 
Tillverkningen precis som formgivningen var av testande karaktär och en form av wicked 
problem utan ett givet svar. 

Fördelarna med bordet är att det tål att stå utomhus året runt och att det är stabilt tack 
vare sin tyngd. Carat är brandsäkert, rostar, ruttnar eller möglar inte (Promonord, 2010). 
Däremot är materialet bräckligt och behöver tjockare dimensioner eller någon form av 
sarg för bättre hållfasthet. 

De möbler som tidigare har tillverkats för Eternit har formgjutits och därför kunnat 
anpassa formen och dimensionerna för en mer estetiskt tilltalande och hållbar möbel. 
Om vi skulle ha haft resurser och mer tid skulle vi gärna formgivit en möbel med mer 
mjuka former som kunnat tillverkas för Eternit. 

Ett återkommande problem i designprocessen har varit grundmaterialet i form av skivor 
och bearbetningen som endast har kunnats genomföras på Nikoara Nunez i Lomma 
eftersom skolans maskiner är utrustade för att bearbeta trä och skummaterial. 

Vi ser tillverkningsprocessen som ett wicked problem eftersom det ännu inte finns en 
given lösning på hur problemet ska lösas. Vi har valt att anpassa designen efter 
tillverkningsmetoden, men vi hade haft samma utrustnings som prototypverkstaden på 
JTH fast med rätt verktyg som är anpassat för sten istället för trä hade vi haft fler 
designalternativ att välja bland.  

Vi valde en testande metod för att nå fram till två designförslag, där vi genom att testa lät 
lösningen få växa fram precis som Rylander (2009) beskriver när hon talar om en 
designers arbete. Vi började med att ta fram möbler för en rastplats som sedan fick 
vidareutvecklas och förbättras för att passa brukarens behov i sin hemmiljö istället.  

Till skillnad från design i fokus som riktar in sig på att skapa ergonomiska produkter. Har 
vi istället utgått ifrån en designprocess som påminner mer om den som beskrivs i boken 
Effektiv visuell kommunikation (Bergström Carlsson, 2009) där man först tittar på 
förutsättningarna och sedan formar fritt utifrån dem. 
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5.3 Slutsatser 
 

Carat har förutsättningarna i form av väder- och temperaturtålighet för att användas för 
möbler både för inomhusbruk och för utomhusbruk. Svårigheterna med materialet är 
tillverkningsprocessen. Carat skulle mycket väl kunna lämpa sig till en rastplats, men 
kräver tjockare dimensioner för att klara den belastning en rastplats utsätts för. Tack vare 
Carats tyngd kan materialet användas precis som betong eftersom en möbel kan väga upp 
mot 55 kg (Se bild 3) och kan därför inte bäras iväg och bli stulen.  

Förslag på hur ett vidare arbete med Carat kan utvecklas är att börja med att undersöka 
hur en tillverkningsprocess kan gå till. För att senare kunna skapa en designlösning som 
är anpassat till Carat och dess fördelar. Vidare arbete med tillverkning och montering 
kräver en bredare undersökning för att hitta någon i regionen som är villig att bearbeta 
Carat.  

Vi har båda sett de första delarna i designprocessen som intressanta och därför lagt 
största delen av tiden på detta. Vi har lärt oss mycket under tiden vi arbetat med detta 
projekt, därför kan vi nu ta med oss kunskaper och erfarenheter av detta in i framtiden.
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Bilaga 1 Ritning av bänk för utomhusmiljö 
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Bilaga 2 Ritning av ben underrede till sittmöbel 
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Bilaga 3 Underrede till sittmöbel, förenklad 
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Bilaga 4 Mönster till fräsning, skalbagge. 
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Bilaga 5 Mönster till fräsning, fjäril. 
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Bilaga 6 Ritning på vertikal skiva till sittmöbel. 
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Bilaga 7 Ritning på ben till bord. 
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Bilaga 8 Anteckningar från intervju med försäljningschef Michael Stridh på 
Promonord. 

 

Möte med Mikael Stridh 5/2 på Promonord. 
Materialet fungerar bra i en CNC-fräs. (DWG filer) 
Tjocklek kan beställas olika, 8 och 12 mm. Kan böjas till viss del, men då stor radie. 
Formgjutning, annan process, Schweiz. 
Ceeminwood, upp till 40mm. 
Carat upp till 12 mm. 
Ceeminwood: ex moms. 75kr/kvm 
Carat: ex moms. 400kr/kvm 
Storlekar: 
Ceeminwood 1200x2500 och 1200x3200 
Carat: 1220x2500 och 1220x3040 
Sammansättning: 
Limma, skruv, dold infästning. 
Kan monteras under vatten, ingen svällning. Kan inte brinna, obrännbart. 
I Tyskland limmar man med dubbelhäftande tejp. 
Ceeminwood – Grå cement med träfibrer.  
Består av: Cement blandat med cellulosa. 
Tillverkningsprocess: Cement, vatten och syre. Blandas i stora cylindrar. Slammas 
sedan på stora rullar, trummor vart lager blir 1 mm tjockare på varje varv cylindern 
snurrar. Stansar kanter, värms upp och sedan kyls de snabbt ner igen. 
Lufttorkas och härdas i 28dygn.  
Inga kemikalier, helt miljövänligt. Mals ner och kan användas på nytt. Kan vara 
dammigt vid montering. Kalk och salt avsläpp från cementen. 
Ytbehandling: Lack, målning som vanligt, screentryck. Vid 15 grader är den uttorkad 
och kan ytbehandlas. 24 timmar i rumstemperatur så är den klar för behandling. 
Ska torrsågas. Samma som marmor ungefär fast får absolut inte sågas med 
vattenstrålning. Då slår man sönder molekylerna, kan leda till frysning som senare blir 
en spricka. 
Används av svenska arkitekter, inga möbler än så länge.  
”Bertil” Gjorde stänkskydd i ett kök, mellan diskbänk och överskåp. 
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Bilaga 9 Tillverkningsprocess för Swisspearl Carat 
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Bilaga 10 Carat består av 

 


