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Sammanfattning 

Författaren kontaktade Claesson Koivisto Rune Arkitektkontor  i augusti 2007 angående sitt 
examensarbete  på  KTH  Design  och  Produktframtagning.  Företaget  hade  diskuterat 
möjligheten  att  skapa  en  stol  av  formad  pappersmassa,  så  kallad  molded  pulp,  och 
författaren  sattes  att  driva  utvecklingen  av  stolen  vidare. Målet med  projektet  var  att  ta 
fram konstruktionsunderlag för en pappersmassestol som skulle ställas ut på möbelmässan i 
Milano i april 2008. Syftet med examensarbetet var att på ett vetenskapligt sätt utveckla en 
produkt samt att undersöka hur samarbetet mellan en teknolog och designer kan förbättras . 

Arbetsgången  följde  fyra  block:  Informationsinsamling,  Analys,  Syntes  och  Utvärdering. 
Information  inhämtades  om  pappersmassa,  formad  pappersmassa  eller  molded  pulp, 
stolkonstruktion,  sittställningar  och  om  den  befintliga marknaden  för möbler  av molded 
pulp.  Utifrån  informationen  ställdes  en  kravspecifikation  för  stolen  upp.  Utvecklingen  av 
stolen baserades på modeller, där olika aspekter av stolen analyserades. 

Stolen,  Paper  Pulp  Chair  har  en  tvådelad  konstruktion  som  bygger  på  slutna  geometrier, 
dubbelväggiga skal och en inre pall som tar upp den vertikala sittkraften. De båda delarna är 
individuellt stapelbara och sätts samman med hjälp av en kragkonstruktion. Pappersmassan 
blandas upp med en icke oljebaserad termoplast, PLA, vilket ger förbättrade egenskaper. 

Stolen blev  inte färdig till Milanomässan 2008. Ett konstruktionsunderlag har dock arbetats 
fram och projektet  fortsätter  tillsammans med Claesson Koivisto Rune, STFI‐Packforsk och 
Södra Cell. Ett anslag  från Vinnova  ihop med stöd  från de nämnda  företagen är projektets 
fortgång säkrad. 
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Abstract 

The  author  contacted  designers  Claesson  Koivisto  Rune  Arkitektkontor  in  August  2007 
regarding his Master thesis at KTH. The company had discussed the possibility of creating a 
chair made from molded pulp. The author was taken on as a manager for the project. The 
objective was  to  produce  design  documentation  for  a  paper  pulp  chair which was  to  be 
launched at  the  in 2008 Milan Furniture Fair. The purpose of  the  thesis was  to develop a 
product with scientific methods as well as to investigate how to make collaboration between 
designers and engineers easier through communication. 

The project went through four basic stages: Information, Analysis, Synthesis and Evaluation. 
Information  on  paper  pulp, molded  pulp,  chair  design,  sitting  postures  and  the  existing 
market of molded pulp  furniture. A  requirements  specification was established  from  that 
information.  The  development  of  the  chair  was  based  on  different  models  that  would 
determine different design aspects.  

The Paper Pulp Chair has  two‐part  structure  that utilizes  closed geometries, double  shells 
and an  inner stool  for stability. The  two parts are  individually nesting, and are  joined with 
corresponding flanges. The paper pulp is mixed with a non‐petroleum based thermoplastic, 
PLA, which enhances the material properties. 

The chair will not be launched at the Milan Furniture Fair 2008. Although, design documents 
for the chair has been produced, and the project continues together with Claesson Koivisto 
Rune,  STFI‐Packforsk  and  Södra Cell. A  grant  from  the  Swedish Governmental Agency  for 
Innovation  Systems  along with  support  from named  companies has ensured  the project’s 
progress. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Brittiske designern Tom Dixon berättar i en intervju för DN (K Flink, 2007‐09‐23) 
om  sin  förvåning  över  det  svala  intresset  för  hållbar  design  på  den 
internationella möbelmässan  Salone de Mobile  i Milano 2006. Ofta  tillverkas 
saker  i  återvunnet  material  och  sen  är  det  bra  med  det,  trots  att 
produktionsprocessen  som  skapar  produkterna  är  lika  miljöovänliga  som 
tidigare.  

”Ekologi är komplext.” säger Dixon.” Men det är ingen anledning till att väja för 
frågorna.” 

Inom arkitektur‐ och designvärlden  söker man  ständigt efter nya uttryck  som 
ska prägla kommande hus, produkter och möbler. Formgivarna vill  förnya  sig 
själva och driva utvecklingen  inom design  framåt. Uttrycken  kan  te  sig olika: 
konceptuella  idéer,  annorlunda  formspråk,  spännande  tillverkningsmetoder 
eller nya, innovativa material. Särskilt det sistnämnda har blivit mer intressant, 
inte minst i samband med det ökande hållbarhetsmedvetandet i samhället.  

Claesson  Koivisto  Rune  Arkitektkontor  är  ett  av  Sveriges  mest  välkända 
designnamn, såväl  inom som utom  landets gränser.   De har bland annat  ritat 
ambassadörsresidenset i Berlin och kulturhuset Sfera Building i Kyoto, och som 
designer har de uppdragsgivare i Sverige, Finland, Danmark, USA, Italien, Japan 
med  flera.  Claesson  Koivisto  Rune  hade  sedan  en  tid  tillbaka  diskuterat 
möjligheten att skapa en stol av formad pappersmassa, så kallad molded pulp, 
som  vanligtvis  ses  i  äggförpackningar  eller  som  distansmaterial  i  varulådor. 
Stolen  skulle  bestå  av material  direkt  från  skogen  och  skulle  vid  destruktion 
vara  fullt  återvinningsbar:  en  gammal  stol  kan  teoretiskt  sätt  bli  en  ny  igen. 
Stolen kan ses som ett formmässigt  inlägg  i miljödebatten eller bara ett billigt 
ekologiskt  alternativ  till  de  plaststolar  som  ses  på  konferenser,  festivaler, 
utställningar,  till  och med  på  uteplatsen  hemma.  Idén  var  intressant  nog  att 
vidareutveckla men  efter  viss  research  bordlades  projektet  då  det  saknades 
resurser  att  driva  det  framåt.  Författaren  kontaktade  design‐  och 
arkitekturfirman  i  augusti  2007  angående  sitt  examensarbete  på  KTH Design 
och  Produktframtagning.  Projektet  och  dess  utmaningar  motsvarade 
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målsättningarna för det kommande examensarbetet och författaren sattes att 
driva utvecklingen av  stolen vidare. Då miljömedvetenhet och  sökandet efter 
alternativa material ligger i tiden ville Claesson Koivisto Rune driva på projektet 
och sikta på att stolen borde ställas ut redan på 2008 års möbelmässa i Milano 
då man såg en risk att ett liknande projekt kunde vara under utveckling någon 
annanstans i världen. 

 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING 

En stol av molded pulp ska konstrueras för industriell produktion. Molded pulp 
har inte tidigare använts för att tillverka möbler och egenskaper som mekanik, 
optisk  kvalitet,  haptisk  kvalitet  och  eventuella  sammanfogningar  måste 
undersökas.  

 

1.3 MÅLFORMULERING 

Att  i  samarbete  med  firma  Claesson  Koivisto  Rune  ta  fram 
konstruktionsunderlag  som  möjliggör  produktion  av  en  stol  bestående  av 
pappersmassa. Stolen ska ställas ut på möbelmässan i Milano i april 2008.  

 

1.4 SYFTE 

Syftet med  arbetet  var  att på ett  vetenskapligt  sätt utveckla en produkt och 
lösa eventuella konstruktionsproblem som uppstår. Utvecklingen skedde i nära 
samarbete med möbel‐ och industridesigner. Tvärdisciplinära arbetslag blir allt 
vanligare  i näringslivet allteftersom  företagen upptäcker  styrkan  i  samarbetet 
mellan designer, marknadsförare och  ingenjörer.  Förmågan  att  kommunicera 
och  att  förmedla  sin  kunskap  blir  allt  viktigare  egenskaper  för 
ingenjörsstudenter.  Med  projektet  Paper  Pulp  Chair  gavs  möjligheten  att 
undersöka hur samarbetet med designer kan underlättas. Arbetet gav också en 
möjlighet  att  uppleva  ett  skarpt  utvecklingsprojekt med  produktionsmässiga, 
tekniska och estetiska utmaningar. 
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1.5 METOD 

Det var en målsättning att utvecklingsarbetet för stolen skulle vara processtyrt. 
Arbetsgången  följde  fyra  block:  Informationsinsamling,  Analys,  Syntes  och 
Utvärdering,  se  figur 1. Processen var varken  linjär eller helt  iterativ, utan en 
hybrid  däremellan.  Ständig  utvärdering  avgjorde  om  ny  information,  analys 
eller syntes behövdes för att fortsätta arbetet. Besluten att fortsätta eller göra 
om gav återkopplingar mellan de olika blocken. Det visade sig att blocken också 
flöt  in  i  varandra  då  olika  delar  av  projektet  befann  sig  i  olika  stadier  av 
utveckling. För att styra projektet hade de tydligaste arbetsmomenten stolpats 
upp och satts in i en tidsplan, se bilaga 1. Där hade de olika momenten givits en 
uppskattad  tidsram  för  genomförande.  Tidsplanen  uppdaterades med  jämna 
mellanrum så att projektets  fortgång kunde övervakas och påverkas på bästa 
sätt.  

 

 

 

Figur 1. Utvecklingsprocessen. 

Inom produktutveckling  talar man gärna om den så kallade  trattmodellen där 
man börjar med ett brett grepp och många valmöjligheter, eller konceptförslag, 
och sedan successivt behandlar möjligheter och problemställningar tills det att 
en optimal  lösning återstår. Trattmodellen kan dock vara missvisande då den 
antyder att processen rör sig närmast linjärt mot en förutbestämd slutprodukt. 
Förutsägbarheten  i utvecklingsprojekt  liknande detta är vanligtvis mycket  låg; 
risken  för bakslag och påföljande omvärderingar är  större än  i andra projekt. 
Det  finns  inte  en  klar  kravspecifikation  från  början,  den  arbetas  fram  och 
förtydligas under projektets gång. Flera  lösningsförslag utvecklas parallellt tills 
det att kraven har definierats så pass att det går att avgöra om  förslagen ska 
slopas  eller  vidareutvecklas  (Tonnquist,  2004).  Det medför  dels  att  tidigare 
nämnda  återkopplingar  blir  allt  viktigare,  dels  att  man  bör  hålla 
valmöjligheterna öppna så länge som möjligt. Att inte ta beslut och göra vägval 
så  fort  det  är  möjligt  kan  i  slutändan  visa  sig  tidssparande.  Denna  filosofi 
stämmer  väl  överens  med  hur  Claesson  Koivisto  Rune  arbetar  i  sina  egna 
projekt. 

Infoinsamling  Analys  Syntes  Utvärdering 
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Litteratursökning gjordes  för att  finna  information om dels pappersmassa och 
tillverkning  av molded  pulp,  dels  om  stolar  och  deras  konstruktion.  Särskilt 
intressanta var Stockholms stadsbibliotek, Konstfacks bibliotek, STFI‐Packforsks 
bibliotek  samt  Claesson  Koivisto  Runes  eget  bibliotek med  både  böcker  och 
materialprover.  KTH  Maskinkonstruktions  skrivelser  om  maskinelement  och 
konstruktion  var  också  relevanta  för  projektet.  Produktionsmetoderna  för 
molded pulp beskrivs ingående på flera hemsidor på internet tillsammans med 
antologier för stolar och stoldesigner. 

Intervjuer med sakkunniga var avgörande för projektets framgång. Experter på 
molded  pulp,  skalkonstruktion,  pappersteknik  kontaktades  för  att  få  råd  och 
svar på frågor kring design och produktion av en pappersmassestol. 

Idégenereringen skedde med hjälp av en form av skissningsstyrd brainstorming: 
arbetsgruppen  sitter  kring  ett  bord  och  producerar  konceptstyrda  idéskisser 
under en bestämd tid. Flera olika koncept behandlades på  liknande sätt så att 
ett stort antal skisser skapades. Urvalsprocessen baserades på diskussion och 
demokratiska  beslut,  givetvis  inom  ramarna  för  vad  som  var  möjligt  att 
producera.  

För att bestämma  form, sittställning, bekvämlighet, bärighet och konstruktion 
av en  stol krävdes ett  stort antal modeller  som kunde provas och utvärderas 
utifrån  olika  kriterier.  Skalmodeller,  funktionsmodeller,  volymstudier, 
åskådningsmodeller,  produktionsstudier  och  andra  modeller  gjordes  för  att 
klargöra hur en stol av pappersmassa kunde tillverkas på bästa sätt. Utöver de 
fysiska modellerna av kartong och wellpapp tillkom virtuella modeller  från yt‐ 
och solidmodelleringsprogram. En stor del av analysarbetet, vare sig det gällde 
konstruktion eller  form, skedde genom olika modeller som  i sin tur baserades 
på  tidigare  insamlad  fakta.  Modellbyggandet  gick  dock  längre  än  att  bara 
användas  för  logisk  analys. Rosell  (1990) menar  att man  kan uppleva  former 
lättare om man också använder händerna. Att bygga och bedöma modellerna 
var  ett  såväl  visuellt  som  haptiskt  arbete  där  tankegången  ofta  styrdes  av 
handen snarare än ögat.  
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2 ANALYS 

2.1 BEFINTLIG MARKNAD 

Efterforskningar vad gäller patent  rörande  formad pappersmassa  tillsammans 
med möbler har inte gett resultat. Det finns i Sverige pågående försök att göra 
större  konstruktioner  i  pappersmassa  men  för  andra  syften  än 
möbelproduktion . Det finns inte heller ‐ så vitt författaren har kunnat utröna ‐ 
några  stolar  av  pappersmassa  på  marknaden.  Det  finns  pallar,  som  också 
fungerar som behållare, av formad pappersmassa men bara en har hittats som 
är i produktion, se figur 2. 

 

Figur 2. Från vänster: Förslag till pall av Eric Janssen 
Design, förslag till pall av Blanc‐Reed Design, pall av 
Eco Pulp Products (India) Ltd. EPPs pall uppges tåla 
en vikt på 150 kg.(Källa: Eric Janssen Design, Blanc‐

Reed respektive Eco Pulp Products) 

Det  finns också  förslag till en stol av pappersmassa som var ett tävlingsbidrag 
till  Designboom.com,  en  community  för  industridesign,  se  figur  3.  Stolen  är 
liksom  två  av  pallarna  bara  formmässiga  förslag  och  är  inte  tänkt  för 
serieproduktion.  Särskilt  stolen  har  åtskilliga  steg  av  utveckling  kvar  för  att 
kunna förverkligas. 

 

Figur 3. Stolförslag av Ido Mor för tävling hållen av 
Designboom.com.  
(Källa: Designboom) 
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Det  finns  stolar  gjorda  i  andra  cellulosabaserade  material  som  är  ute  på 
marknaden.  Lammhults  Imprint,  som  visades  upp  i  sin  slutgiltiga  version  på 
Stockholms Möbelmässa 2006, har ett sittskal av pressade cellulosamattor och 
ett underrede av stål eller trä. Det cellulosabaserade materialet Zelfo används 
också  till möbeldesign. Zelfo är pressad eller gjuten cellulosafiber som har en 
blank, träliknande yta.  

 

2.2 STOLAR 
2.2.1 FORM SOM DISKUSSION 

Stolen är kanske det föremål som i störst utsträckning har fått representera nya 
idéer  och  rörelser  inom  såväl  formgivning  som  tillverkningsteknologi.  De 
senaste  150  åren  har  stolens  former  följt  den  arkitektur  och  teknik  som  har 
legat  i  framkanten  på  utvecklingen, men  också  idéer  och  samhällsskiftningar 
har påverkat stolens utseende. Modernism beskrivs exempelvis ofta med hjälp 
av den så kallade Bauhaus‐stolen, en designikon som har tillverkats  i ett stort 
antal variationer från och med tjugotalets slut, se figur 4.   

 

Figur 4. Så kallad Bauhaus‐stol av Marcel Breuer, 1928.  
(Källa: Victor & Albert Museum) 

Stolarna  representerade  de  konstruktivistiska  idéer  som  Bauhaus‐skolan 
resonerade  kring,  samtidigt  som  den  nya  tekniken  att  använda  stålrör  för 
möbelkonstruktion  styrde  formgivningen.  Ett  årtionde  tidigare  inspirerades 
Gerrit Rietveld av Mondrians De Stijl‐målningar och satte färg på sin stol byggd 
av grundelement  i  form av  fyrkantstavar och plywoodplattor. Resultatet, den 
röd‐blå stolen, har påverkat konstnärer och arkitekter sedan dess, se figur 5.  
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2.2.2 SAMMANSÄTTNING OCH ANVÄNDNING 

Konstruktionsmässigt  är  stolar  mer  komplexa  än  andra  möbler,  mycket  på 
grund av våra sittvanor. Då en sittande person byter ställning på stolen med 10 
till 15 minuters mellanrum kan lasterna inte ses som rent statiska. Det går inte 
heller att forma stolen för en enda sittställning, sådana stolar är sällan särskilt 
bekväma. Den mest  bekväma  sittställningen  är  inte  bekväm  över  tiden,  som 
arkitekten och möbelformgivaren Eero Saarinen uttryckte det. Generellt  styrs 
konstruktionen av sittmått som ofta ges av standardiserade riktvärden för olika 
typer av stolar. Berglund (1988) anger fyra typiska sittställningar: 

• A – Upprätt sittande med rät vinkel  i höftleden,  lämplig vid måltider 
eller skrivbordsarbete. 

• B – Upprätt sittande med öppen vinkel  i höftleden, en utveckling av 
den föregående ställningen där sitsen lutas framåt något. 

• C  –  Lätt  bakåtlutande  sittställning,  lämplig  för  stolar  i  väntsalar, 
biografer med mera. 

• D  –  Vilsittande,  där  kroppstyngden  fördelas  över  en  stor  yta  för 
bekvämlighet. 

Tre  huvudsakliga  lastfall  påverkar  en  stols  utformning:  Den  vertikala  kraften 
från en kropp, vridmomentet  i det horisontella planet  som de  fyra benen  tar 
upp och momentet där sitsen möter ryggstödet, se figur 7. Statens Provnings‐ 
och Forskningsinstitut (SP) anger i sina riktvärden för sittmöbler att en stol ska 
klara 1600 N på sitsen och 560 N mot ryggbrickan (Möbelfakta, 2002). För att 
motverka  vekhet  i  stolen  behövs materialkoncentration  eller  förstyvningar  i 
stolsryggens  fäste  samt  stag mellan  stolsbenen.  Stagen  ger  vridstyvhet  och 
övergången mellan sits och rygg ger stolsryggen stabilitet. 
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Figur 7. De huvudsakliga lastfall som en stol utsätts för. 

Utöver  de  tre  huvudspänningarna  tillkommer  en  mängd  mer  eller  mindre 
ovanliga  lastförhållanden  som  sittmöbler  utsätts  för.  Användare  sitter  till 
exempel  ibland  bara  på  ena  hörnet  av  stolen,  sitter  på  eller  lutar  sig mot 
ryggstödet, väger på stolen och så vidare. Hur många av lastförhållandena som 
tas  med  i  beräkning  vid  utformning  beror  givetvis  på  den  tänkta 
användarmiljön.  

 

2.2.3 MONOMATERIAL 

En  stol  av  pappersmassa  kommer  att  få  en  form  som  styrs  av 
tillverkningsmetoden. Det  var  ett  önskemål  att  stolen  skulle  bestå  av  enbart 
pappersmassa vilket också det påverkade konstruktionen. För  inspiration och 
för  att  hitta  liknande  lösningar  på  samma  konstruktionsproblem  letade 
författaren  efter  andra  stolar  av  monomaterial  såsom  Verner  Pantons  och 
Helmut Blätzners plaststolar, se figur 8. 

 

     

Figur 8. Helmut Blätzners Bofinger Model från 1964 och 
Verner Pantons stolikon, 1960. (Källa: 1000 Chairs) 

Andra stolar som också är av samma material är vanliga  trädgårdsstolar, som 
kan sägas vara utvecklingen av de tre ovan nämnda designerstolarna. Det som 
skiljer en plaststol från en stol av pappersmassa är att plaststolarna kan förses 
med  ribbor  som  gör  konstruktionen  styvare.  Tillverkningen  av 
pappersprodukter  ger  en  skalkonstruktion  där  eventuella  förstyvningsribbor 
ger upphov till en U‐sektion. Kanske kan resultatet liknas vid tunn plåt.  
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2.3 PAPER PULP ‐ PAPPERSMASSA 

Paper pulp eller pappersmassa är  cellulosafiber  som utvinns ur  trä. Det  finns 
olika  metoder  för  att  ta  fram  cellulosafiber  ur  trä;  kemisk  process, 
termomekanisk process, kemi‐termomekanisk process och återvinning. 

I den kemiska processen blandas  träspån med kemiska  föreningar som bryter 
ner  det  lignin  som  binder  samman  cellulosan  i  träets  cellstruktur.  Det 
hydrofoba  ligninet  förhindrar  att  cellulosan  binds  ihop  och  därmed  ge  den 
draghållfasthet  och  brottseghet  som  eftersträvas  i  högkvalitativ  papper  och 
kartong. Den  vanligaste  kemiska processen  kallas Kraft pulping och använder 
natriumhydroxid och natriumsulfat för att utvinna cellulosan. Metoden är mer 
skonsam  än  den  process  som  använder  sulfit,  som  försvagar  fibrerna  och 
därmed ger en svagare pappersmassa. Sulfitmetoden ger dock fler användbara 
biprodukter. Med  den  kemiska  framställningen  bibehålls  fiberns  längd  vilket 
bidrar till en smidig och tät kartong.  

Den  mekaniska  processen  använder  sig  av  kvarnar  för  att  bryta  ner 
trästrukturen. Kvarnarna var  förr gjorda av  sten eller keramer men  stålskivor 
blir allt vanligare. Om träspånen är ångade innan de mals ner kallas processen 
för  termomekanisk  (TMP).  Fibrerna  blir  kortare  och  är  hårda  på  grund  av 
ligninet  som  är  kvar  i  massan.  Ligninet  gör  produkter  av  mekanisk 
pappersmassa  något  svagare  och mer  känsliga  för  solljus  än  produkter  utav 
kemisk pappersmassa. TMP är vanligtvis starkare än rent mekanisk massa. 

En hybrid mellan de  två  föregående metoderna är den kemi‐termomekaniska 
processen  (CMTP),  där  spånen  behandlas  enligt  sulfit‐  eller  Kraft‐metoden 
innan de mals ner. Den kemiska behandlingen är  inte  lika påtaglig  som  i den 
rent  kemiska metoden;  temperaturen  är  lägre,  det  är  inte  lika  extrema  pH‐
värden, behandlingstiderna är kortare och så vidare. Syftet är inte att få bort all 
lignin  utan  att  göra  spånen  lättare  att mala  ner.    CMTP  är  generellt  något 
starkare  än  TMP  och  rent mekanisk massa, men  den  är  inte  lika  stark  som 
kemisk massa och är känslig för solljus. 

Olika  träslag  har  olika  typer  av  fibrer. Gran  och  furu  ger  långa,  platta  fibrer 
medan  björkens  är  kortare  och  cylindriska.  Furufiber  har  en  typisk  längd  på 
ungefär  fyra millimeter. Långa  fibrer resulterar  i bättre mekaniska egenskaper 
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som brottseghet och draghållfasthet hos slutprodukten men ger en grövre yta 
och  skiftande  densitet  vilket  kan  leda  till  oregelbunden  vidhäftning  vid 
sammanfogningar.  Kortare  fibrer  ger  sämre  egenskaper men  bättre  ytfinhet. 
Eukalyptus,  som  vanligtvis  importeras  från  Brasilien,  är  ett  träslag  som  ofta 
används  inom massaindustrin  då  det  är  billigt  jämfört med  de  ovanstående 
typerna.  Fibrerna  är  korta  och  har  inte  lika  hög  styrka  som  till  exempel 
granfiber. 

Använd  pappersmassa  kan  återvinnas  genom  att  den  behandlas  kemiskt, 
avbleks  och  avfärgas.  Därefter  tillsätts  ibland  ny  fiber  för  att  göra  massan 
starkare.  Återvunnen  massa  ärver  generellt  de  egenskaper  som 
ursprungsmassan har, men de är inte lika goda som hos kemiskt utvunnen lång 
fiber. Kvaliteten  försämras  för varje cykel av återvinning och användning som 
pappersmassan genomgår, dels genom nedbrytning av  fibrerna men också av 
oönskade tillsatser som plast, lim och färger.  

 

2.4 MOLDED PULP – FORMAD PAPPERSMASSA 

Den  låga  materialkostnaden  gör  att  molded  pulp  används  i  ett  stort  antal 
förpackningsprodukter;  från äggförpackningar  till hörnskydd  för möbler. Med 
termen molded pulp menas tredimensionella pappersprodukter som tillverkas 
genom att en fiberhaltig vätska, kallad slurry eller mäld, drivs genom ett format 
filter (Brody och Marsh, 1995).   Alla typer av fiber kan användas beroende på 
produktens  användningsområde  men  returfiber  är  ofta  den  största 
beståndsdelen.  Beroende  på  fiberkvalitet,  process  och  efterbearbetning  kan 
produkternas godstjocklek varieras mellan en och sex millimeter. Slurryn består 
till  största  delen  av  vatten,  endast  någon  enstaka  procent  är  fiber.  Det  är 
vanligt  att  tillsatser  som  hartser,  vaxer,  flamskyddsmedel  och  pigmentering 
också finns  i slurryn. Hartser och vaxer gör produkten mer styv, fuktbeständig 
och  hållbar men  pigmentet  bidrar  också  till  ökad  livslängd. Molded  pulp  har 
geometriska  begränsningar  vad  gäller  släppningsvinklar,  godstjocklek  och 
dragdjup vilket påverkar konstruktionsförutsättningarna. Styrkan med tekniken 
är det  kostar betydelselöst mer att  skapa  starka, dubbelkrökta  ytor än plana 
ytor. 
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Det  finns  flera  tillverkningsprocesser  för  att  göra  produkter  av molded  pulp 
(Paine,  1990).  Två  exempel  kallas  för  suction  molding  respektive  pressure 
injection molding. Båda metoderna har samma princip; att driva slurry genom 
ett format filter. Verktygen är uppdelade  i två delar: en del som påminner om 
stålverktyg  för  vakuumformning  av  termoplaster  och  en  del  som  är  ett 
finmaskigt metallnät,  en  så  kallad  screen. Vid  suction molding,  den  vanligast 
förekommande metoden,  gör  vakuum  på  ena  sidan  av  verktyget  att  slurryn 
drivs  genom  det  formade  nätet.  Fibrerna  orienterar  sig  i mekaniskt  låsande 
lager mot nätet. Vid  färdig  formning har detaljen hög vätskehalt, omkring 85 
procent.  Detaljen  förs  över  på  en  mellanstegsform  eller  transfer  mold  och 
torkas i ugnar, alternativt med ett mellansteg av efterpressning som tvingar ut 
mer  vatten och  ger detaljen  en högre densitet,  se  figur 9.  Processen  är ofta 
helautomatisk vilket tillsammans med relativt höga verktygskostnader gör den 
passande  för  stora  tillverkningsvolymer.  Resultatet  är  öppna  fatliknande 
geometrier såsom äggförpackningar.  

 

Figur 9. Den vanligast förekommande tillverkningsmetoden. 

Vid pressure  injection hälls en uppmätt mängd slurry  in  i formverktyget varpå 
het luft blåses in under tryck. Detaljen har en vätskehalt på cirka 45 procent när 
den  lämnar  verktyget och har en godstjocklek på omkring 2,5 mm, men den 
kan varieras efter önskemål. Metoden gör det möjligt att skapa komplicerade 
geometrier vilket återspeglas  i det vida spektrum av produkter som tillverkas; 
allt  från  förpackningar  till  hattar,  leksaker  och  dockor.  Pressure  injection 
molding har en  lägre verktygskostnad och är en halvautomatisk process vilket 
gör mindre serier, från ca 5000 detaljer, möjliga.  

Efterpressning  används  som  tidigare  nämnts  för  att  göra  en  detalj  tätare. 
Pressningen  ger  goda  mekaniska  egenskaper;  vanliga  produkter  som  är 
efterpressade är väskskal och handskfack.  I nyare maskiner fungerar formarna 
också  som  pressverktyg.  Detaljen  pressas  mellan  de  två  upphettade 
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formverktygen så att den torkas och förtätas på samma gång, vilket ger en slät 
yta och goda  formtoleranser, se  figur 10. Processen kallas  för Dry‐in‐the‐mold 
alternativt  precision  molding.  Bröderna  Hartmann  A/S  i  Danmark  har 
patenterat en metod där den nygjutna detaljen torkas och pressas med hjälp av 
het sand  istället  för ett pressverktyg. Materialet pressas  inte  lika mycket eller 
jämnt,  men  kostnaderna  blir  avsevärt  mycket  lägre  då  man  undviker 
verktygskostnader. 

 

Figur 10. Precision molding eller varmpressad pappersmassa. 

Molded  pulp  kan  beläggas  med  skyddande  ytor  för  bättre  hållbarhet  eller 
användbarhet. Beläggningen kan bestå av vaxer, hartser, termoplastfilmer eller 
sprayfärg. Många  av  egenskaperna  kan dock bestämmas  redan  i  slurryn, där 
ämnen  som  flamskyddsmedel  eller  vätskeavstötande  medel  kan  tillsättas. 
Produkterna kan förses med reliefer och texter och det är möjligt att trycka på 
dem.  Eldrisken  för  molded  pulp  är  lägre  än  för  produkter  av  gjutna 
termoplaster. 

Branschorganet  International Molded Fibre Packaging Association  (IMFA,  före 
detta  IMPEPA)  har  skapat  ett  klassificeringssystem  för  alla  olika  typer  av 
molded pulp som finns, se Bilaga 2. Systemet, med fyra grundtyper av molded 
pulp, ska hjälpa  tillverkare och konsumenter att välja den  lösning som passar 
dem bäst.  

 

2.5 POLYLAKTID 

Molded pulp  får dramatiskt  förbättrade egenskaper om den blandas med en 
termoplast. Plasten  fördelas  jämnt  i godset när detaljerna varmpressas vilket 
ger  högre  hållfasthet,  bättre  fuktbeständighet  och  bättre 
utmattningsegenskaper.  
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Polylaktid  (PLA)  är  en  relativt  ny  typ  av  termoplast  som  är  baserad  på 
majsstärkelse.  I  framställningsprocessen bryts  stärkelsen ned  till dextros  som 
med  hjälp  av  bakteriell  fermentering  omvandlas  till  mjölksyra.  Mjölksyran 
polymeriseras  sedan  och  kan  bearbetas  till  fibrer  som  har  ungefär  samma 
storlek som pappersmassafiber. PLA är alltså  inte petroleumbaserad vilket gör 
den 100 % biologiskt nedbrytbar. Det innebär att den kan läggas i en kompost, 
brännas  eller  återanvändas  med  minimal  miljöpåverkan  och  utan  giftiga 
utsläpp.  Stellata AB Miljöförpackningar  hävdar  att  det  kan  ta  så  lite  som  50 
dagar  att  bryta  ned  PLA‐produkter  om  de  läggs  i  en  industrikompost.  De 
mekaniska egenskaperna för kompositen PLA‐pappersmassa varierar med olika 
blandningsförhållanden, men spänningsöverföringen mellan fiber och matris är 
mycket god (Huda et al, 2006). 

Det finns idag ett fåtal produktexempel med varmpressad PLA‐blandad molded 
pulp ute på marknaden. Produkterna har utvecklats i ett forskningskluster från 
nordiska  företag  inom  skogsbranschen, New  fibers  new materials,  där  bland 
annat STFI‐Packforsk, Bröderna Hartmann och Södra Cell  ingår. STFI har också 
tillsammans med två designer tagit fram ett materialprov som visar på den PLA‐
blandade pappersmassans möjligheter och kvaliteter, se figur 11.  

 

 

Figur 11. Materialprov av Farvash Razavi och Nandi Nobell  
för STFI‐Packforsk. 
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2.6 KRAVSPECIFIKATION FÖR PAPER PULP CHAIR  

Allteftersom fakta om produktion och konstruktion har tillkommit blev kraven 
på en pappersmassestol mer definierbara. En kravspecifikation ställdes upp där 
de mer grundläggande egenskaperna för stolen har tagits upp tillsammans med 
önskemål som bör uppfyllas för att projektet ska kunna anses lyckat. 

Krav 

• Klara de av SP uppställda belastningskraven för en sittmöbel: 1160 N 
normalkraft mot sitsen och 560 N normalkraft mot ryggstödet. 

• Bestå enbart av fullt återvinningsbara delar. 

• Nollserie färdig till Salone del Mobile i Milano 16 april 2008. 

• Resultera i en teknisk rapport. 

Önskemål 

• Vara stapelbar, i komponentform eller monterad. 

• Kosta högst 50 €. 

• Monomaterial cellulosafiber, inget lim, tejp eller liknande. 
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3 SYNTES 

3.1 MÖJLIGA KONFIGURATIONER 

Möjligheten  att  forma  en  stol  i  ett  enda  stycke  ställdes mot möjligheten  att 
sätta samman stoldelar med olika typer av  förband. Det var också av  intresse 
att  undersöka  hur  stolens  möjliga  konstruktionskonfigurationer  påverkar 
styvhet, stapelbarhet, kostnad och andra parametrar. Tjalve (2003) skriver om 
strukturvariation  som  en  systematisk  metod  att  ta  fram  olika  lösningar  på 
samma problem. Med hjälp av strukturvariationens  idéer behandlades vanliga 
och  ovanliga  vägar  att  sätta  samman  en  stol,  och  de  olika  möjligheterna 
gestaltades av kartongmodeller i skala 1:10. All överflödig information och form 
skalades  bort  och  modellerna  visade  de  olika  metoderna  hur  olika 
grundelement kan sättas samman till en sittmöbel.  Elementen utgick från den 
vanligaste  formen  på molded  pulp,  alltså  den  öppna  fatliknande  geometrin. 
Modellerna,  som  visade  strukturella  styrkor  och  svagheter  hos  de  olika 
metoderna, blev utgångspunkten för argument kring de olika konfigurationerna 
och  hur  den  framtida  stolen  skulle  kunna  göras  på  bästa  sätt.  Inget  urval 
gjordes, men modellerna utgjorde grunden  för konceptgenereringen där valet 
senare gjordes. Se Bilaga 3. 

 

3.2 VOLYMSTUDIE OCH SITTSTÄLLNING 

För att få en uppfattning om stolens uppfattade och verkliga volym gjordes en 
stolmodell av wellpapp i skala 1:1, se figur 12.  

 

Figur 12. Volymstudie av stolen. 
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Samtidigt testades stolens komfort och användbarhet. Stolens mått bestämdes 
med tre utgångspunkter som tillsammans gav en god sittställning. Riktvärdena 
för stolar avsedda för sittande vid bord, alltså A eller C i handboken Sittmöblers 
mått av Berglund (1988) visar på generella riktvärden som passar stolen. Jasper 
Morrisons  Air  Chair  (se  figur  13)  har  lite  mer  snäva  mått  än  vanligt  men 
erbjuder ändå en bekväm sittställning, och vissa mått på stolen mättes upp och 
jämfördes med Berglunds. 

 

Figur 13. Volymstudien och Air chair av Jasper Morrison för Magis (1999) 

Lika  viktigt  som  dessa  två  faktakällor  är  den  stora  erfarenheten  av 
stolkonstruktion  som  finns  på  Claesson  Koivisto  Rune.  Måtten  på  stolen 
ändrades efter diskussion och provningar  i en  iterativ process. Måtten kunde 
omöjligt  bestämmas  helt  då wellpappmodellen  inte  kunde  göras med  någon 
större  precision. Dessutom medgav wellpappen  inte på  ett  enkelt  sätt några 
dubbelkrökningar vilket annars är en utmärkande egenskap för molded pulp. 

Ändå  gick  det  att  få  ut  information  ur  modellen  och  dess  mått,  särskilt 
ryggstödet var intressant att studera. Stödet gjordes högre än på Air Chair men 
inte  så  högt  som  rekommenderas  i  Berglund  vilket  gav  en  bekväm  stol  som 
ändå  inte  blev  för  hög.  Då  det  krävdes mycket material  för  att  stödja  upp 
stolsryggen verkade den högre än vad den egentligen var, vilket sågs som ett 
formmässigt problem. Från början var stödet  inte bekvämt  trots att det hade 
rekommenderad  lutning och bra höjd. Skålningen gjordes djupare och  stödet 
provades  igen,  och  efter  ett  par  upprepningar  hade  ryggstödet  en  djup 
skålform upptill och en grund skålning nedtill, se figur 14. En djup skålning ger 
ett bättre stöd för ryggen i flera olika sittställningar. 
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Figur 14. Fullskalemodellens ryggstöd. 

 

3.3 KONCEPTGENERERING 

Med  hjälp  av  skalmodeller  och  tankeskisser  diskuterades  de  olika 
tillverkningsmöjligheterna  för  stolen,  och  idén  med  stolen  preciserades. 
Uppslaget  att  använda  lim  för  att  foga  samman  stoldelar  var  inte  längre  lika 
aktuellt. Limsträngar gör produktionen mer komplicerad och stolen skulle  inte 
längre  vara  av  ett  enda  material.  Återstod  alltså  öppna  geometrier  och 
vikningar.  För  öppna  geometrier  var  konfiguration  4  (se  bilaga  3)  mest 
intressant då den innebar goda formmöjligheter och gav dubbelt stöd till sitsen. 
En större modell arbetades  fram  i  lera som kläddes med aluminiumnät. Nätet 
togs bort och belades med ett skikt papier mache, se figur 15. 

     

Figur 15. Det första konceptet: en utveckling av 
konfiguration 4 i bilaga 3. 
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Modellen visar hur olika dubbelkrökningar och förstyvningar ökar stabiliteten i 
stolen. När stolen kommer ut ur formen för att torkas mellan två heta formar 
pressas  det  undre  stödet  och  sitsen  ihop.  Detta  ger  en  sorts  fog  som  inte 
inskränker på projektets strävan efter monomaterial.  

Problemet med de öppna geometrierna som konfiguration 1 och två  i bilaga 3 
visar är dålig vridstyvhet. Enligt Sundström (2000) ger slutna tvärsnitt en högre 
styvhet än öppna. Detsamma gäller för tredimensionella geometrier. Att sätta 
lock  på  de  öppna  stolarna  vore  alltså  fördelaktigt  för  att  ge  dem  en  högre 
stabilitet. Två sådana stolkoncept togs fram; en med öppen geometri uppifrån 
och en bakifrån. Den  första  av de  två  stolarna  gav  goda  formmöjligheter  för 
sitsen och ryggstödet, se figur 16 

          

Figur 16. Det andra konceptet, en variant av konfiguration 
1 i bilaga 3. 

Vidareutveckling av sitsen, eller locket, är väsentlig för konceptet då det är här 
alla påfrestningar  tas upp och  fördelas  i stolkroppen. Samma problem är  inte 
lika  påtagligt  i  det  andra  lockkonceptet  där  locket  trycks  in  i  håligheten  i 
stolsryggen. Den  kan  antingen  fästas med  snäppförband  eller  genom  friktion 
mellan ryggen och stolens insida, se figur 17. 
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Figur 17. Det tredje konceptet, också den en variant på 
konfiguration 1 i bilaga 3. 

Stolsryggen är utformad med en konsol som stöder sitsens bakre del. På grund 
av släppningsvinklar blir sitsen  lätt framåtlutad och avsmalnande vilket  inte är 
positivt  för  komforten.  Konceptet  är  stabilt  men  skrymmande  både  ur 
tillverkningssynpunkt och ur formsynpunkt. Det gäller också för det föregående 
konceptet;  båda  två  kräver  mycket  stora  verktyg.  Detsamma  gäller  för  det 
fjärde konceptet som bygger på korrugeringar som förstärkande element. Här 
viks sitsen in från sidan och stöds upp med ytterligare en sits från andra sidan, 
se  figur 18. Korrugeringar av olika  storlekar  gör  stolen  stabil, men  konceptet 
kräver långtgående vidareutveckling för att fungera. 

        

Figur 18. Det fjärde konceptet var en modifikation av 
konfiguration 4 i bilaga 3. 
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3.4 URVAL 1 

Arbetsgruppen  valde  ut  två  av  koncepten  som  skulle  vidareutvecklas.  Den 
första konfigurationen var intressant då den kunde göras i ett enda stycke, men 
det var oklart huruvida idén att pressa  ihop två ytor istället för att limma dem 
skulle räcka för de fläkande krafter som ytorna utsätts för när stolen används. 
Gerald  Begeli,  Senior  Packaging  Consultant  på  STFI‐Packforsk  gav  positiv 
respons men eftersom metoden är oprövad måste tester genomföras.  

Vidare valdes det andra konceptet ut. Den slutna kroppen gav styvhet, och det 
fanns stora friheter i utformningen av stolen. En vidareutveckling av konceptet 
var att ha en upphöjning  från botten av stolen som kan ge ytterligare stöd åt 
sitsen. En annan  idé var att ta bort sitsen fullständigt och där med få en sorts 
pall med väggar omkring sig som rygg‐ och armstöd. Resultatet är givetvis inte 
lika stabilt, men den annorlunda stolslösningen ansågs så pass intressant att en 
möjlig konstruktion skulle undersökas.  

 

3.5 VIRTUELLA MODELLER 

För att undersöka de  två valda konceptens möjligheter  ritades de upp  i CAD‐
programmet  Solid Works.  Solid Works  har  ett  tillägg  som möjliggör  enklare 
statiska belastningsprover  av modellerna med hjälp  av  linjära  finita element‐
metoden.  Tillägget  kan  ses  som  en  snabb  hållbarhetsprövning  för 
vidareutveckling.  Deformation,  spänning,  säkerhetsfaktor  och  andra  fakta 
kunde undersökas med enkla åtgärder, se figur 19.   

 

Figur 20: Deformationer vid statiska lastfall gav vidare 
insikt om svagheter och styrkor hos de olika stolkoncepten. 
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Verktyget  ger  dock  inte  tillräcklig  information  för  ett  fullständigt 
konstruktionsunderlag,  särskilt  inte  som  nödvändiga  materialegenskaper  för 
molded pulp saknas  i programvaran. Den visade dock deformationstillstånden 
för olika konstruktioner som utsätts  för en  relativ belastning  ‐  i det här  fallet 
mellan  sitsens och  ryggstödets olika  laster.  SP anger  som  tidigare nämnts en 
sitslast  på  1060 N  och  en  ryggstödslast  på  560 N  för  prövning  av  stolar,  en 
fingervisning om förhållandet mellan de två krafterna. Stolarna visade upp sina 
strukturella  svagheter  när  de  utsattes  för  denna  belastning.  Svagheterna 
åtgärdades på olika sätt. Ett urval av de virtuella modellerna redovisas  i bilaga 
4. Resultaten  från undersökningarna utgjorde en del av diskussionsunderlaget 
när koncepten skulle vidareutvecklas. 

Generellt var det största problemområdet i övre delen av ryggstödet, som ofta 
var  vekt  i  förhållande  till  den  övriga  konstruktionen.   När  ryggen  förstärktes 
med stag ner mot sitsen, till exempel  i  form av armstöd, böjdes dessa  in mot 
stolen vid belastning. Att styva upp stolsryggen och eventuella stag mellan rygg 
och  sits med  hjälp  av  skivverkan  och  dubbelkrökningar  gav  ett  antal möjliga 
konstruktioner som utvärderades i den andra urvalsprocessen. 
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3.6 URVAL 2 

Till slut valdes ett koncept som skulle utvecklas till den färdiga stolen, se figur 
21. Den  öppna  geometrin  där  sitsen  pressas  ihop med  den  stödjande  pallen 
under  var  en  intressant  idé  som mycket  väl  kan  genomföras, men  utförliga 
tester måste göras  för att avgöra om det går att  foga  ihop ytor på detta sätt. 
Utöver fogningen hade konceptet problem med deformationer i ryggstödet, se 
figur 20 på föregående sida. 

 

Figur 21. Det valda konceptet. 

Stolen med  sitsen  som ett  lock hade de  strukturellt  sett bästa egenskaperna. 
Också denna stol kunde förses med en  inre pall som stödjer sitsen ytterligare, 
se  figur 22. Stolen  i  sig var  inte  stapelbar, men de  två  separata delarna vore 
det, vilket är viktigt vid transporter. Konceptet medgav formförändringar vilket 
gjorde det intressant ur utvecklingssynpunkt.  

 

Figur 22. Den virtuella modellen av det valda konceptet. 
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3.7 FORMGIVNING 

Stolens form är en summa av dess begränsningar. Tillverkning, komfort, estetik 
och idémässig höjd var några av de gränser som formen sattes inom. 

 Sittmåtten som gör en stol bekväm må vara relativa till storlek och sittvanor, 
men de subjektiva värdena är absoluta: en obekväm stol vill ingen sitta i. Första 
steget  i  utformningen  var  att  sammanföra  sittmåtten  med  de  mekaniska 
element som krävdes  för att göra stolkroppen stel. Hur dessa element såg ut 
berodde  i  sin  tur  helt  på  produktionsmetoden.  De  öppna  fatliknande 
geometrierna  med  släppningsvinklar  och  begränsat  dragdjup  påverkade 
formgivningen  i stor utsträckning.  Just dessa  fakta var mycket svåra att  få tag 
på då olika fabrikanter äger maskiner som klarar olika geometrier och mått. Val 
av molded pulp påverkar också måtten. Icke varmpressad pappersmassa kan ha 
ett större dragdjup än den varmpressade sorten, men släppningsvinklarna blir 
annorlunda. Teoretiskt finns inga måttgränser, men kostnaderna ökar avsevärt 
med  detaljstorlek  och  komplexitet.  Efter  rundringningar  och  rådfrågningar 
sattes  ett  maximalt  dragdjup  till  50  cm  och  generella  släppningsvinklar  till 
mellan 3 ̊ och 5 ̊.  

Det  fanns  som  tidigare  nämnts  det  idémässiga  önskemålet  från  Claesson 
Koivisto  Rune  att  stolen  skulle  bestå  av  ett  enda  material  utan  lim  eller 
liknande.      Det  influerade  formgivningen  av  fogen mellan  stolsdelarna,  som 
behandlas  i  avsnittet  nedan.    Till  detta  kom  utvecklingen  av  den  allmänna 
formen hos  stolen: att ge den en unik och  slående gestalt.   Det har  varit en 
pågående process med många diskussioner och många modelleringstimmar. 

Olika formstudier hanterade de beskrivna begränsningarna på olika sätt, se ett 
urval  i  bilaga  5.  Med  formstudierna  som  utgångspunkt  arbetades  en 
fungerande design fram. 
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Figur 23. Stolen gavs mjuka former för att undvika 
spänningskoncentrationer. 

Stolen försågs med mjuka former för att uppnå  jämn spänningsfördelning  i de 
olika  skalen,  se  figur  23.  Konstruktion  för  skivverkan  har  eftersträvats  enligt 
Sundström (2000). Förbandet mellan sits och stolkropp löstes med flänsar eller 
kragar  på  stolsdelarnas  kanter,  se  figur  24.  Flänsarna  på  kroppen  är  något 
större än på sitsen så att den låser till kroppen, liknande plastbehållare för mat. 
Låsningen tillsammans med den förhållandevis lufttäta randen mellan över‐ och 
underdel gör att  stolen  sitter  ihop  för normal användning. Stolen kan  lyftas  i 
kragarna när den ska flyttas, men det är troligt att den håller ihop även när den 
lyfts i överdelen. Låsningen gör konstruktionen vridstyv och överför sittlasterna 
ner  i  stolskroppen  medan  det  låsta  avståndet  mellan  de  skal  som  utgör 
ryggstöd och stolsrygg gör stolen böjstyv. Böjstyvheten förstärks av armstöden 
som stagar upp stolsryggen.  
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Figur 24. Korresponderande flänsar, eller kragar, utgjorde 
förbandet mellan stoldelarna. Här syns också den inre 

pallen som ger extra stöd till sitsen.  

Den  inre pallen skjuter upp mot sitsen och  följer dess undre yta med ett  litet 
avstånd, se figur 24. När sitsen belastas tar pallen  ‐ tillsammans med sidornas 
skal ‐ upp de lodräta krafterna från användaren.   

Framtill på stolskroppen finns ett urtag som skapar mer utrymme för fötterna 
och  som  öppnar  upp  den  inre  pallkonstruktionen.  Det  gör  att  stolen  får  en 
bottenyta med en hästskoform  istället  för en sammanhängande  ring, se  figur 
25. Detta är inte den teoretiskt bästa strukturen för stolen men fördelaktigt när 
underlaget inte är helt plant.    

 

Figur 25. Den inre pallen och urtaget framtill ger stolens 
bottenyta en hästskoform. 
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Figur 26. Ett dike omsluter sitsen och går samman med den 
ränna som skapas av kragkonstruktionen 

Sitsens släta yta försågs med ett omslutande dike, se figur 26, för att distansera 
formen  från  helt  rena  sittskal  liknande  Lammhults  Imprint  eller  de  klassiska 
Eames‐stolarna. Diket ger en vink om stolens underliggande struktur med den 
inre  pallen.  Armstöden  stagar  upp  sittskalet  och  bidrar  till  böjstyvheten  hos 
stolen. Det gör också att antalet för stolen påfrestande sittställningar minskas, 
vilket är positivt för stolens hållbarhet.  

Under projektets gång har det blivit alltmer uppenbart att den PLA‐blandade, 
varmpressade typen av molded pulp är den som passar bäst för stolen. Den har 
de  bästa  mekaniska  egenskaperna,  den  tål  fukt  relativt  bra  och  har 
ytegenskaper som tilltalar alla inblandade designer. PLA‐blandad pappersmassa 
har en bättre beständighet och kan användas utomhus. Det är också en ny typ 
av  pappersmassa  som  precis  har  utvecklats  och  är  i  behov  av  ett 
demonstrationsprojekt där materialets potential kan visas upp. Det har skapat 
intresse  från  de  företag  som  tagit  fram materialet  att  gå  in  i  projektet  som 
samarbetspartners. 

 

3.8 KRAGKONSTRUKTION 

Krafterna som användningen medför ska överföras från den övre stolshalvan till 
den nedre och sedan ner i golvytan. För att det ska ske på det mest fördelaktiga 
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sättet,  alltså  med  en  kontrollerad  och  liten  deformation  i  stolen,  har  olika 
kragkonfigurationer  utarbetats.  De  olika  konfigurationerna  har  översatts  i 
testbitar  som  kan  utsättas  för  plan  tryckspänning  i  en  för  ändamålet  byggd 
testrigg. Provbitarna gjordes av styrenplattor och representerar en kortare del 
av randen mellan de två stolelementen. Bitarna spändes in med 5° lutning mot 
vertikalplanet  för att efterlikna stolhalvornas släppningsvinklar när de pressas 
ihop. Här kan deformationen av de båda kraghalvorna jämföras mellan de olika 
konfigurationerna  för  att  hitta  en  lämplig  konstruktion,  se  bilaga  6.  I  testet 
ingick  inte  vridning  eller  ojämn  lastfördelning.  Vridspänningen  tas  upp  av 
randens  geometri  och  friktionen  mellan  kragdelarna  och  den  sneda  lasten 
testades med en geometrisk prototyp, se nedan.  

De  två  konstruktionerna  som  visade  sig  mest  lämpliga  var  1  och  3. 
Konfiguration 1 har en förskjutning mellan de två stolskalen vilket ger upphov 
till  ett  vridmoment  vid  lastöverföringen,  se  figur  27.  Samtidigt  gör det djupa 
diket  och  den  omslutande  kragen  att  knäckfenomenet  blir  annorlunda. Man 
kan  se  en  svag  S‐kurva  i  den  undre  provbiten. Det  som  är  intressant  är  hur 
denna deformation påverkar stolen längsmed hela randen. All deformation utåt 
påverkar randen genom att sträcka randens omkrets. Materialets  förmåga att 
ta upp dragspänning förhindrar den utåtbuktande rörelsen. 

 

Figur 27. Kragkonfiguration 1 under plan belastning. 

I den  tredje  konfigurationen möts de  två  skalen  i  samma plan  vilket  ger  god 
skivverkan.  Resultatet  vid  belastning  är  en  fläkande  deformation  med  tre 



 

glidpun
deform
friktion
Hur  st
avsevä
densam
ändå e

 

nkter,  elle
mation  m
nen mella
or denna 
ärt när en 
mma som 
en fingervi

Fig

er  snarare
otverkas 
n kragdel
deformat
pappersr
den fram
isning om 

gur 28. Kr

 

e  glidlinje
av  drags
arna inte 
tion blir m
emsa satt

mtida papp
vad mate

agkonfigu

41 

er.  Samma
spänninge
lika stor o
måste und
tes mellan
persmassa
erialet gör 

uration 3 u

a  fenome
en  i  rand
och delarn
dersökas 
n kragdela
n komme
för konst

under plan

en  gäller 
en.  I  det
na tvingas 
vidare.  Fr
arna. Papp
r att ha, m
ruktionsid

 

n belastnin

här:  utbu
tta  fall  ä
isär, se fi
riktionen 
prets yta v
men försö
dén. 

ng.  

uktande 
r  dock 
gur 28. 
ökades 
var inte 
ket gav 



42 
 

3.9 GEOMETRISK PROTOTYP 

För  att  utvärdera  stolens  beteende  under  användning  behövdes  en 
fullskalemodell  i  skalform.  Som material  för modellen  valdes glasfiber då det 
precis  som molded  pulp  är  en  komposit med  en  fiberdel  och  en matrisdel. 
Materialegenskaperna  är  inte  likvärdiga  men  beteendet  för  elastisk 
deformation  är  densamma.  Modellen  visar  stoldesignens  geometriska 
egenskaper vid belastning oavsett material. 

 

Figur 29. Formmodellen av kartong i förgrunden och den 
spacklade överdelen i bakgrunden. 

En formmodell av wellpapp och kartong byggdes upp för att bestämma formen 
på den  geometriska prototypen. Kartongformen  kläddes med hönsnät,  som  i 
sin  tur  kläddes  i  gipsbindor  och  spackel,  se  figur  29.  På  ytan  av  gips  lades 
glasfiberarmerad polyester. När formen togs bort återstod ett skal med stolens 
proportioner,  se  figur  30.  Den  färdiga  prototypen  bekräftade  teorierna  om 
styvheten  i slutna geometrier och den  inre pallens stöd för sitsen, se figur 31. 
Kragen  tog upp sittkrafterna  jämnt  längsmed hela  randen och stolen vred sig 
inte när personer  ändrade  sittställning.  Sittkomforten  visade  sig  vara mycket 
god. Sitsens ganska snäva mått gav ändå en bekväm sittställning och ryggstödet 
hade en bra höjd, se figur 32. Det blev tydligt att mer arbete måste göras för att 
ge stolen att stramare utseende. Bredden bör kunna minskas genom att ändra 
kragens storlek, armstödens höjd och bredd med mera. 
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Figur 30. Den geometriska prototypen i glasfiber bredvid 
förebilden i kartong. 

 

 

Figur 31. Den inre pallen och dubbelväggigheten gjorde 
stolen stadig. 
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Särskilt  Södra  Cells  tekniske  direktör  Karin  Emilsson  visade  engagemang  för 
stolens  marknadsmässiga  egenskaper.  Bröderna  Hartmann,  tillverkare  av 
molded pulp, var också intresserade av projektet.  

För  att  ta  projektet  vidare  till  funktionsprototyp  och  nollserie  krävs  tid  och 
resurser  som  Claesson  Koivisto  Rune  inte  själva  har.  Tillsammans med  STFI‐
Packforsk  och  Södra  Cell  skrevs  en  ansökan  till  Vinnovas 
branschforskningsprogram  för  skogs‐  och  träindustrin,  se  bilaga  7.  Ansökan 
gällde medfinansiering  av  ett  fortsatt  utvecklingsarbete  och  en  efterföljande 
lansering av stolen.  
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4 RESULTAT OCH UTVÄRDERING 
Projektet,  eller  snarare  den  delen  av  projektet  som  inramas  av  detta 
examensarbete,  resulterade  i ett konstruktionsförslag som  löser många av de 
problem  som  finns  kring  pappersmassestolens  tillverkning  och  användning. 
Kraven som ställdes upp för stolen var få. De har dock varit mer än tillräckligt 
för detta  tidiga  skede av  stolens utveckling, och det är  inte uteslutet att  fler 
krav kommer att läggas till specifikationen när nästa skede av processen tar vid. 
Byggnadskonstruktören Peter Rice  skriver om  ingenjörens arbetssätt att hitta 
lösningar  utifrån  uppställda  förutsättningar  (Rice,  1996).  Begränsningarna  är 
alltså  lika  viktiga  för  lösningen  som  utvecklingsarbetet.  Att  fastställa 
begränsningarna  för  pappersmassestolen  har  stundom  varit  svårt  då mycket 
beror på hur stolen ska tillverkas och av vem. Då projektet hela tiden har varit 
skarpt  och  de  inblandade  har  varit  inställda  på  att  få  stolen  producerad  har 
produktionsmetoder  och  samarbetspartners  valts  utifrån  ekonomiska  och 
logistiska  ramar.  Stolen  har  en  design  som  är  optimal  för  de 
produktionsmässiga förutsättningar som finns till hands. 

Även  om  ingen  nollserie  eller  fullständig  prototyp  har  framställts  tror 
författaren att en stol med de  framtagna geometriska egenskaperna kommer 
att klara de av Statens Provningsanstalt uppställda belastningskraven.  

Den  framtida  stolen  består  av  två  delar  tillverkade  i  ett  enda,  fullt 
återvinningsbart, material.  Stolen  behöver  ingen  fogning  i  form  av  lim,  tejp, 
klamrar eller liknande vid montering. Delarna är individuellt stapelbara vilket är 
värdefullt med avseende på produktion, logistik och användning. Det är i sin tur 
bra ur miljösynpunkt: hela  livscykeln präglas av hållbarhetstänkande. Från en 
överslagsräkning  utförd  av  Torben  Rasmussen,  teknisk  chef  på  Bröderna 
Hartmann A/S, kan man dra slutsatsen att stolen  inte blir dyrare än 50 €. Det 
faktiska  priset  kommer  till  stor  del  bero  på  verktygskostnader  och 
produktionsvolym, men det uppställda önskemålet anses ändå uppfyllt.  

Målet  med  projektet  har  inte  uppfyllts  då  stolen  inte  blev  färdig  till 
Milanomässan  2008.  Ett  konstruktionsunderlag  har  arbetats  fram  i  den 
bemärkelsen  att  en  mekaniskt  hållbar  geometri  har  utvecklats,  men  denna 
geometri har  inte översatts  till  tekniska  ritningar. Trots att  typen av material 
som stolen ska bestå av är  fastslaget måste vidare tester göras  för att avgöra 
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blandning och tillsatser. Projektet tog längre tid och hade en större omfattning 
än  vad  som  förväntades:  i  efterhand  kan  man  diskutera  projektmålets 
rimlighet. 

Syftet med projektet har utöver det  rent  ingenjörsmässiga utvecklingsarbetet 
varit  att  samarbeta  med  designer  och  undersöka  hur  kommunikationen 
påverkas av tvärdisciplinär verksamhet. Författaren var innan projektets början 
av  den  bestämda  åsikten  att  det  är  personkemin  snarare  än 
utbildningsinriktningen  som  avgör  hur  en  grupp  samarbetar.  Det  gäller 
fortfarande.  Projektet  var  hårt  styrt  av  tekniska  begränsningar  som  gjorde 
samarbetet  något  lättare  då man  kunde  arbeta  utifrån  samma  värdegrund: 
stolen skulle vara en sammansatt form av rationella lösningar. En annan möjlig 
underlättande  faktor var att Claesson Koivisto Rune  inte hade  jobbat  så pass 
nära med  en  teknolog  tidigare:  det  saknades  förutfattade meningar  för  hur 
samarbetet skulle se ut. Däremot fanns det vissa skillnader i arbetsmetoder och 
begrepp  som  användes  under utvecklingen. Det  visade  sig också  finnas olika 
tolkningar av vad modeller stod  för. Skissartade modeller som gjordes  för att 
representera dellösningar på problem eller åskådliggöra mekaniska beteenden 
bedömdes utifrån sina gestalter och estetiska egenskaper. Det gjorde att vissa 
lösningar avfärdades snabbt på grund av att de såg konstiga ut och andra lyftes 
fram därför att deras åskådliggörande såg  intressant ut. Här  framgick det hur 
betydelsefullt det visuella intrycket är för diskussionen, och hur det går lättare 
att  framhäva  idéer om de  förpackas på ett bra  sätt.  Samtidigt är det bra att 
vara prestigelös i synen på enkla modeller som snabbt kan tillverkas, redovisas, 
förändras och diskuteras. Vad gäller detta projekt löstes skillnaderna i tolkning 
med att göra de olika modellerna så  lika varandra som möjligt med avseende 
på färg, storlek, materialval och så vidare. 

Idégenereringen  på  Claesson  Koivisto  Rune  skiljde  sig  från  konventionell, 
regelstyrd  brainstorming(till  exempel  beskriven  av  Landqvist,  2001)  vilket 
ibland gjorde det  svårt att alstra  flera  lösningsförslag att välja  från. Samtalen 
rörde sig mer mellan olika  formmöjligheter och deras påverkan på grundidén, 
besluten  togs  under  gruppmötena  efter  relativt  korta  överläggningar.  Det 
gjorde att arbetet  fick anpassas  till att behandla  idéförslag  innan mötena och 
sedan  tolka  förändringarna av dem efteråt. Därefter valdes  lösningar ut. Den 
strukturerade  arbetsplaneringen  som  lärs  ut  på  tekniska  högskolor  var  inte 
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heller  helt  lätt  att  följa  under  projektet.  Krocken  mellan  den  processtyrda 
ingenjörsmetoden  och  den  väl  inarbetade  arbetsgången  hos  ett  design‐  och 
arkitektkontor gjorde det svårt att hålla planeringen slaviskt.  

En del av de moment  som projektet  skulle  innefatta  genomfördes aldrig. Till 
exempel  gjordes  inte  de  komplexa  beräkningar  och  simuleringar  av  stolens 
deformationsbeteende som var inplanerade i tidsplanen. Skalmodeller och den 
geometriska prototypen  tillhandahöll den  information  som var nödvändig  för 
att vidareutveckla produkten.  

I  detta  projekt  har  stolens  ekonomiska  bärighet  inte  behandlats.  Uppdraget 
från  Claesson  Koivisto  Rune  har  varit  att  utveckla  produkten  så  att  den  kan 
tillverkas till rimlig kostnad. Användaranalysen var i början svår att utföra, den 
fortgick  allteftersom  idén med  en  pappersmassestol  har  förtydligades.    Det 
hade  dock  underlättat  arbetet  om  den  hade  varit  väldefinierad  redan  vid 
projektets start. 

 

5 FORTSATT ARBETE 
Vinnova  har  beviljat  projektet  Paper  Pulp  Chair  ett  anslag  på  385  Tkr  för 
fortsatt utveckling och  lansering av stolen. Detta  läggs  till den summa pengar 
som Södra Cell och STFI‐Packforsk skjuter  till. Nästa steg  i processen kommer 
att ske  i nära samarbete med dessa  två  företag  i enlighet med den plan som 
redovisas i bilaga 7. Det första delmålet blir att ta fram en prototyp gjord i rätt 
material, det  vill  säga PLA‐blandad pappersmassa. Målet  är  att utröna  vilken 
blandning av PLA och massafiber som är bäst  för stolen och hur hårt delarna 
behöver  pressas  för  att  få  rätt  mekaniska  egenskaper.  Tillsammans  med 
erfarenheterna  från  glasfiberprototypen  kan  konstruktionen  sedan  anpassas 
för optimal hållfasthet.  

Formen som har arbetats  fram är ännu  inte helt bestämd. Mindre  justeringar 
kommer  att  göras  för  att  öka  sittkomforten  och  för  att  införliva  eventuella 
konstruktionsändringar  i helhetsintrycket. Vidare  ska  formen överföras  till ett 
konstruktionsunderlag för verktygstillverkningen.  
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Under  Milanomässan  den  16  ‐  21  april  2008  kommer  stolsprojektet  att 
presenteras för ledande designföretag. 

   



50 
 

6 TACK 
Författaren vill tacka ett antal personer som har varit oumbärliga för projektets 
tillkomst, genomförande och framtid.  

Priidu  Pukk  på  KTH  Maskinkonstruktion  har  varit  ovärderlig  i  sin  roll  som 
rådgivare och examinator.  

Mikael  Lindström på STFI‐Packforsk har  sedan  första  telefonsamtalet varit en 
drivande faktor för projektet. Han har bjudit på både goda råd och nödvändiga 
kontakter.  Också  Gerald  Begéli  och Mikael  Gällstedt  från  STFI‐Packforsk  har 
bidragit med värdefull information.  

Forskningsklustret New  Fibres New Materials  har  visat  stort  intresse  för  och 
givit stöd till projektet. 

Margaretha Söderqvist Lindblad och Karin Emilsson på Södra Cell har bidragit 
till att utvecklingen stolen kan fortsätta till en färdig produkt.  

Sist men  inte minst  tackas Mårten  Claesson,  Eero  Koivisto,  Ola  Rune,  Olivia 
Herms,  Patrick  Coan,  Deta  Gemzell  och  Kia  Larsdotter  på  Claesson  Koivisto 
Rune Arkitektkontor för möjligheten att få arbeta med projektet samt för deras 
stöd, inspiration och gästfrihet.   
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Besökt 2008‐03‐24 
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Treadway Gallery 

http://www.treadwaygallery.com/ONLINECATALOGS/Sept2005/salecatalog/im
ages/0879.jpg 

Besökt 2008‐03‐24 

 

1000 Chairs – Se Litteratur ovan. 

 

 



 
 

Bilaga 1 – Tidsplan Paper Pulp Chair 2007 ‐ 2008 

   



 
 

   



 
 

BILAGA 3  ‐  THE FOUR BASIC TYPES OF MOLDED PULP 
 

Because  there  are  significant  differences  in  molded  (or  moulded)  pulp 
products,  IMFA has classified them  into four types to develop a simple way of 
explaining the differences and help potential users to  identify which type may 
fit  their application. This basic  classification adapts  terminology which briefly 
defines the finished molded product and its manufacturing method as follows:  

• Molded Pulp Type‐1 "Thick‐Wall"  
• Molded Pulp Type‐2 "Transfer Molded"  
• Molded Pulp Type‐3 "Thermoformed Fiber"  
• Molded Pulp Type‐4 "Processed"  

 

Molded Pulp Type‐1 "Thick‐Wall" These products usually have wall thicknesses 
of 3/16" to 1/2" and are used primarily for support packaging applications. The 
surfaces are very  rough on one side and moderately smooth on  the opposite 
side.  Product definition  is moderate due  to  the use of  relatively  inexpensive 
single‐pass  molds  and  the  use  of  mixed  recovered  paper  and  kraft  paper 
slurries. Typical uses are for edge and comer protectors, heavy item packaging, 
auto replacement parts, pallet trays etc. Se figur 1 (författarens anm). 

 

 

Figur 1. IMFA typ 1 (författarens bild) 



 
 

 

Molded Pulp Type‐2 "Transfer Molded" Transfer molded products are usually 
thin walled, 1/16" to 3/16", and are the most prevalent type in use today. The 
process uses forming and take‐off or transfer molds which produces relatively 
smooth surface on one side and a  fairly smooth surface on  the opposite side 
with  good  accuracy  and  definition.  The  slurries  are  frequently made  up of  a 
high  percentage  or  entirely  of  recycled  newspaper.  Typical  uses  are  for 
packaging  electronic  equipment,  cellular  phones  and  other  household  and 
hardware  items. Very high capacity, high‐speed transfer molding equipment  is 
used to produce drink trays, egg cartons, fruit trays etc. Se figur 2 (författarens 
anm). 

 

Figur 2. IMFA typ 2 (författarens bild). 

Molded Pulp Type‐3 "Thermoformed Fiber" This newest form of molded pulp 
is the highest quality of thin walled products available today. The process uses 
"Cure‐In‐The‐Mold"  technology which  produces  strong, well  defined  smooth 
surfaced molded pulp products. After being formed, the product is captured in 
heated forming molds which presses and densifies the molded products. They 
are  accurately  formed  and  have  the  appearance  of  plastic  material.  The 
products are ejected from the heated molds in their finished state as opposed 
to  being  dried  in  a  heated  oven.  Typical  uses  for  this  type  are  for  point‐of‐ 
purchase  packaging  and  those  applications  where  high  definition  and 
appearance are of prime importance. Se figur 3 (författarens anm). 

 



 
 

 

Figur 3. IMFA typ 3 (författarens bild). 

Molded  Pulp  Type‐4  “Processed”  This  type  of molded  pulp  product  is  that 
which  has  undergone  some  kind  of  secondary  processing which  is  generally 
different  than  or  in  addition  to,  the  basic  production  procedure.  This  could 
apply  to any of  the  first  three  types.  Secondary processing  could be  coating, 
printing,  hot‐pressing,  die‐cutting,  trimming  or manufactured  using  colors  or 
special slurry additives. Uses are for many kinds of custom applications. Se figur 
4 (författarens anm). 

 

          

Figur 4. IMFA typ 4 (författarens bild). 



 
 

   



 
 

BILAGA 2 ‐ STRUKTURVARIATIONER 
Små  kartongmodeller  symboliserade  olika  sätt  att  skapa  en  stol  av 
pappersmassa. De olika konfigurationerna redovisas nedan. Se figurer 1 till 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur  1.  Konfiguration  1.  Stol  gjuten  i  ett  stycke  med  öppen  botten. 
Vridstyvheten i horisontalplanet blev lidande i en annars stabil konstruktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Konfiguration 2. Stol gjuten i ett stycke med öppen rygg. Det stora hålet 
i geometrin gjorde stolen vek i ryggstödet. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Konfiguration 3. Stol gjuten i ett stycke med öppen rygg där styvheten 
prövas med ändrade vinklar. Problemet var att andelen öppen yta  i geometrin 
inte förändrades; stolen var fortfarande instabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Konfiguration 4. Stol gjuten  i ett stycke där verktygsöppningen sitter  i 
stolens front. Geometrin möjliggjorde stapelbarhet. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Konfiguration 5. Stol gjuten i ett stycke med vikfalsar och låsningar för 
hopvikning.  Flera  olika  vikmöjligheter  fanns,  frågan  var  om  det  går  att  hitta 
tillräckligt stor maskin som kan gjuta stolen utbredd som ett ark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur  6.  Konfiguration  6.  Stol  gjuten  i  två  stycken;  en  sits  och  ett  underrede 
hopsatta med till exempel lim. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Konfiguration 7. Stol gjuten i fem stycken; en sits och ett underrede av 
fyra  likformade ben hopsatta med till exempel  lim. Här måste vidareutveckling 
av benen göras innan det går att avgöra genomförbarheten i konfigurationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Konfiguration 8. Stol gjuten  i två stycken; en sits och framben hopsatt 
med  rygg  och  bakben.  Fogen  sitter  där  belastningen  är  som  störst  för  en 
sittmöbel. Fogen kan möjligen  stärkas om kontaktytorna  inte är plana,  så att 
delarna passar i varandra som pusselbitar. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Konfiguration 9. Stol gjuten  i två spegelvända stycken hopfogade med 
till exempel lim. Varianten gav stora möjligheter till att lägga till förstyvningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Konfiguration 10. Stol gjuten i två stycken; bakben och sits/framben.  

 

 



 
 

 

   



 
 

BILAGA 4 – VIRTUELLA MODELLER 
Koncepten  gestaltades  i  solidmodelleringsprogram  och  utsattes  för  enkla 
spänningstillstånd med finita elementmetoden. Deformationerna blev underlag 
för beslut om vidareutveckling. Se figurer 1 till 3. 

 

             

 Figur 1. Försök med öppen konstruktion där en sits omges av väggar i form av 
rygg‐ och armstöd. Krökningar och kragar prövades för att göra konstruktionen 
stadigare.  Styvheten  ökades  något med  större  urtag  på  sidorna  och  kragen 
gjorde stolens överdel mer stabil, men geometrin var fortfarande vek.  

 

             

Figur 2. Den öppna geometrin hos konceptet gav stora deformationer  i ryggen 
när  stolen  belastades.  Dessa  deformationer  var  svåra  att  åtgärda, 
dubbelkrökningar visade ha en liten effekt och mer arbete skulle krävas för att 
få ett acceptabelt resultat.  



 
 

          

Figur  3.  Den  slutna  geometrin  gav  bra  styvhet  och  möjliggjorde  en  inre 
pallkonstruktion. Den virtuella modellen var inte uppdelad i två formhalvor utan 
idealiserades till en sammansatt kropp. 

 

   



 
 

BILAGA 5 – FORMSTUDIER, URVAL 
 



 
 

   



 
 

BILAGA 6 – KRAGKONFIGURATIONER 
 

Olika  konfigurationer  prövades  för  konstruktion  av  den  krage  som  utgör 
förbandet  hos  pappersmassestolen.  Konfigurationerna  representerades  som 
korta krag‐avsnitt i termoplast som sattes in  i en testrigg och utsattes för plan 
last. Deformationen dokumenterades, se figurer 1 till 5. 

 

     

Figur 1. Kragkonfiguration 1. 

 

     

Figur 2. Kragkonfiguration 2. 

 



 
 

 

 

Figur 3. K

Figur 4. K

Figur 5. K
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BILAGA 7 – ANSÖKAN TILL VINNOVA, UTDRAG 
 
 
 

PAPER PULP CHAIR 
Pappersmassestol  

Projektbeskrivning  

 

Mårten Claesson 
Mikael Lindström 

Joakim Nygren 
Margaretha SöderqvistLindblad 



 
 

Satsningsområde NS6, Nya produktområden för fiberindustrin 
 

Insatsform 3, Demonstratorprojekt  
SAMMANFATTNING 

 

I VINNOVA projektet ´Wet processing of Biocomposites for 3D shell applications´ 
(200401560) har ett nytt materialkoncept utvecklats för att framställa en förnybar 
cellulosafiberarmerad polylaktid med goda mekaniska egenskaper i fuktigt eller vått tillstånd. 
Projektet ville demonstrera att förnybara material kan användas i avancerade applikationer 
och som demonstrator valdes en rörlig maskindel som skulle tåla både fukt, kemikalier och 
temperatur. Såväl process som material är patentsökta. I projektet utvecklades även ett 
arbetssätt för hierarkisk design där forskare och tekniker i dialog med designers utvecklar ett 
integrerat material och produktdesignkoncept. Produktdesignen bestämmer materialdesignen 
för optimalt resursutnyttjande. Nästa utmaning blir att göra en större demonstrator med såväl 
mekaniska som estetiska krav. Paper Pulp Chair-projektet syftar till att visa att metoden och 
materialet kan tillämpas i större produkter, i detta fall en stol.   

Projekt mål: Det finns ingen etablerad tillverkningsprocess för helt förnybara, gjutna 
papperskompositer i denna storleksklass. Paper Pulp Chair’s mål är att visa att det är möjligt 
att åstadkomma och därigenom öppna en ny marknad för massafiber: möbelindustrin och 
inredningsindustrin. Denna är potentiellt en volymmässigt stor marknad.  

Genom ett samarbete mellan en renommerad arkitekt- och designbyrå, Claesson Koivisto 
Rune(ckr), ett fiberproducerandeföretag, Södra Cell och ett forskningsinstitut, STFI-Packforsk 
skall en demonstrator, en designad stol utvecklas och presenteras såväl nationellt (Stockholms 
möbelmässa 2009) som internationellt (Milan Mobile 2009). Claesson Koivisto Rune är en 
internationellt erkänd design och arkitektbyrå och borgar för att projektet kommer att få stor 
genomslagskraft.  

Ansökan stämmer väl överens med NRA: NS-6 nya produktområden för den fiberbaserade 
industrin.  

Projektteamet har varit i kontakt med EU-kontoret och STFI-gruppen NMK (Nya material 
och Kompositer) är medkoordinatorer i det nyligen beviljade Sustaincomp (FP-7, NMP-
20074.0-1) som har direkt anknytning till Paper Pulp Chair projektet. Gruppen är även med i 
två andra integrerade forskningsansökningar inom FP-7. SUBERBIS och WASTEMATER, 
bägge har gått vidare till andra omgången och handlar om vidareförädling av sidoströmmar 
från trä och korkindustrin till nya material.  

Insatsform 3, NS6.  
PAPER PULP CHAIR  

 
 
  



 
 

VISION  

Paper Pulp Chair kommer att visa att det är möjligt att tillverka möbler i en lätt och stark 
skalkonstruktion i en helt förnybar fiberarmerad komposit där design, process och material 
leder till en resurseffektiv användning av såväl energi som råvaror i samklang med det 
hållbara samhället.  

MÅL  

Paper Pulp Chair projektets mål, att lansera en stol gjord av PLA-blandad pappersmassa, 
svarar väl mot BFP: s och NRA:s övergripande mål att öka den nationella tillväxten och 
stärka träindustrins konkurrenskraft.  Stolen skapar nya affärsmöjligheter. Pappersmassans 
möjligheter presenteras för ett helt nytt marknadssegment och stolen påvisar också de positiva 
egenskaper som materialet besitter. Här visas möjligheten att skapa nya affärsområden med 
hjälp av ett förnybart material. Claesson Koivisto Runes renommé genererar en medial 
genomslagskraft såväl i Sverige som internationellt, och skogsindustrin får en kanal till en ny 
plattform för sina tjänster. Kunskapen från massa och pappersindustrin blandas här samman 
med den internationellt erkända formgivarkompetensen som finns i Sverige och resultatet är 
en innovativ industriell tillämpning som visar på potentialen i materialet. Detta 
överensstämmer med den nationella strategiska forskningsagendan och dess målområde NS6 
att utveckla innovativa produkter och tjänster. 

Specifika projektmål:  

• Visa på möjligheten att tillverka stora objekt i det ny framtagna PLA/cellulosa 
materialet.  

• Färdigställa konstruktionsunderlag  
• Utveckla produktionsmetod  
• Framställa nollserie  
• Lansera nollserie på mässor och i media  

 
Målen för konstruktionsunderlaget och att framställa en nollserie är enkla att utvärdera. För 
att kvantifiera en effektiv produktionsmetod förlitar sig projektteamet till medlemmars och 
intressenters expertis. Lanseringen av nollserien sker genom de av projektteamet utvalda 
kanaler som anses kunna bidra till stolens image och genomslag.  
 

BAKGRUND  

Paper Pulp Chair är ett spännande och nyskapande projekt som innefattar dagens 
kretsloppsdiskussion, skogsindustrins framtida utveckling, innovativ konstruktion och 
högvärdig formgivning på en och samma gång. Effektmålet är att skapa en stol helt gjord i 
formad pappersmassa, så kallad molded pulp, utan lim, nitar eller tejp. Stolen ska vara 
stapelbar, antingen hel eller i delar. Det främsta målet är att lansera en nollserie av stolen i 
början av 2009, det långsiktiga målet är att upprätta en serieproduktion av stolen. Den 
utmanande designen tillsammans med det innovativa materialet, den PLA-blandade 
pappersmassan, kommer att resultera i en produkt med såväl medial genomslagskraft som 



 
 

bred popularitet. Stolen består av två delar, ett sittskal och ett underrede. Sittskalet 
positioneras på underredet med kragar som passar i varandra, se figur. Den slutna geometrin 
ger stolen önskvärd vridstyvhet och lastupptagning. Underredet har en inre pall som stödjer 
sittskalet underifrån. Dubbla skal, böjmotstånd och stapelbarhet gör konceptet stadigt och 
pålitligt. Den varmpressade, PLA-blandade pappersmassan är den mest lämpliga för projektet 
tack vare sin densitet, styvhet och sina goda toleranser. Den innovativa designen är resultatet 
av sex månader av utförlig ingenjörsmässig produktutveckling. Utan resurser har projektet 
hittills genomgått omfattande informationsinsamling, analys och utvärdering. Åtskilliga 
skalmodeller, digitala modeller, funktionsmodeller och fullskalemodeller har testats för sina 
egenskaper vad gäller spänning, deformation och användning. Med begränsningen att inte 
använda lim- eller tejpfogar blir konstruktionen mer komplex, men idén är tydligare. 
Designarbetet fortsätter med förfiningar och vidare modellering med fokus på sittkomfort och 
lastöverföring. Stolens marknad kan jämföras med marknaderna för enkla plaststolar och 
designade plaststolar. Plaststolar görs i gigantiska volymer till låga styckkostnader. 
Forminnehållet är närmast obefintligt och kunderna bedömer produkterna på ekonomiska 
premisser. De designade plaststolarna har lägre volymer och stort forminnehåll, och kunderna 
kan tänka sig att betala mer för produkterna. Det som sammanlänkar de båda kundgrupperna 
är miljömedvetenheten. Paper Pulp Chair har alltså utrymme att ta andelar från två lukrativa 
marknader. Ingenting liknande Paper Pulp Chair finns idag; möjligheten är stor att vara först 
på marknaden med en innovativ, spännande produkt som ligger helt rätt i tiden.  
 

RESULTAT  

Projektet ska demonstrera materialets användbarhet genom att producera en prototyp och om 
möjligt en nollserie av pappersmassestolen, som i sin tur ska fungera som underlag för 
serieproduktion av stolen.  
 
För att åstadkomma resultatet ska följande etappmål uppnås: 
 

• En prototyp av pappersmassa ska tillverkas  
• Metod för varmpressning av pappersmassan ska bestämmas  
• Belastningstester ska genomföras  
• Tillverkningsmetod ska bestämmas  
• Tillverkningsplats ska fastställas  
• Verktyg ska tillverkas  
• Nollserien ska göras  
• Nollserien ska lanseras på mässor  
• Nollserien ska lanseras i massmedia  

 

GENOMFÖRANDE  

SAMARBETSPARTNERS  

Claesson Koivisto Rune Arkitektkontor grundades 1995 av Mårten Claesson, Eero 
Koivisto och Ola Rune. I likhet med skandinaviska föregångare som Alvar Aalto och Arne 
Jacobsen arbetar Claesson Koivisto Rune både med arkitektur och med produktdesign. 
Claesson Koivisto Rune är det mest uppmärksammade svenska design- och arkitektkontoret i 
internationell media genom tiderna. Exempel på färdigställda arkitekturprojekt är: kulturhuset 
Sfera Building i Kyoto, svenska ambassadörsresidenset i Berlin, hus och ateljé till Ingegerd 



 
 

Råman, bostad till Kjell A Nordström, huvudkontor till Sony Music i Stockholm, restaurang 
One Happy Cloud, Gucci Stockholm, Louis Vuitton Stockholm, Scandinavian Airlines 
Euroshop, butiken Asplund. Nyligen färdigställda projekt: Operakällaren restaurant och 
cocktailbar, privathus på olika platser i Sverige genom Arkitekthus. Pågående: ett flertal 
privathus i USA, Japan, Uruguay och Sverige. Claesson Koivisto Runes produktdesign 
tillverkas av bland andra: Almedahls, Arflex Japan, Asplund, Boffi, Cappellini, Dark, David 
design, De Vecchi, Dune, E&Y, Fagerhult, Franc franc, Gebrüder Thonet Vienna, Iren, 
Italamp, Living Divani, Lucente, Modus, Muuto, Märta Måås-Fjetterström, Nola, Offecct, 
Paola Lenti, Sedie Friuli Fornasarig, Sfera Furniture, Skandiform, Skruf, Skultuna, Swedese, 
Väveriet, Örsjö.  
 
Södra är en ekonomisk förening med mer än 50 000 sydsvenska skogsägare som medlemmar. 
Skogsägarna äger drygt hälften av all privatägd skog i området och dessutom en koncern med 
företag som är framgångsrika både på den svenska och internationella marknaden. Det gör att 
de får avsättning för sin skogsråvara och ger samtidigt förutsättningar för ett lönsamt 
skogsbruk.  

Södra är också en stor arbetsgivare. 3 700 människor arbetar inom koncernen, med allt från 
skogsskötsel och miljövård till ekonomi, försäljning och produktutveckling. I de fem 
affärsområdena tillverkas sågade och hyvlade trävaror, inredningsdetaljer, pappersmassa och 
biobränsle.  

Södra ska främja lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk genom att  

• handla med, utveckla och förädla skogsråvara  
• utveckla och marknadsföra förädlade skogsprodukter  
• bedriva en aktiv näringspolitik  
• tillhandahålla avverknings- och annan skoglig service  

 
Södras strategi innebär följande  

• Södras försäljning har internationellt fokus  
• Södra kombinerar medlemmarnas intresse både som råvaruleverantörer och ägare  
• God kunskap om kundernas behov, om effektiv industriproduktion och om skoglig 

skötsel och produktion ger Södra konkurrensförmåga  
• I Södra sker ett omfattande produktivitetsarbete där grundbulten är de 

förbättringsförslag som kommer från medarbetarna  
• Energi blir ett allt viktigare verksamhetsområde för flera av Södras affärsområden  

 
STFI-Packforsk AB är ett av världens ledande företag för forskning, utveckling och 
uppdrag inom massa- och pappersindustrin, förpackningsindustrin och den grafiska 
branschen. STFI-Packforsk arbetar över hela världen och verksamheten sträcker sig från 
grundläggande forskning i kontakt med universitet till direkta uppdrag, där den samlade 
kompetensen utnyttjas för att hitta lösningar som är tillämpbara hos kunderna.  

 

 



 
 

ÖVRIGA INTRESSENTER  

Claesson Koivisto Rune har fortgående samtal om pappersmassestolen med prestigefulla 
möbelutgivare i bland annat Belgien, Tyskland och Finland. Möbelutgivaren för Paper Pulp 
Chair kan bidra med finansiering, lansering och distribution för en framtida serieproduktion.   

Bröderna Hartmann A/S är världsledande inom segmentet gjutna pappersprodukter, huvudsak 
äggkartonger, men även andra mer avancerade produkter i mindre serier. De har en 
pilotanläggning i Tönder i södra Danmark som kommer att utnyttjas under projektet.  

STRATEGI  
Projektet genomförs med samtidig produkt- och produktionsutveckling. Formen och 
konstruktionen fastställs av Claesson Koivisto Rune Arkitektkontor tillsammans med expertis 
från Södra Cell och STFI-Packforsk. STFI-Packforsk ansvarar för att ta fram rätt 
materialkomposition, andel PLA vs cellulosa, vilken massafiberkvalité som passar bäst etc. 
Prototypen tillverkas och testas av STFI-Packforsk tillsammans med Södra Cell och Claesson 
Koivisto Rune Arkitektkontor. Nollserien bereds och tillverkas i samarbete med Bröderna 
Hartmann A/S. Lanseringen sker genom Claesson Koivisto Rune Arkitektkontor, och Södra 
Cells informationsavdelning.  

PROJEKTPLAN  

Utvecklingsarbetet för stolen är processtyrt, där arbetsgången kan sägas följa fyra block: 
Informationsinsamling, Analys, Syntes och Utvärdering. Processen kan ses som en 
övergripande metod men används även för de olika projektdelarna. Vid kontinuerliga 
avstämningsmöten avgörs huruvida projektet är redo för nästa fas eller om mer arbete krävs.  

Utifrån resultatmålen har en aktivitetsplan utarbetats, se bilaga. Den behandlar projektets tre 
delar: prototyptillverkning, nollserietillverkning och lansering. De tre delarna har brutits ner i 
aktiviteter som behövs för att fullfölja projektmålen. Aktiviteterna har placerats i relation till 
varandra i ett flödesschema över projektet där en effektiv arbetsgång presenteras, se bilaga. 
Man kan lätt se den kritiska linjen i flödet: den som berör prototyp- och 
nollserieframställningen. Det är denna process som kommer att ta upp mest resurser i 
projektet och som kommer att styra tidsplaneringen.  Aktiviteterna har beskrivits i en lista där 
resursbehovet har bedömts vad gäller tidsåtgång, varaktighet, inköp och så vidare, se bilaga. 
Listan är en kalkyl över projektets kostnad och hur den fördelas över de olika aktiviteterna. 
Tidsplanen visar hur arbetet kommer att fortskrida under året som projektet pågår, se bilaga. 
Riskanalysen tar upp de möjliga händelser som kan försena eller förhindra projektets 
genomförande, se bilaga. Riskhändelserna har givits prioriteringar som baseras på deras 
sannolikhet och konsekvens.  

   



 
 

EKONOMI OCH BUDGET  

Projektbudgeten är 1 385 000 kronor, varav 385 000 (28%) söks från BFP (VINNOVA), 
Industrin bidrar med 900 000 kronor (800 000 i inkind och 100 000 i kontanter), STFI 
motfinansierar med ytterligare 100 000 då Paper Pulp Chair-projektet passar perfekt mot 
EU projektet SUSTAINKOMP, Klustret Nya Fiber för Nya Material, samt det kommande 
klustret Renewables. Material utvecklingen kommer till exempel att finansieras den vägen.  

 
 

Finansiär  Egen insats Kontant BFP   
Södra Cell  50 000 100 000   
ckr  750 000 -   
STFI-Packforsk AB  100 000   
VINNOVA   385 000  
SUMMA  800 000 200 000  385 000  
Procent  58% 14%  28%  

 

RELEVANS  

Projektet sätter fokus på skogsindustrins potential för hållbar utveckling, men i en ny kontext. 
Inom möbelindustrin och designvärlden förs redan en pågående debatt om produkters 
miljöpåverkan. Ämnet ligger i tiden och spås bli en allt större del av tillverkande företags 
profiler. Med stolen visas pappersmassans goda egenskaper upp för allmänhet, media och nya 
intressenter. Någon liknande produkt finns inte på marknaden och nyhetsvärdet är därmed 
stort.  

De möbler som finns i cellulosa fiber är antingen formpressade från mattor med återvunnen 
polyester (PET) och massafiber (Cellupress, Lammhult) eller formsprutade av en blandning 
mellan träfiber(vedchips, sågspån) och polypropen (PP), IKEAs trä komposit. Ingen av dessa 
produkter är 100% förnybar och inte heller biologiskt nedbrytbara.  

I VINNOVA projektet ´Wet processing of Biocomposites for 3D shell applications´ 
(200401560) har ett nytt materialkoncept utvecklats för att framställa en förnybar 
cellulosafiberarmerad polylaktid med goda mekaniska egenskaper i fuktigt eller vått tillstånd. 
Projektet ville demonstrera att förnybara material kan användas i avancerade applikationer 
och som demonstrator valdes en rörlig maskindel som skulle tåla både fukt, kemikalier och 
temperatur. Såväl process som material är patentsökta. I projektet utvecklades även ett 
arbetssätt för hierarkisk design där forskare och tekniker i dialog med designers utvecklat ett 
integrerat material och produktdesignkoncept. Produktdesignen bestämmer materialdesignen 
för optimalt resursutnyttjande. Nästa utmaning blir att göra en större demonstrator med såväl 
mekaniska som estetiska krav. Paper Pulp Chair-projektet syftar till att visa att metoden och 
materialet kan tillämpas i större produkter, i detta fall en stol.   

Projektet drivs med den internationella marknaden i sikte. Diskussioner förs med välkända 
möbeltillverkare i Finland, Belgien och Tyskland om stolens framtida distribution, och 
produktionsutvecklingen sker i samarbete med danska Bröderna Hartmann A/S. Detta gör att 
projektet har möjlighet att uppfylla kraven hos EU:s sjunde ramprogram för en framtida EU 
ansökan.  



 
 

NYTTIGGÖRANDE  

Paper Pulp Chair konceptet kommer att lanseras genom en möbeltillverkare på mässor 
runtom i världen, bland annat Stockholm Furniture Fair i februari 2009 och Milanos Salone di 
Mobile i april 2009. Mediebevakningen förväntas bli omfattande dels genom produktens 
nyhetsvärde, dels tack vare de inblandade parternas anseende inom respektive branscher. 
Claesson Koivisto Rune Arkitekter kommer att bidra med sitt internationella kontaktnät för att 
ge stolen största möjliga genomslagskraft i media. Vidare har projektteamet tillgång till 
informationsavdelningarna på Södra och STFI-Packforsk.  

RISKANALYS  
Nedan listas de möjliga händelser som kan förhindra eller försena projektets genomförande. 
Sannolikheten skattas på en skala 1-5 där 1 innebär lägst sannolikhet. Konsekvensen skattas 
på en skala 1-5 där 1 innebär lägsta konsekvens för projektets genomförande. Prioriteten hos 
risken bedöms utifrån sannolikheten och konsekvensen (S x K) på en skala 1-5 där 1 innebär 
högsta möjliga prioritet.  

Riskfaktor: Stolens nuvarande konstruktion visar sig vara bristfällig  
Sannolikhet: 3 - Konstruktören har ingen tidigare praktisk konstruktionserfarenhet av så 

kallad moulded pulp.  
Konsekvens: 3 - Produktionsutvecklingen försenas eller stoppas helt då stolen måste 

konstrueras om. Lanseringen senareläggs och viktiga plattformar såsom 
mässor gås förlorade.  

Prioritet: 4  

Riskfaktor: Stolens produktionskostnader visar sig vara för höga  
Sannolikhet: 4 - Produktionsmetoden är ännu inte bestämd.  
Konsekvens: 3 - För höga kostnader skulle ge stolen ett alltför högt butikspris, vilket 

motverkar syftet med stolen 
Prioritet: 3  

Riskfaktor: Nyckelpersoner med flera uppdrag  
Sannolikhet: 4 - Flera av nyckelpersonerna har många parallella projekt och uppdrag som kan 

avleda fokus från projektet  
Konsekvens: 3 - Utan fullt åtagande från alla inblandade kommer projektets tidplan inte 

kunna hållas.  
Prioritet: 3  

   



 
 

Riskfaktor: Tester visar felaktiga resultat  
Sannolikhet: 3 - stolens konstruktion kan ses som godtagbar för prototypen men inte för 

nollserien, produktionsmetoden visar sig dyr i större volymer.  
Konsekvens: 3 - Produktionsutvecklingen försenas eller stoppas helt då stolen måste 

konstrueras om. Lanseringen senareläggs och viktiga plattformar såsom 
mässor gås förlorade.  

Prioritet: 4  

Riskfaktor: Sjukdom/Personalbortfall  

Sannolikhet: 3  

Konsekvens: 4 – Utan nyckelpersonernas medverkan förhindras utvecklingsarbetet avsevärt.  

Prioritet: 3  



 
 

Aktivi
 

 

tetsplan,, Paper PPulp Chaiir 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

Flödesschema, Paper Pulp Chair 
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