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Forord
Denne rapporten handler om mitt eksamensarbeid på Carl Malmsten Furniture Studies. Først vil jeg rette en 
stor takk til min veileder Kerstin Olby som har vist stor gjestfrihet ved å dele sine kunnskap og erfaringer. 
Takk også til Leif Burman for interesse og problemløsnings utholdenhet i det viktige forarbeidet. Takk til 
Åke Axelsson og Nirvan Richter for tid avsatt til intervjuer. Stor takk også, og ikke minst til Mona og Lovisa 
Hoel for korrekturlesing og inspirasjon.



Sammenfattning 
Mitt eksamensarbeid på Carl Malmsten tar for seg miljøhensyn i møbelfremstilling. Samtaler og intervjuer 
av ledende miljøprodusenter i Sverige har ført til at jeg har valgt å fokusere mer på hvorfor enn hvordan. Da 
det de har formidlet, har gitt meg innsyn og forståelse for at det er selve grunnholdningen som er nøkkelen. 
Videre har det ført til at jeg har valgt å belyse emnet gjennom temaer som de intervjuede har tatt stilling til. 

Hovedfokusene er etikk, bomullsproduksjon, CO2-problematikk, regnskog og giftstoffer i møbelmaterialer. 
Samt metodikk i forhold til formgivning for mer bærekraftige møbler. Jakten på hva bærekraftige møbler 
kan være har vært min røde tråd gjennom dette eksamensarbeidet. Begrepet rommer blant annet resirkuler-
barhet, nedbrytbare materialer og holdbarhet. Rapporten inneholder også en spørreundersøkelse som belyser 
folkets betraktninger rundt miljøvennlige møbler. 

En viktig grunn til at jeg ikke har fokusert like mye på hvordan, er at det finnes offisielle kriterier lett 
tilgjengelige. Noen av disse kriteriene har jeg tatt med i rapporten for å vise hvilke valg man trenger å 
ta for miljøvennlig fremstilling av møbler, i alle fall en formell en. Jeg håper at mitt arbeide kan fungere 
som inspirasjon og plattform for videre arbeide i emnet. Om ikke i eksamensform, en økt bevissthet og 
forhåpentligvis tydeligere og en mer konkret målsetning for miljøhensyn i møbelproduksjon.



Summary
My final work for the bachelor degree at Carl Malmsten discusses environment consideration in furniture-
production. Conversation and interviews of leading furniture producers in Sweden have given me the focus 
on why rather than how. The reason is that they have given me insight and understanding that the engage-
ment is the key. That has lead me to the choice to examine the subject by themes the interviewed had as 
main focuses. 

The main focuses are ethic, cotton-production, CO2-difficulties, the rainforest and poisoning gasses in furni-
ture materials. And methods conserving design for more environment-friendly furniture. The hunt for what 
sustainable furniture can be has been my main focus through this project. That includes recycling, materials 
and furniture durability. This rapport also includes a poll that study peoples consideration about environment 
furniture. 

One important reason why I have focused less about how, is that there are official criteria easily found. Some 
of these criteria I took into the rapport to show witch choices you have to make for an environment friendly 
furniture-production, at least if you want to follow a formal one. I hope my project will be to inspiration, and 
hopefully a helping guide to make aims for more environment friendly furniture. 
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1 Innledning
1.1 Syfte

Eksamensarbeidet handler om hvordan møbelsnekkere og formgivere kan lage og formgi mø-
bler med størst mulig hensyn ovenfor miljøet. Samt gjøre et dokument med fakta og ideer som 
gir grunnlag for beslutninger og argumenter for en mer miljøvennlig miljøfremstilling. 

1.2 Bakgrunn
Gjennom de årene jeg jobbet med møbelsnekring har det sentrale miljøfokuset/ og diskusjonen 
handlet om tropisk tre. Denne problemstillingen har fått stor mediedekning som har ført til at 
det brede lag av befolkningen etter hvert har dannet seg en bevissthet om dette. Dette fokuset 
samt andre utfordringer kloden har støtt på i senere tid, har i mer eller mindre frivillig grad 
presset ulike selskaper til å ta ulike tiltak mot miljøvennlig produksjon. Som et resultat av 
dette har ulike bedrifter å miljømerke sine produkter. Dette utstrakte miljøprofileringsbehovet 
har fanget min nysgjerrighet. Jeg har dermed ønsket å og få en oversikt over kriteriene for 
miljømerking, og kunne analysere noen av kriteriene. Samt lage dokument med fakta og ideer 
som gir grunnlag for beslutninger og argumenter for mer miljøvennlig fremstilling/produks-
jon.

1.3 Problemstilling
Har det noen hensikt at møbelsnekkere og formgivere tar hensyn til miljøet under fremstill-
ingen av møbler, og er det mulig å få fremstillingen mer miljøvennlig? 

1.4 Omfattning og avgrensning
Etter hvert som interessen for miljøspørsmål har økt kraftig, har det ikke vært noen problem 
med å finne informasjon til emnet. Derfor har jeg jobbet lenge og vel for å få oversikt over 
temaet. Likevel fant jeg det spennende og lærerikt å gå såpass bredt ut. Siden min nysgjer-
righet og tilfredsstillelse har ligget i å få en forståelse av hvorfor vi skal ha miljøvennlige 
møbler?

Min avgrensning ble intervjuene av ledende møbelpersonligheter i Sverige. Grunnen er at jeg 
gjennom disse personlige samtalene fikk et troverdig innblikk i dagenes møbelproduksjon. 
Temaene de har tatt opp har jeg problematisert. Det har vært viktig for meg å forholde meg til 
fakta, og prøve å se ting ut fra ulike perspektiv.
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1.5 Metode og struktur
Til å begynne med valgte jeg å lage en disposisjon. Denne disposisjonen valgte jeg tidlig å ta med 
min veileder Kerstin Olby for å finne retningen for arbeidet. Hun ga meg kontaktopplysninger som 
har vært viktige for mitt videre arbeid. Ut fra det innsamlede materialet og informasjonen fra faglit-
teratur og internett, samt tidligere utdanning har jeg dannet meg egne konklusjoner. 

Jeg ville også gjennom intervjuer av møbelbedrifter finne ut hvordan man kan utvikle en positiv 
innstilling til miljøet. Innsamlet informasjon fra intervjuene fungerer som utgangspunkt for hva som 
vil bli mitt hovedfokus av valgte emner. Dette har resultert i at for eksempel temaene bomull og 
tropisk skog får tilegnede egne kapitler. Videre vil jeg presentere verktøy slik at man kan oppdage 
alle fordelene ved en miljøvennlig produkson. Presentere videre utdanning og eksperthjelp for videre 
kunnskap og assistanse. Avsluttningsvis vil jeg analyseres resultatet av hele arbeidet ut fra mitt per-
sonlige ståsted.

1.6 Kilder
I valget av kilder har jeg valgt å bruke internett. Det var egentlig ikke tenkt slik fra starten, men etter 
noen få søkninger fant jeg innholdet så relevant og innholdsrikt at jeg aldri følte noe behov for å søke 
trykte medier. Har en følelse av at offisielle instanser er instillt på å spre informasjon så bredt som 
mulig, samtidig er det frivilige inisitativet stort. Det har dukket opp flere bedrifter som har kunnskap 
om miljø og media. Deres arbeid går ut på å hjelpe industrien til å profilere seg som miljøvennlige. 
For min egen del har jeg vært forsiktig med å innhente informasjon fra disse da jeg hadde i tankene 
at disse kanalene kanskje ikke er like nøytrale. Videre var ikke minst intervjuer viktig for meg. De 
jeg valgte å intervjue var Kerstin Olby, Åke Axelsson og Nirvan Richter som er ledende møbel-
skikkelser i Skandinavia. 
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2 Intervjuer
2.1 Intervju Åke Axelsson

Åke Axelsson svensk møbeldesigner. Startet sitt yrke som 
møbelsnekker. Lærer på Konstfack 1970-1979. Har hatt 
mangtallige utstillinger gjennom flere tiår.

Åke Axelsson har som formgiver/møbelhåndverker gjen-
nom flere årtier filosofert over hva et miljøvennlig møbel 
er. Tre stikkord han har i hodet når han formgir et møbel: 
Materialet – Kvalitet – Livslengde. ”Desto lengre et 
produkt kan fungere desto bedre. Et produkt med kort 
levetid er det verste som finnes”, mener han. Derfor fore-
trekker Åke Axelsson å jobbe med tre. Trær er et materiale 
som oppfyller det viktigste økologiske kravet han er på 
jakt etter; ”Trær vokser stadig på nytt, og er en fornybar 
ressurs”. 

Skøvling av skog er noe Åke Axelsson vil forhindre ved at omverdenen stadig skal presse 
på for et strammere regelverk. ”Dette må  absolutt ikke bare skje lokalt”, som Åke Axelsson 
påpeker, ”det er sterkere global bevegelse som må til. Men det lokale, nasjonale fungerer godt 
i vår del av verden, så vi kan vise andre og påvirke andre land med vårt regelverk”. 

Produksjon av møblene er også noe som opptar Åke Axelsson. ”Det er jo absolutt ikke slik at 
en småskala møbeltilvirkning er mer miljøvennlig enn en større møbelbedrift”. ”Det at flere 
moment blir rasjonalisert er absolutt noe som skal medregnes som en fordel miljømessig. Og 

ikke minst transportmessig er det 
fordeler med å kunne levere flere 
møbler samtidig fra en større bed-
rift”. Derfor har han tenkt igjen-
nom dette på hans siste stol som er 
flatpakket, som gjør at flere stoler 
får plass i en lastebil. Denne stolen 
tillater også at hvis en del på sto-
len skulle gå i stykker, Så kan man 
kjøpe en ny del og lett montere 
delen igjen. Ideen har han fått fra 
bilindustrien. ”Mange ganger kan 
det være nyttig å se mot andre 
bransjer”, avslutter Åke Axelsson.  

Fig 1. Portrettbilde av Åke 
Axelsson

Fig 2. Stol av Åke Axelsson
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2.2 Intervju Kerstin Olby
Kerstin Olby jobber som møbeldesigner for 
Olby design. Olby design er en møbelbedrift 
som er startet av Kerstin og hennes søster Tina 
Olby.  Kerstin Olby er idag også professor ved 
Carl Malmsten - furniture studies. LIU.

Olby design er en mindre bedrift på rundt 10 
personer som ønsker stor fleksibilitet. Salget 
skjer 90 % privat, og 10% offentlig. Til dags 
dato har ikke bedriften noen offentlig, men 
dog en uoffisiell miljøpolitikk. Der de jobber 
mot best mulig miljøhensyn. Hovedfokuset er 
å satse på klassikere som vil holde seg lenge i 
hjemmet og som ikke vil bli kastet på grunn av 
skiftende stiler. Det legges stor vekt på kon-
struksjonsdesign sammen med form ideen som 
skal være klassisk. I dag ser Kerstin Olby at 
deres møbler selges på for eksempel på Bu-
kowskies og Aukjsonsverket.

Olby design har eksistert i 30 år og Kjerstin opplever at folk i dag har større bevissthet enn 
før. Men Olby design har alltid hatt den samme holdningen til miljøet og derfor holdt samme 
linje. Som betyr blant annet å beholde den klassiske formen. Tenke materiale som organiske 
overflatebehandlinger som for eksempel olje, såpe og voks. For søstrene Olby har det aldri 
vært aktuelt å benytte seg av tropiske treslag, siden de mener at det finnes lignende alternativ i 
skandinavisk skogsfavna. Eneste treslaget som skiller seg ut med spesielle egenskaper er teak 
som med treets fete densitet har fordeler i visse ekstreme miljøer som i båtbransjen. Jern, stein 

Fig 3. Portrettbilde av Kerstin Olby

Fig 4. Bord produsert på Olby design. 
Steinskive på toppen for holdbarhet
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og skinn er også materialer som brukes i produksjonen. Til offentlig miljø kreves det noen 
ganger lakk behandlede overflater. Lakken er da en vannbasert og helsevennlig for de ansatte. 
Er møblet overflatebehandlet med såpe eller voks gis det rådgivning til kunden for vedlikehold 
av produktet.

MDF- og sponplater er et materiale som brukes stadig mer i møbeltilvirkning, men ikke i hos 
Olby design. De hadde en liten prøvetid på materialet MDF, men tyngden på materialet var 
en belastning for de ansatte. MDFens egenskaper mener Olby heller ikke er fullverdige sam-
menlignet med treets kvaliteter. Totalt sett førte det til en beslutning der de valgte bort dette 
materialet. I dag brukes MDF i liten grad. De ansatte hadde jo uansett en langt opparbeidet 
faglig kompetanse på trebasert produksjon av møbler så det var ikke så mye å hente uansett i 
en overgang til MDF produksjon. 

Kerstin Olby jobber med sin søster Tina Olby som har ansvaret for møbelproduksjonen. De 
tenker mye likt og har felles mål for bedriften. Særlig er de enige om å holde seg til små serier. 
De vil ikke gjenta seg selv i det uendelige. Utfordringen ligger i utvikling av nye produkter der 
de utarbeider nye løsninger rundt konseptet ved de tradisjonelle teknikkene. Det endelige målet 
er å få frem møbler som løser et behov eller problem. Det praktiske ved møblet må tiltrekke 
kjøpebehovet hos kunden. På den måten gjør de grunnlaget for et møbel som vil vare i generas-
joner. 

I dag vil Kerstin Olby utfordre seg selv på å formgi møbler som kan leveres flatpakket. Hun 
har troen på at dette konseptet kan forenes med høykvalitetsmøbler. Teknisk er det gjennom-
førbart og med tynne dimensjoner på bestandsdelene vil man ytterligere øke miljøaspektene. 
Da materiale blir spart, og transportkapasiteten økes betraktelig. Disse tankene viser at Olby 
design har en omfattende omtanke for miljøet. De føler dermed ikke det behovet for offisiell 
miljømerking som Svanemerket. Uansett er det en del kostnader ved en slik merking som Olby 
design mener koster mer enn det er verdt. 

Kerstin Olby føler ikke at bedriftens identitet nødvendigvis vil være styrket av et Svanemerke. 
De har jobbet med bedriftens profil over flere år og de føler at de har kommet langt i å formidle 
utad bedriftens miljøverdier uten hjelp fra offisielle merker. Kerstin Olby har nær kontakt med 
underleverandørene, og er dermed oppdatert på hva som skjer på miljøfronten. For eksempel 
kan Tärnsjö Garveri levere et biologisk lær som er kromfritt. ELMO er en annen leverandør av 
skinn som legger store ressurser i å ha en produksjon så miljøvennlig som overhodet mulig.

Statens fastighetsverk er en kunde av Olby design. Når de handler inn møbler må de oppfylle 
visse miljøkrav. Kerstin Olby har da tilrettelagt tilvirkningen for at deres møbler kan kjøpes 
inn. For eksempel kreves det en viss sort av lakk. Behovet for lakk finnes kun i offentlig sektor 
på grunn av høy slitasje. Men Olby design har begynt å benytte seg av med Osmo hardvoksolje 
for overflatebehandling for et par år siden. Overflaten har vist seg svært velegnet. Da det opp-
fyller flere krav som slitasjestyrke, motstand mot flekker og krakelering. Kerstin ser egentlig 
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ikke noe større behov av lakker da Osmos hardvoksolje oppfyller og overgår flere av lakkens 
egenskaper. Hardvoksoljen gjør også at det blir mindre vedlikeholdskrav for kunden. Det blir 
ikke stygt over tid. Lakken brukes kun når de ønsker å få frem enn viss farge i produktet.
Bomull har de valgt å ikke innlemme i produksjonen, siden, uansett om den er økologisk eller 
ikke, har stor negativ påvirkning på miljøet. Og det krever svært høyt forbruk av vann i til-
virkningen. Linn har et mye mer holdbart økologisk utgangspunkt da planten krever en langt 
mindre grad av kjemisk rensning. Olby ser fordeler med å bruke linn blandet inn med noe 
syntetisk for lenger holdbarhet, da rent linn er et skjørt materiale. Det krymper heller ikke, og 
det blir lettere å vaske. Denne muligheten til å gjøre disse beregnende hensynene kunne ikke 
vært mulig hvis møblet for eksempel skulle vært miljømerket. Det er denne fleksibileten som 
Kerstin sier hun er så tilfreds med inneha i bedriften.

Limet som brukes på Olby design er uten formaldehyd. De holder seg til PVAc lim (hvitlim) 
og tapplim til sammenføyninger. Og et annet viktig valg for å minske den skadelige miljøpå-
virkningen er å benytte lameller i platematerialet. Problemet kan være at det over tid oppstår 
bevegelser i lamellene som gjør at overflaten ikke blir helt slett. Men istedenfor å ta i bruk for 
eksempel MDF har de løst problemet med å bruke stål, stein eller glass på de mest fremtredene 
overflatene. En annen fordel er at det blir en veldig holdbar overflate.
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Nirvan Richter er grunnlegger av møbelbedriften Nor-
rgavel. Nirvan Richter er utdannet arktitekt fra KTH og 
møbelsnekkerutdannelse fra Carl Malmsten, Stockholm. 
Norrgavel er unike at de har miljøsertifisert hele møbel-
produksjonen.

Er det enkelt eller vanskelig å få i gang en produsjon 
for miljøvennlige møbler, og hvorfor er det ikke flere 
som har begynt? 

Det var enkelt for Norrgavel siden vi har hatt den 
innstillingen helt fra starten av. De fleste andre bed-
rifter i bransjen opplever at kravene er vanskelige 
å leve opp til. De har tilpasset sin produksjon etter 
rasjonell prispresset hurtig produksjon, og da er man 
ofte henvist til nye materialer og prosesser som ofte 
har stor miljøpåvirkning. En annen grunn til at flere 
ikke har begynt, er at bransjen er konservativ og 
våknet sent når det gjeller økologi.

Hva er fordelene med naturmaterialer, og finnes det i 
hele tatt noen ulemper?

Fordelene som jag ser det er økologiske, at de inngår 
i naturens kretsløp og ikke skaper noen restprodukter. 
Alt blir till jord igjen. En annen fordel er at jag synes 
de er vakre, naturlig koblet til sansene syn, hørsel, 
lukt, smak, taktil følelse, at det eldes vakkert, bidrar 
till godt innehusklima og går å vedlikeholde. 

Ulemper, er selvfølgelig priset. Materialet til våre 
sofaer koster omtrent dobbelt sammenlignet med 
syntetiske materialer. Det kreves ofte mer tidkrevende 
prosesser. Mer begrensning hva gjelder designutrykk, 
med syntetiske materialer kan man nesten gjøre hva 
som helst – selv om det handler også om at vi har 
forsket mer på dette. Naturen har egne konstruksjoner 
som er enestående, og det som hender nå er at man i 

2.3 Intervju Nirvan Richter

Fig 5. Portrettbilde av Nirvan Richter

Fig 6. Norrgavels kanskje mest kjente 
produkt: Länstol
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mange sammenhenger forsøker kopiere naturen.

Har salget økt etter at dere har miljømerket deres produksjon? Hvis ja, tror du at det er et resultat av 
merket ene og alene. Eller er det heller et resultat av en større bevissthet om miljøspørsmål generelt blant 
befolkningen?

Jag tror ikke at merkningen i seg selv har økt salget så mye. Men økologi ligger i tiden og man forbinder 
Norrgavel med det. Det er viktig for oss å profilere varemerket, gi det et innehold slik at mennesker veit 
hva vi vil.

Hva mener du om de som argumenterer om at de ikke har noe valg, pga manglende økonomiske ressurs-
er, til å gå for det mer kostbare alternativet, selv om det ville innebære et bedre utfall for miljøet?

Alle har alltid et valg. Men visst, økologi er noe som mange fortsatt ikke er villig til å betale ekstra for. 
Om man har valgt å arbeide i et billig-segment mot økologisk ubeviste kunder, da finns det ingen mu-
lighet å ta ekstra betalt for en økologisk innretning. Så lenge man anstrenger seg, og er dyktig på å kom-
munisere nytten - da kan det gå.

Tror du elever fra Carl Malmsten har et grunnlag til å kunne lage økologiske møbler?

Absolutt. Den omsorg og inderlighet dere har i forhold til trematerialet, tror jeg ofte kan tjene som en 
god grunn for en økologisk forholdningsmåte. Problemet for dere er nok heller å finne en nisje der dere 
kan ta betalt for deres kunnskap og ferdighet. 

Fig 7. Soffa produsert av Norrgavel. 
Ekologisk bomull brukes i tøy.
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2.4 Spørreundersøkelse

1:  Har du noen gang tenkt over, eller har en formening om hva et miljøvennlig møbel er?

2: Er du villig til å betale mer for et miljøvennlig møbel?

3: Har du noen gang vært innstilt på å gå til innkjøp av et miljøvennlig møbel?

4: Ser du det som ekstra attraktivt hvis møblet er miljømerket med for Svanemerket?

5: Er det viktig at møblet er nedbrytbart eller kan resirkuleres?
  
6: Er det viktig at møblet kan tåle slitasje/bruk over lengre tid?

7: Er det viktig at møblet har et tidløst utseende som holder over tid?

8:  Har du motforestillinger mot tropiske treslag i møbler?

9: Tror du at møbler avhengig av materiale & overflatebehandling kan ha en påvirkning på inneklimaet?

Fig 8. Spørreundersøkelse



15

2.5 Analyse av intervjuene og spørreundersøkelse
Det interessante når jeg ser igjennom de svarende jeg har fått ifra de intervjuede som er en gruppe menneske 
truffet utenfor IKEA, Furuset. Oslo. Alderen var jevnt fordelt fra ca. 18-70 år. Kjønnsfordelingen var også 
jevn.Gjennom intervjuene merket jeg ingen aldersgruppe eller kjønn som var særlig mer miljøvennlige enn 
andre, men marginelt var det unge kvinner og eldre menn som var de som tok minst hensyn. Mens yngre 
menn og eldre kvinner var de som uttalte oftest at de tok hensyn til miljøet i møbelhensyn. 

Av de intervjuede hadde alle stor bevissthet om miljøet, men hver for seg har sitt hovedfokus. Kerstin Olby 
setter virkelig fokus på formgivningen. Siden hun mener at formgivningen er det som bærer møblet. Dette 
punktet sier jeg meg svært enig i. Det spiller ingen rolle hvor sterke sammenføyningene er, hvis utseende 
ikke er tiltalende. Men det kan også bli lett å bli opphengt i moter, og tenke at man må ha noe banebrytende. 
Risikoen er at møblet kan bli stemplet som utgått på dato etter noen år, og man vil kvitte seg med det. Nå 
finnes det eksempler på møbler som har vært banebrytende for sin tid, men som likevel sees på som ikoner i 
dagens tilvirkning. For eksempel har Hans Wegner tegnet møbler som var og er fortsatt unike i sin form og 
som sikkert av noen i datiden har blitt sett på som altfor mote-befengte. Så det er vanskelig å dømme eksakt 
hva klassisk form eller hva som kan bli ikoner er.

Åke Axelssons hovedfokus ligger på rasjonalitet. Og at en optimalisering av produksjonen vil føre til lavere 
energi forbruk. Kerstin Olby mener derimot at energiproblematikken er av mindre betydning for miljøet i 
møbelsnekkerbransjen. Selv ser jeg i to retninger angående dette. Er produksjonen stor ser jeg at man kan 
spare miljøet. Åke Axelsson har et mål om å treffe stadig flere kunder. Og med det miljø filosofien han har 
ovenfor materialer og resirkulering er det et stort potensielt positivt miljøbidrag. Et eksempel hvis det skulle 
være en møbelsnekker i de dypeste skoger som lager møbler på bestilling. Et møbel tar mye lengre å frem-
stille enn en masseprodusert møbel. La oss si at både spesialmøblet og det masseproduserte var lagd av fult 
nedbrytbare materialer. Forskjellene ligger i at møblet som er spesial bygd enten hentes eller fraktes en to 
timers biltur. Mens det masseproduserte, la oss si flatpakkede, blir transportert til en by der en person kan 
kjøpe det og bære det hjem. Resultatet er da kanskje at det masseproduserte i alle fall CO2-messig er det 
produktet som er mest hensiktsmessig miljømessig. Men viktig; viss produktet som er masseprodusert ikke 
er lagd av materialer som er nedbrytbare eller resirkulerbare, produktet tåler dårlig slitasje vil miljøpåkjen-
ningene eskalere. Derfor har produsenter og formgivere et stort ansvar da det de utvikler vil gi stor betydn-
ing for miljøet.

Likevel påpeker Nirvan Richter at bransjen er konservativ og at mange ikke ønsker å påta seg dette ansvaret. 
Et sjakktrekk Nirvan Richter derimot har gjort er å tenke seg om i fra starten av. Dette tror jeg virkelig er 
viktig. Som møbelsnekker vil man få spørsmål om å lage det eller det. Selv har jeg fått tilbudet om å lage 
en mahogni stol. Skal jeg da si meg enig med en ganske stor andel av de spurte i undersøkelsen, om at det 
ikke er noe i veien med tropisk virke. I alle fall ikke hvis det kommer fra plantasje. Eller vil jeg i forste hånd 
prøve å styre kunden til et skandinavisk treslag? Eller hvis det ikke går takke nei til tilbudet? Man har da 
kanskje ikke reddet et tropisk tre, da den tapte kunden trolig vil finne en annen møbelsnekker som vil gjøre 
det. Men man har i hvert fall gjort seg den tjenesten å fristille seg fra denne tvilsomme oppgaven til andre 
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oppgaver som man kan gjøre uten dårlig samvittighet. Så den tapte oppgaven bør kanskje ikke sees på som 
tapt. Du får kanskje tid og mulighet til å heller lage møbler som kan profilere deg for det du vil gjøre. 
Full nedbrytbarhet er et annet tema som jeg gjerne vil problematisere på grunnlag av intervjuene. For eksem-
pel har Kerstin Olby utarbeidet et eget syn på hva som er miljøvennlig ut fra et holdbarhetsperspektiv. Hun 
oppgir gjerne offisielle miljøkrav blant annet for å ha friheten til for eksempel å blande inn syntetisk tekstil i 
for eksempel linn. Dette gir lengre holdbarhet og dermed sees det som et positivt bidrag til miljøet. 

Nirvan Richter på sin side ønsker 100 prosent nedbrytbarhet i sine produkter. Selv har jeg store vansker med 
å velge hva som er rett, selv om 100 prosent nedbrytbarhet er en veldig tiltalende vei å gå. Selv om jeg selv 
har valgt holdbarhet ved flere anledninger, på bekostning av nedbrytbarhet. Et eksempel er da jeg for en liten 
tid tilbake skulle kjøpe meg en slegge. Jeg følte da på en slegge som var lagd av de tradisjonelle kompo-
nenter. En jernklubbe og en stav i tre. Den andre var av en jernklubbe og en plaststav. Jeg viste da at plasten 
ikke ville brytes ned på 1000 år, mens det andre alternativet kunne råtne og støpes om. Valget skulle da være 
enkelt, men i hodet hadde jeg egenerfarte minner om at hammerhodet kan løsne fra trestaven på grunn av 
at kilen etter hvert kan løsne. Så da jeg oppserverte at plastsleggen var støpt i et stykke mente jeg at dette 
problemet med løsnede klubbehoder ikke ville inntreffe. Så jeg besluttet jeg meg for å gå for plast/gummi 
klubben. Om dette var et økologisk kjøp eller ikke får vi se. Men det fikk meg til å reflektere over dilemmaet 
og jeg kom til den konklusjon at gode hensikter kan ta ulike veier. Åke Axelsson på sin side ville kanskje 
sagt at tresleggen har utbyttbare deler slik at man kan fikse slitasjen når det er et faktum. Akkurat slik som 
han tenker seg at hans nyutviklede stol vil la seg reparere.

I spørreundersøkelsen fant jeg noen resultater som vekket stor nysgjerrighet. Det mest påfallende var at alle 
mente at det var viktig for dem at produktet skulle tåle slitasje/bruk over lengre tid. Samtidig svarte svært 
mange at de aldri hadde vært innstilt på å gå til innkjøp av et miljøvennlig møbel. Altså, alle de spurte øn-
sker et møbel som varer lenge, og absolutt de fleste ønsker et møbel som er tidløst og vil appellere i lang tid. 
Dette er jo veldig viktige kriterier for miljøvennlige møbler, så om de ønsker bevisst miljøvennlige møbler 
eller ei, så har uansett produktets ønskemål tilfredstilt disse viktige aspektene.

Holdbarhet og et tidløst utseende er viktig mål, og jeg ser optimistisk på at folk har disse målene for det 
kjøpte produktet. Men hvorfor viser virkeligheten oss at søppelhaugene vokser seg stadig større og større? 
Skal vi da skylde på designerne & produsentene av møblene, siden forbrukerne har dette edle hensikt om 
langlivde møbler? Blir vi missledet til å kjøpe et dårlig produkt som utgir seg for å være kvalitet? Eller er det 
forbrukerne som må påta seg ansvaret for å undersøke grundigere hva de kjøper?

Grunnproblemet kan være at kjøpere ikke har tid i en hektisk hverdag, eller fagkunnskapen som må til 
for riktig å kunne vurdere miljøaspektene i innkjøpsfasen. Jeg kommer til å tenke på et bildhoggerkurs vi 
møbelsnekkere hadde med Felix Ginzburg, trekonservator og treskjærer, under 1. året på Malmstens. Han 
fortalte om billedhuggere i tidligere tider som da ved førstegangs erververvelse av bildhuggerjern gikk til 
anskaffelse av lange jern. På den tiden kostet dette verktøyet veldig mye i forhold til inntekt og derfor var 
det økonomisk å ha lange jern som man kunne ha over lang tid for stadig gjentatte slipninger.
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3 Bærekraftig design – 
en livssyklus tankegang

3.1 Holdbar design
Det blir viktigere å inneha kunnskap om de miljøutfordringer som verden står ovenfor. Kjen-
ner ved meg selv at jeg står ovenfor etiske kvaler når jeg skal kjøpe et produkt. Spørsmålene 
kan være; er det på noen måte skadelig for naturen og for meg? Er det testet på dyr? Er det 
blitt lagd av barn? Liknende spørsmål tror jeg stadig blir viktigere for kommende kunder for 
oss møbelsnekkere. For det første kommer disse kundene til oss for at de ønsker dette ekstra 
spesielle, og trolig har en sterk oppfattning om hva de vil ha. Derfor tror jeg det er viktig at 
man da har en sterk oppfattning av hva det er man tilbyr. Hvis man som håndverker har et 
underlag å bygge sine argumenter på vil det virke tillitsvekkende og kanskje vil kunden lære 
noe og dermed sette enda større pris på produktet. Produktet har dermed ikke bare fått et 
miljøstempel, men også fått med seg merverdien av en god historie. 

Jeg tror at hvis hver og en begynner å tenke mer medmenneskelig og utgår ifra hva verdens 
økosystem klarer å balansere så er vi på god vei. Det viktigste er å tenke riktig ifra begyn-
nelsen, som Nirvan påpeker. Effektivisering er bra, men hvis det ikke finnes omtanke for 
jordens ressurser er det ikke bærekraftig. Ved et valg, ikke tenk konsekvenser og behov kun for 
egen del, men også for andre. Ved foreksempel å redusere strømbruket gir det gode konsekven-
ser for andre.

En annen bidrag vi kan gjøre er å tenke livssyklus og resirkulerbarehet når vi foreksempel 
lager et møbel. Da gjelder det ikke å ha bortforklarende argumenter. Som for eksempel kan 
være en motforestilling mot å jobbe kun med miljøvennlige materialer, da man kanskje vil føle 
seg begrenset. Det setter ekstra krav til oss for å undersøke nærmere. Men det ansvaret kan gi 
oss energi, siden det vi jobber imot er noe positivt, og som vil være til fordel for flere. Dette 
konseptet og ønsket om bærekraftighet kan da bli en viktig motivator for å inkludere miljøhen-
syn i formgivningen av produktet. Som et utgangspunkt for en ideutviklingsfase tror jeg det vil 
inspirere til utallige valgmuligheter. Og det endelige resultat kan medføre løsninger vi trenger 
for å begrense verdens søppel problem.

Ulike materialløsninger avhenger av geografisk beliggenhet. For eksempel er det naturligvis 
mer økologisk å lage møbler av trær i Norrland enn i Sahara. For eksempel er den teoretiske 
tilveksten i Norge beregnet til 25,4 mill m3 i form av skog. Den årlige tilveksten er dermed 
langt større enn de 12 millioner m3 som årlig blir tatt ut. Balansekvantumet, det volum som 
kan tas ut årlig de neste 100 år uten å svekke produksjonspotensialet på 19 millioner m3. I 
tillegg er det mulig å dyrke vekster på areal som i dag ligger brakk. (www.regjeringen) 
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Holdbar utvikling er en prosess som handler om en fungerende balanse mellom økonomi, 
økologi og menneskelig tilfredshet. Vi kan for et øyeblikk se ting fra treets livsperspektiv. Når 
et tre danner frø, er det høyst sannsynlig at kun et av disse tusen frøene vil bli et nytt tre. Men 
de andre frøene blir ikke søppel, siden alle disse faller ned til jorden som næring som hjelper 
treets neste reproduksjons syklus. På den måten går ingen ting til spille i naturen. Alt er næring 
og bidrar til å opprettholde livssyklusen. 

En lignende vei bør finnes for vår konsumpsjon. Når et materielt produkt blir slitt ut kan det i 
prinsippet slenges på bakken og brytes ned. Problemet med dagens forbruksartikler er at ned-
brytbarhet eller resirkulering av produktene har lav prioritet. Mange produkter er designet for 
søppelhaugen. Det blir spekulert i produktets levetid. For eksempel er det ansatte i ulike bed-
rifter som har jobben med å konstruere produkter til en tilmålt levetid som er så lav som mulig, 
men likevel varer tilstrekkelig lenge for at kunden fortsatt vil ha tiltro til produktet/merket til 
neste gang kunden skal gå til et nytt innkjøp. 

Resirkulering hjelper betraktelig i bevaringen av klodens ressurser. Men det er ikke nok siden 
resirkulering ofte er så kostbart og så miljømessig skadelig at det ville vært bedre å lagt det i 
et hull i jorden istedenfor. Grunnene er at resirkulering fører til en redusering av produkter til 
en dårligere kvalitet. Som for eksempel utskriftspapir som blir toalettpapir. Noen ganger fører 
resirkuleringsprosessen til ytterligere giftige stoffer, som for eksempel, resirkulerte plastikk 
flasker som blir en fleece jakke, som igjen fører til at giftige stoffer kommer i kontakt med 
huden vår. Brennes søppelet frigis de giftige produktene i søppelproduktene til enda farligere 
avgasser som Dioxin som er et av de absolutt giftigste gassene. (www.designboom)

Istedenfor kan produkter bli designet biologisk og teknisk for en kontinuerlig renovering. 
Denne designen omfatter de produktive prosessene av naturens livssyklus som er trygge for 
menneskers helse og miljøet. Men skal det være mulig må vi tenke igjennom hele produktet 
helt fra begynnelsen av i design prosessen. Alle som er ansvarlige for utviklingen av et produkt 
må tenke på alle eventuelle handlinger det kan ha, og helt fra starten av undersøke hvordan 
produktene kan bli gjenbrukt eller være raskt nedbrytbart eller gjenbrukbart.
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3.2 Miljømerking
Svanemerket er et offisielt merke og en nivåstandard med absolutte krav. Livssyklusvurdering av 
produktet. Produksjon, bruk og avfall. Sertifisert treråvare og resirkulert plast og metall, samt redu-
sert bruk av miljø- og helseskadelige stoffer, god holdbarhet og gjenvinnbarhet. Hensikten med 
Svanemerket er todelt: Å stimulere produsentene til å lage miljøtilpassete varer og tjenester, og å 
gjøre det enkelt for forbrukerne å ta gode miljøvalg. Kriteriene for å få lisens til å bruke Svanemerket 
er offentlig tilgjengelige, og alle krav må dokumenteres, også offentlige innkjøpere som ønsker å ta 
miljøtilsyn. (www.svanemerket)

Kjemiske produkter som klassifiseres som kreftfremkallende, reproduksjonsskadelig, arbeidsstoff-
skadelig, giftig eller allergifremkallende ved innånding skal ikke benyttes. Innholdet av fritt for-
maldehyd får likevel være opp til 0,3 vekt% og innholdet av fritt formaldehyd i lim til kryssfiner og 
limtreplater får være opp til 0,5 vekt%. Emisjonen av formaldehyd skal ikke være mer enn 0,13 mg 
formaldehyd /m3 h luft. (www.svanemerket) 

Følgende må ikke tilsettes det kjemiske 
produkt: halogenerte organiske bindemidler, 
halogenerte organiske flammehemmere, 
polyklorerte bifenyler, alkylfenoler, ftalater, 
asidrin og polyasidiriner samt pigmenter 
og tilsetningsstoffer basert på bly, tinn, 
kadmium, krom og kvikksølv og deres 
forbindelser. For platematerialer produsert 
ved våtprosess (for eksempel MDF) skal 
COD-utslipp til vann være mindre enn 20 
g COD/ kg produkt (ufiltrert prøve). (www.
svanemerket)

Fig 9. Kvikksølv verdier i Norge
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3.3 Tropiske materialer
Nedhoggingen i de tropiske skogene minner oss også om at miljøhensyn er mer enn valget mellom 
nedbrytbart og ikke-nedbrytbart. Trær i de tropiske skogene har de fysikalske egenskapene til å bli 
brytt ned 100 %, men overhogsten viser at det skal tas flere hensyn. Da trær omdanner CO2 til O2 
fører nedhoggingen av regnskogen i tropiske strøk til økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren. Det 
eskalerer da det hvert minutt hogges i gjennomsnitt 2000 tropiske trær. (www.zero) 

FNs klimapanel 2.500 forskere viser dessverre at det er meget sannsynlig at menneskets utslipp av 
klimagasser er årsak til mesteparten av den observerte globale temperaturøkningen siden midten 
omkring 1950. Konsentrasjonene av karbondioksid, metan og lystgass i atmosfæren har økt betydelig 
siden 1750 som resultat av menneskelig aktivitet. Verdiene av disse klimagassene er nå langt høyere 
enn førindustrielle verdier fastslått gjennom undersøkelser av kjerner av is. Det er sannsynlig at men-
neskelige årsaker har medvirket til endringer i sirkulasjonsmønsteret i atmosfæren, med innvirkning 
på stormer, vind og temperaturer, inkludert ekstreme temperaturer. (www.zero)

Fig 10. Issmelting som et resultat av global smelting
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Den tropiske skogen sikrer betydelige mengder binding av karbon som gjør at skogen holder seg ren. 
Naturskogen bidrar også til å bevare mangfoldet av arter, økosystemer, livsgrunnlaget til mennesker 
som lever i og av skogene. Dette er verdier som er bortenfor tallfesting. Og i dag kjenner menneske-
heten kun til noe av de funksjoner som finnes i regnskogens økosystemer. Dette er verdier som den 
ulovlige hogsten tapper kloden for daglig. (www.regjeringen)

Bygg- og innredningsmaterialer av eksotiske treslag har blitt et statussymbol, men på grunn av dette 
får de tropiske regnskogene lide. Hvert år ødelegges enorme arealer med skog. Plyndring av tropiske 
treslag leder blant annet til utrydding av arter og øker faren for erosjon. Katalysatorer for nedhoggin-
gen av regnskogen er flere enn behovet for trevirke. Søk for olje og mineralforekomster. Nye areal 
for beite til storfe, og planteproduksjon av for eksempel mais er betydelige pådrivere for en stadig 
minsking av tropisk skogsareal. 

Fig 11. Nedhugging av tropisk skog
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3.4 Bomull – et naturmateriale med konsekvenser
Et yndet materiale i vår verden er materialet bomull. Og jeg mener at det er et godt eksempel på et 
materiale som kan være utgangspunkt til å problematisere flere aspekter i forhold til miljøhensyn. Da 
bomull er et naturprodukt som gir en nærhetsfølelse og assiasasjon til det naturlige. Det alle ikke er 
like beviste på er at produksjonen har de høy kostnad for miljøet.

Mange arter av sopp, virus og insekter angriper bomullsplantene. For å unngå skader på avlingen, 
blir bomullsmarkene sprøytet inntil 20 ganger i løpet av en enkelt vekstsesong. Sprøytemidlene må 
brukes i stadig større mengder for å overvinne den motstandskraften som skadegjørerne utvikler, og 
er ofte giftige for mennesker og miljø. Verdens helseorganisasjon (WHO) har klassifisert mange av 
de sprøytemidlene som brukes i bomullsåkrene, som ekstremt farlige, blant dem organofosfater som 
parathion og diazinon som er spesielt skadelige for nervesystemet til spedbarn og barn. Mange men-
nesker med bomullsmarkene som arbeidsplass har blitt forgiftet av plantevernmidlene. (www.ndla)

De store dosene av sprøytemidler forstyrrer 
næringskjedene og utarmer jorda ved å drepe 
mikroorganismer og annet dyreliv. Plantev-
ernmidlene kan forurense lokale vannsyste-
mer og true helsen til mennesker som kom-
mer i kontakt med det forurensede vannet. 
Også videre bearbeiding av råproduktet fører 
med seg mye kjemisk behandling. Rensing 
av bomullen, innfarging, der fargestoffene 
inneholder ofte kobber, sink og andre tung-
metaller. (www.ndla) 

Norrgavel har av disse grunner kun økologisk bomull i sin produksjon. Mens Olby design ønsker 
å unngå bruken av bomull, og ser også negative effekter på miljøet selv om bomullen skulle være 
økologisk. Kerstin Olby fremhever at de store vannmengdene som kreves for bomullproduksjon 
er med på å utarme jorden for drikkelig vann. Vi som håndtverkere kan dermed undersøke om det 
finnes alternativ. Ull og linn er for eksempel materialer som har færre negative miljøpåvirkninger 
enn bomull.

Fig 12. Inntørkning av Arealsjøen som et resultat 
av det store vannbehovet ved bomullproduksjon
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3.5 Formaldehyd
Formaldehyd er et tidligere navn 
(trivialnavn) på aldehydet metanal, 
og er det enkleste av aldehydene. 
Det består av et karbonatom som har 
bundet til seg to hydrogenatomer og 
ett oksygenatom. Stoffet ble oppdaget 
i 1859 av den russiske kjemikeren 
Aleksandr Butlerov. 

Vi møbelsnekkere ser praktiske 
fordeler med platematerialer. Og 
kunden ser økonomiske besparelser, 
men forskning viser at bruken har 
konsekvenser for vår helse. Lim-
presset treprodukter med urea formaldehyd harpiks, som brukes i MDF, sponplater, kryssfiner, anses 
som en vesentlig årsak til forringelse av innendørs luftkvalitet. Da produktene avgir gasser kon-
tinuerlig over lengre tid. Avgassingen øker særlig med høyere temperatur og luftfuktighet. Likevel 
øker etterspørsel og bruken da man kan produsere til meget lave kostnader fra lett tilgjengelige 
råvarer. Alt går da ikke til møbler, men tekstiler, kjemikalier, plastartikler og mye annet. I en artikkel 
fra 2006 kommer det frem at det produseres 21 millioner tonn formaldehyd årlig. Det finnes i dag 
miljømerkede limpressede plater som minsker helserisikoen, men selv med svært lave verdier gir det 
utslag i målinger. IKEA har her gått langt. De har satt krav på sine sponskiver at de skal tilfredsstille 
tyske standarder som er de strengeste i verden. (www.sykavhuset)

Fig 13. Gasser blir sluppet ut i atmosfæren ved møbel-
plate produksjon. 
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3.6 Omtanke i fremstillingen
Sosial og økonomisk suksess er 
bærekraftig bare hvis det er forenlig 
med det naturlige miljøet. Men som 
oftest preges menneskelige tekniske 
produkter uten omtanke for produktets 
endelige slutt. Det at vi tar ressurser fra 
planeten, skaper produkter, bruker dem 
og til slutt slenger produkter er med på 
å overvelde vår felles planet. (www.
designboom)

Professor Kerstin Olby legger særskilt 
stor vekt på dette. I hennes design 
ønsker hun å få et tradisjonelt preg 
som kundene vil trives med, ikke 
bare kjøperen av produktet, men også 
den neste generasjonen som kan arve 
møblet i god behold og med fortsatt 
et tidsklassisk uttrykk som alltid vil 
være aktuelt. Dette er absolutt en motvekt til møbler som kjøpes for så slenges kun fordi de føles 
for umoderne. Totalt sett får man mye for pengene når man går til innkjøp av et slikt møbel. Man 
kan egentlig kunne se det på fra det perspektivet at man da som kunde av disse møblene er med på å 
bidra til møbelkunstens kulturarv. Der det da fortsatt vil finnes grobunn for det tradisjonelle håndver-
ket som stadig er i forandring, og som forholder seg til dagens virkelighet og behov. 

Vår spesialitet er å lage møbler bestående av tre. Vi er så heldig å være eksperter på tilvirkningen i 
et materiale som er svært miljøvennlig. Det er fornybart, i Skandinavia har vi et stor tilgang til dette 
materialet og det vokser i mange ulike varianter til å burde tilfredsstille de fleste ønsker angående 
utseende og egenskaper.

Nirvan Richter grunnlegger av Norrgavel ser miljøproblemene som et uttrykk for menneskenes 
ønske om å fylle en tomhetsfølelse. Mange av våre behov skulle fylles om vi bare lærte oss å kun 
bare være, derfor påpeker han viktigheten av å skille mellom begjær og behov. Begjær går aldri å 
tilfredsstille, det dukker opp stadig nye. Vi har kroppslige behov som varme og mat som krever ma-
terielle løsninger, mens høyere behov som trygghet, fellesskap og selvforvirkelse ikke krever det.

Tenker man på Shaker kulturen, der håndverkerne gjorde det beste arbeidet de kunne, da de mente 
at Gud alltid var til stede og kunne se arbeidet deres. Håndverkerne hadde da som mål at møblene 
skulle vare i 1000 år, dermed med sammenføyninger og konstruksjoner som kunne gjøre dette mulig. 
Om de jobbet i god eller dårlig samvittighet ovenfor Gud, kan man bare lure på.

Fig 14. Sam Maloof fra California, kjent for sine 
“Rocking chairs”
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Om vi håndverkere ønsker å gjøre arbeidet samvittighetsfullt ovenfor Gud, får være opp til hver og 
en. Men i dag har vi utfordringer i forhold til bevaringen av naturen som ikke fantes før den industri-
elle revolusjonen. Vi kan velge om vi ønsker å se på naturen som indianerne, som uttrykker at men-
neskeheten er del av naturen og at vannet er våre forfedres blod, slik som vårt eget. Hvis vi klarer 
å gå bort fra perspektivet om ha naturen som ressurs, til å innse at vi er en del av naturen. Vil det 
kunne styre våre handlinger ut fra vår egen samvittighet. Som igjen kan føre til at vi klarer å kombin-
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Jeg har i dette eksamensarbeidet hatt den fordelen til å ta meg tid til å formulere 7 punkter som jeg 
ønsker som holdningpunkter i mitt videre virke:  

1. Krever lite energi ved produksjon eller transport
2. Kan produseres uten skadelig miljøpåvirkning
3. Materialet kommer ikke fra råvare uten fornybare kilder
4. Gir et sunt inneklima
5. Ikke skadelig for mennesker eller natur
6. Har lang livslengde
7. Kan gjenbrukes, gjenvinnes eller brytes ned i det naturlige kretsløp etter bruk

3.7 Holdepunkter for miljøvennlige møbler
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4 Ressurser
4.1 Analyse verktøy

Hvis vi har vilje og ønske om å lage møbler med hensyn til miljøet. Finnes det noen konkrete metod-
er/ fremgangsmåter som man kan få hjelp fra. Jeg har valgt ut tre konsepter som jeg synes gir nyttige 
innfalsvinkler.

Design med Omtanke
Design med Omtanke (DMO) er en metodikk som fokuserer på et nært samarbeide med bestillere og 
brukere for å utnytte alles kunnskaper og erfaringer.

DMO forsøker stimulere bedrifter til å utvikle produkter som fyller de funksjoner det finns et vir-
kelig behov av. Metodikken bygger på fem verdi grunner: Estetikk, etikk, økologi, økonomi og 
engasjement og består av fire arbeidsmoment:
1. Skape en felles grunn.
Starter med ideen og motivet for forandring samt hva bedriften/virksomheten vil komme fram til.
2. Et holdbart utgangspunkt.
Analyserer hva produktet skal brukes til, alle brukernes behov. En kartlegging av hvordan det går å 
bidra til en økologisk, økonomisk og etisk holdbarhet.
3. Med sikte på framtiden
Brainstorming der mange brukere er med. Ut fra alle ideene gjøres en prioritering for et designkon-
sept. 
4. Fra idé til handling
Her gjøres tegninger til produktet og man diskuterer utformning og materialvalg. Siden begynner 
fremstillingen. (www.svid)

Design Spiral
Biomimicry designspiral er et verktøy som bruker naturen som modell og sammenligning i utarbei-
delsen av system, produkter og tjenester. Naturen har på ulike måter funnet løsninger for eksempel 
energi, isolering, konstruksjon eller hvordan man med minst mulige resurser lever ett bra liv.
Dette forsøker man oppnå med følgende steg:

1) Identifiserer funksjonen.
Stiller man spørsmålet  ”hva vill vi designe?”  så er det lett å låse seg, man designer et møbel med 
noen tiltenkte funksjoner. Stiller man istedenfor spørsmålet ” Hva vil vi at vår design skal gjøre ” så 
kanskje det dykker opp helt nye innfallsvinkler. Oppfølgingsspørsmålet blir da: ” Hvorfor vil vi att 
vår design skal gjøre det?” Det spørsmålet kan vare bra å stille for å forsikre seg om at det virkelig er 
et behov vi møter, eller om vi skaper et behov som er fullstendig unødvendig.
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2) Biologisere funksjonen
Etter å ha identifisert de funksjoner som en design skal løse så stiller man sig spørsmålet:  ”Hva gjør 
naturen for å løse den funksjonen? Hvordan ser omverden og systemet ut rundt funksjonen”. Nå 
finnes det en database som heter Ask Nature - en wikibaserad database der man som designer kan få 
informasjon om hvordan ulike vekster og dyr løser ulike problem.
3) Oppdag naturens modell.
Finkam litteratur, gå ut i naturen og konsulter biologer og andre natureksperter.  
4) Etterlign naturens strategi.
Etterlign naturens løsninger. Naturen anpasser seg eksempelvis etter sin omgiving. Hvordan kan et 
produkt gjøre det samme? Hva  behøver et produkt ta hensyn til for å fungere i det system der den 
befinner sig?
5) Analyser design.
Kan designen anpasse seg til sin omgiving og utvikles? (www.svid)

Økostrategihjulet
Økostrategihjulet er en metode til å stimulere nye ideer om hvordan et produkt kan gjøres miljømes-
sig bedre. Metoden kan ses som en del i en økodesignprosess der man, etter å ha identifisert produk-
tets miljørisker i ulike steg, brainstormer nye og forbedrede løsninger. Hjulet består av åtte hovedom-
råder.

Hovedområdene er:
Optimere funksjonen
Minske miljøpåverkningen under bruk
Minske mengden materialer
Velge rett materialer
Optimere livslengden
Optimere produksjonen
Optimere restavfallet
Optimere distribusjonen 
(www.svid)
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4.2 Utdanning og veiledning
I dag finnes det studier om økologi og miljø på ulike skoler i Sverige. Hvis det skulle være et ønske  
å gå dypere i dette arbeidet har jeg funnet noen studier som kan være av interesse: 

Linköping Universitet. The Energy and Environmental Engineering master’s programme. (120hp) 
Som tar for seg utfordringene til å utvikle produkter, tjenester og tekniske systemer mot en mer ef-
fektiv ressurs bruk.

Eslövs kommun har et distansstudie kalt Metodutvecklare för hållbar produktutveckling. (210 Yh-
poäng) Studier tar for seg: ”… produktutveckling med verktyg och metoder för framtagning av 
miljöanpassade och hållbara produkter.”

Videre fines det ulike organisasjoner, foreninger, bedrifter som tilbyr bedrifter konsulenttjenester, 
seminarier. Dette for å få i gang engasjement og utvikling mot holdbar design. 4 av disse som jeg har 
lyst til å trekke frem er:

Svensk form
Ekosentrum
Det naturlige steget
Designboost
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5 Avsluttning
Det tar ikke lang tid før man innser at det mest miljøvennlige møblet er det som aldri er laget. Men 
likevel har jeg oppdaget holdepunkter som muliggjør økologiske møbler, som man kan ta utgang-
spunkt i gjennom kriterier og tall. Rapporten ønsker jeg da vil fungere som en guide for møbel-
snekkere og designere til å tenke en ekstra runde til før de går for den løsningen eller det materialet?

Masseproduksjonen har ført til at gjenstander fort mister sin verdi og betydning. At prisen kan være 
såpass lav at det spiller liten rolle om vi kaster og kjøper nytt, muliggjør også denne holdningen. Som 
en motvekt kan vi med den kunnskapen vi har fra vår skole, og med et blikk og iver til å kunne se ting 
fra brukerens side mulighet til å få frem møbler med virkelig verdi. Vi kan legge vår sjel i å gjøre gjen-
nomtenkte løsninger av tenkte behov. For eksempel kan vi på Carl Malmsten lage møbler der vi har 
stor grad av frihet i tilvirkningen av møbler. Det gjør at mange prøver seg på snekkerdetaljer som har 
en stor grad av vanskelighetsgrad. For oss ligger det en glede i å lage disse detaljene. Vi blir øvd slik 
at våre hender kan utføre resultater som kan vekke begeistring. Denne gjennomtenkte  produksjonen 
fører dermed med seg en merverdi da det er så spesielt som det er. Betydningen av ekstra omtanke i 
utformingen er da absolutt stor. 

Et harmonisk møbel med et gestaltet uttrykk gjør at man som menneske har noe å hvile øynene i lang 
tid fremover. I dagens møbeltilvirkning er det få møbler som blir lagd med dette helt spesielle som vi 
møbelsnekkere på Malmsten kan få til. Med det faktum ligger det et stort potensial til at våre møbler 
kan være verdifulle ikke bare på kort, men også på lang sikt. De tradisjonelle sammenføyningene vi 
utfører tåler lang tids bruk, det vi da kan være bevisste er å tenke langsiktighet også i utforming. Det 
vi møbelsnekkere lærer på Carl Malmsten av faglig og tekniske kunnskap er dermed et fantastisk godt 
utgangspunkt for miljøvennlige møbler. Det som trengs som jeg håper denne rapporten vil gi er for-
ståelse for at det finnes uheldige valg vi kan gjøre. Men det finnes også mange veier vi møbelsnekkere 
kan ta for å få frem miljøvennlige møbler. Det gjelder hele tiden bare om å ta de rette valgene. Og det 
skulle vel ikke være noe en møbelsnekker ikke er trent i?
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7 Bildehenvisning
• Figur 1. Portrettbilde av Åke Axelsson. Kilde: http://hd.se/multimedia/archive/00186/33extraf_hem-

casa_c_186363d.jpg. Side: 8

• Figur 2. Bilde av stolen “Wood”. Kilde: http://www.designboom.com/cms/images/anita03/axels-
son02.jpg. Side:8

• Figur 3. Portrettbile av Kerstin Olby. Kilde: http://www.olbydesign.se/userfiles/Image/kerstin/kers-
tin.gif. Side:9

• Figur 4. Bilde av bord med steinskive til topp. Kilde: http://www.olbydesign.se/listproducts.
php?cat=7&prod=33. Side: 9

• Figur 5. Portrettbilde av Nirvan Richter. Kilde: http://mobil.hd.se/multimedia/archive/00151/ab_nir-
van1_jpg_151898d.jpg. Side: 12

• Figur 6. Bilde av Norrgavels “Länstol” Kilde: http://www.norrgavel.se/Product.aspx?ProductID=309
&ArticleID=430&Spec=1. Side: 12

• Figur 7. Bilde av en soffa fra Norrgavel. Kilde: http://www.norrgavel.se/Product.aspx?ProductID=27
6&ArticleID=1176. Side: 13

• Figur 8. Spørreundersøkelse. Egenkomponert. Side: 14

• Figur 9. Bide som viser kviksølv verdier i Norge. Kilde: http://www.klif.no/upload/nyheter/bilder/
kvikksolv_sedimenter04-06.gif. Side: 19

• Figur 10. Bilde av issmelting. Kilde: http://www.aparna.co.in/wp-content/uploads/2009/11/ice-melt-
ing01.jpg. Side: 20

• Figur 11. Bilde av tropisk skogshogst. Kilde: http://library.thinkquest.org/5904/rainforest.jpg. Side: 
21

• Figur 12. Bilde av den inntørkede Arealsjøen. Kilde: http://www.livingprinciples.org/wp-content/
plugins/uploads/2.jpg. Side: 22

• Figur 13. Bilde av luftforurensning. Kilde: http://imageshack.us/photo/my-images/66/reducingsmog-
pollution.jpg/sr=1. Side: 23

• Figur 14. Bilde av Sam Maloof. Kilde: http://3.bp.blogspot.com/-16Oic06uywo/TV29KoY91SI/
AAAAAAAAAC8/swKDNrtcXd0/s1600/sam-maloof_color.jpg. Side: 24


