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Dorotea Design förser marknaden med gravyrtryckt trä från odlad skog för tidlösa inredningar  

i privata hem och offentliga miljöer. Produkterna tillverkas i enlighet med den  
patenterade miljömetoden Generation xWoodline och marknadsförs  

på en världsomspännande marknad. 

 

 

 

SKAPA Utvecklingspris 2015 går till nytt grönt patentSKAPA Utvecklingspris 2015 går till nytt grönt patentSKAPA Utvecklingspris 2015 går till nytt grönt patentSKAPA Utvecklingspris 2015 går till nytt grönt patent    
 

Den gröna patentmetoden Generation xWoodlineGeneration xWoodlineGeneration xWoodlineGeneration xWoodline, belönas i år med SKAPA Utvecklingspris i 

Västerbotten. Metoden skapar designade träinredningar med hjälp av gravyrtryck, en 

konstform som har sina rötter i 1400-talets kopparstick. Nu går innovationen vidare till 

riksfinal.  

Eva Zwahlen, uppfinnare av Generation xWoodline och tillika VD för lapplandsbaserade 

Dorotea Design, ser en ljus framtid för produkten. 

– Uppfinningen är närmast revolutionerande för träbranschen. Genom att tillföra design till 

en mogen produkt, ökar värdet och efterfrågan på träinredningar, säger Eva Zwahlen.  

I Dorotea Designs anläggning i Dorotea, Lappland, används prisbelönta Generation 

xWoodline i tillverkningen av tidlösa inredningsprodukter. Först ut är Kollektion Natur och 

Kollektion Accent med gravyrtryckt golvsockel och foder, men användningsområdena för 

metoden är många.  

– Möjligheterna för Generation xWoodline går i dagsläget inte att överblicka, säger Eva 

Zwahlen, Det här kan bli hur stort som helst. 

Mönstren på golvsockel och foder är designade av moderna konstnärer med inspiration 

från traditionell ådringsmålning. Under århundraden har ådringsmålning utförts av 

skickliga hantverkare för att försköna inredningen i privata hem och offentliga miljöer. 

Dorotea Design tar ådringsmåleriet in i vår tid. 



2 
Dorotea Design 

De gravyrtryckta socklar och foder som redan nu saluförs av Dorotea Design, utgör ett 

kreativt alternativ till dagens vita standardlist. En designlösning som gör moderna rum till 

en estetiskt tilltalande helhet. Inredningsbutikerna kan arbeta med matchning mellan golv, 

vägg och dörr på ett helt nytt sätt och därmed ge kunden en komplett lösning. 

– Det ger merförsäljning för de inredningsbutiker som väljer att jobba med våra 

kollektioner, säger Anders Bosenius, styrelseordförande för Dorotea Design. 

SKAPA Utvecklingspris, Sveriges största innovationspris, delas ut varje år till minne av 

Alfred Nobel. Stiftelsen SKAPA, som delar ut priset, bildades 1985 till Nobels ära och delade 

ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska 

Uppfinnareföreningen, stödda av Almi Företagsparter, VINNOVA, Stiftelsen Agne 

Johanssons Minnesfond och SEB.  

Ur SKAPA Utveckligspris statut: 

Priset delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller 

nyskapande och kreativitet och utveckling av innovationer, såväl produkter som tjänster, som 

kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer. Idén får vara 

kommersiellt introducerad tidigast 2013 och ska finnas på marknaden senast 2016. Vid 

bedömningarna har kreativiteten stor betydelse liksom internationell marknad och potentiell 

lönsamhet. Annat som bedöms är teknisk höjd, den immaterialrättsliga situationen, sökandens 

och projektets bakgrund och samhällsnyttan. 

Innovationen ska lösa ett problem och ska rent tekniskt fungera och ge det avsedda resultatet. 

Eva Zwahlen har med sin innovation Generation xWoodline vunnit länsfinalen för 

Västerbotten och är därigenom med bland de 26 kandidaterna som går direkt till riksfinal. 

Generation xWoodline uppfyller kriterierna mycket väl och står starkt i den kommande 

riksfinalen. Det nationella priset delas ut i november under Innovationsgalan i Stockholm. 

Mer information kring Dorotea Designs produkter och lanseringen ges av  

bolagets VD Eva Zwahlen 070 287 14 96  

och styrelseordförande Anders Bosenius 073 089 10 35 


