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Man has been endowed with reason, with the power to create, so that he can add to what he’s been given. But up to 
now he hasn’t been a creator, only a destroyer. Forests keep disappearing, rivers dry up, wild life’s become extinct, the 
climate’s ruined and the land grows poorer and uglier every day. 

~Anton Chekhov, Uncle Vanya, 1897



Abstract

This thesis is a furniture design project with Ire möbel AB. The project is about designing a chair capable of being certified as 
Cradle to Cradle®, and to make this possible by an initial contact with a furniture company, through research on Cradle to 
Cradle® and the design process.
Previous environmental certifications are based on the reduction of resources, emissions and content of toxic substances and 
on minimizing damages. But if you look at the state of the planet, it is not enough to just reduce the harmful effects.
We must learn to organize and develop the products we create so that they can give us an advantage rather than to cause 
adverse consequences.
The project demonstrates how this can be done through research of both Cradle to Cradle® and on how existing 
furniture on the market looks like, and how they are constructed. The project also shows that the appearance of a cradle to 
cradle product is largely governed by the very restrictions that the certification entails.

Sammanfattning

Detta examensarbete är ett möbeldesignprojekt på uppdrag av Ire möbel AB som handlar om en resa från en första kontakt 
med ett möbelföretag och genom research om Cradle to Cradle® och designprocess till att rita en fåtölj möjlig att certifiera 
enligt Cradle to Cradle®. 
Tidigare miljöcertifieringar bygger på att minska resurser, utsläpp och innehåll av giftiga ämnen samt minimera skadorna av 
dessa. Men om man ser till planetens tillstånd, räcker det inte att bara minska de skadliga effekterna.
Vi måste lära oss att organisera och utforma de produkter vi skapar så att de kan ge oss en fördel istället.
I mitt projekt har jag dels gjort research om Cradle to Cradle®. Jag har också undersökt hur befintliga möbler på marknaden 
ser ut och är konstruerade.
Mitt projekt visade också att utseendet hos en Cradle to Cradle®-produkt i hög grad styrs av just de restriktioner som 
certifieringen innebär.
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Prolog

Jag skulle vilja tacka de personer som hjälpt mig under detta projekt. Först och främst tack till Ire möbel AB och deras 
produktutvecklare Thomas Ahlgren. Tack till Tim Alpen som bistått med stor kunskap och praktisk hjälp. Leó Jóhannsson, Johan 
Knutsson och Fredrik Mattsson i egenskap av handledare och min opponent Anton Björsing. Jag vill även tacka Josef Marnell 
som varit en inspirationskälla och glädjespridare under arbetets gång.
Tack till Jari Nikula på Gabriel, Pär Thuresson på Grabber, Södra interiör och Nevotex för sponsring av material.

Denna rapport är tillägnad en person som alltid trott på mig, 
min morfar Gösta *1918 - †2010
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1. Inledning

Bakgrund

När jag skulle börja med mitt examensarbete så var det enda jag visste, att jag ville arbeta mot ett företag. Detta för att ges 
möjligheten att arbeta på ett verkligt sätt genom att hjälpa företaget med att göra möbler utifrån deras värderingar. Att också få 
möjligheten att designa en möbel med minimal påverkan på miljön kändes också viktigt.  Att det blev ett stoppmöbelsföretag jag 
fick jobba med var givetvis ingen slump med tanke på min bakgrund inom möbeltapetsering. Jag kom i kontakt med Ire möbel 
AB (fortsättningsvis benämnt Ire) i Tibro på möbelmässan i Stockholm 2012 tack vare Jonas Osslund som är professor i design 
på skolan och de ville gärna hjälpa mig med detta. Frågeställningen utkristalliserades under mitt första besök hos dem i Tibro. Ire 
har en tradition av att värdesätta kvalitét och att arbeta på ett etiskt ansvarsfullt sätt med så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Syfte

Genom att ta fram en fåtölj som bygger på Cradle to Cradle® (fortsättningsvis benämnt c2c och mer info om detta finns på 
sida 5) åt Ire ville jag bidra till ett steg framåt i utvecklingen av miljövänliga möbler mot ett nytt sätt att tänka när man designar 
med miljötänk. Jag ville också visa på möjligheter och vilket ansvar man har som designer att styra hur vi hanterar bland annat 
miljöfrågor i vårt samhälle.

Mål

Mitt mål för detta arbete har varit att ta fram en prototyp på den möbel som Ire har beställt, och som är tänkt att vara så nära en 
färdig produkt som kan serietillverkas, och att denna fåtölj som också är tänkt att bygga på c2c och visas på skolans 
vårutställning 2012.
En del i detta arbete är också att få möjligheten att etablera en kontakt med ett företag och med det göra projektet mer 
verklighetstroget.

Frågeställningar

• Hur designar man en möbel som lever upp till de krav som ställs av en c2c-certifiering?
•	 Behöver	en	c2c-produkt	se	ut	på	ett	speciellt	sätt?
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Källor och metod

Under arbetets gång har jag haft möten med min handledare Leó Jóhannsson och mina två externa handledare Thomas 
Ahlström på Ire samt Fredrik Mattsson som jobbar som frilansdesigner. Mitt underlag består av litteratur om ämnet samt 
intervjuer, samtal och liknande projekt som det skrivits om samt checklistor för certifiering. Jag har arbetat utifrån de givna ramar 
som c2c har, tillsammans med den research om fåtöljer jag gjort. Jag tar avstamp i detta och formger en fåtölj som ska vara 
möjlig att certifiera enligt c2c. Designarbetet delas in i etapper med konceptskiss, en etapp för att renodla det som jag 
tillsammans med Ire kommit fram till att fortsätta med (modellbygge, ritningsarbete) och detta har slutligen lett fram till en 
prototyp som är så lik den färdiga produkten som möjligt.

Avgränsningar

Jag har arbetat utifrån de regler som en c2c-certifiering har och då detta är ett ganska omfattande område har jag valt att 
endast beakta lösningar för de material som jag kommer använda till fåtöljen. Jämförelser med andra sämre material som är 
vanligt förekommande i stoppmöbler kommer jag även att gå igenom. De vanligt förekommande materialen rör sig om 
stoppningsmaterial, trä, metall, textil och eventuella mindre komponenter. Jag har inte gått igenom hela checklistan för 
certifiering med alla leverantörer utan endast sett till ”rena” material och ”bra” material enligt c2c.
Ett önskemål från Ire var att möbeln inte skulle kosta mer än 10 000kr till kund. Detta har jag tagit hänsyn till, men i vissa lägen 
valt att bortse från detta då det kunnat begränsa möjligheter för att använda andra typer av tillverkningslösningar och material 
som är mer c2c-vänliga.



2. Research

Miljömärkningar

I Sverige finns det i huvudsak två miljöcertifieringar för produkter utöver c2c som fortfarande är en rätt ovanlig certifiering. Detta 
är Svanen och EU Ecolable. Dock så finns det andra typer av certifieringar som inte handlar om märkning av produkter, men 
fortfarande rör tillverkningen av produkterna. FSC som omfattar trä och intygar om ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart 
skogsbruk 1. TCO står för miljövarudeklarationen för ISO-systemet där till exempel ISO 14001 är ett miljöledningsystem2. 
ÖKO-tex är en märkning för textilier som inte innehåller giftiga kemikalier3. 

Svanen

Svanenmärkningen har funnits i hela Norden sedan 1989 och är en officiell miljömärkning på uppdrag av regeringen. Svanen 
drivs av det icke vinstdrivande Miljömärkning Sverige AB. Det som granskas är varor och tjänster och deras miljöpåverkan under 
dess livscykel från råvara till avfall och ställer även krav på funktion och kvalitét. För att en produkt ska kunna certifieras finns  
vissa kriterier som tas fram i samråd med experter, miljöorganisationer och myndighet. Det ställs krav på bland annat 
energiåtgång vid tillverkning, användning av kemikalier, utsläpp och avfallshantering. En svanenmärkning är en konstant process 
då kraven vart fjärde år skärps och omprövas4.

EU Ecolable

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman är det officella miljömärket i EU. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions och 
kvalitetskrav och dessa höjs kontinuerligt. Certifieringen omfattar både tjänster och varor.EU Ecolable fungerar på ett liknande 
sätt som svanen och detta gör då att det inte finns så många prodkuter med denna märkning i Sverige. Dock så är utbudet i 
andra europeiska länder större5.

4

1 http://www.fsc-sverige.org/om-fsc (2012-06-13)
2 http://www.sis.se/miljö-och-hälsoskydd-säkerhet/miljöskydd/miljöledning/ss-en-iso-140012004 (2012-06-13)
3 http://www.oeko-tex.com/oekotex100_public/content5.asp?area=hauptmenue&site=oekotexstandard100&cls=21 (2012-06-13)
4 http://www.svanen.se/Svanen/ (2012-06-13)
5 http://www.svanen.se/Om-Svanen/Om-oss/Fragor--Svar/10-fragor-om-EU-Ecolabel/ (2012-06-13)
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Definition av Cradle to cradle

C2c är en metodik som utvecklades av arkitekten Michael Braungart och William McDonough år 2001 och används flitigt i 
både produkter och arkitektur. 
Den beskriver hur vi människor bör se avfall och skräp i ett kretslopp liknande naturens egna istället för vårt nuvarande linjära 
system som kallas cradle to grave. Det handlar om att se materialen som en evig resurs. För att detta ska fungera så får inte 
material blandas med varandra, för att varje del ska kunna återvinnas i oändlighet istället för att ”down-cycleas”. Waste=food 
betyder att det som blir över blir mat i en ny produktcykel. Vilket betyder att material och produkter kan användas om och om 
igen. Rent praktiskt innebär det att alla produkter designas så att materialen kan separeras och delas in i två system; Ett 
biologiskt kretslopp och ett teknologiskt kretslopp. 
Till det biologiska kretsloppet hör material som naturligt bryts ned och återförs till det ekologiska systemet. Till detta hör material 
som naturfiber och bioplast. 
Till det teknologiska kretsloppet hör metaller och oljebaserade plaster, men också kemikalier som är värdefulla material som kan 
återvinnas till likvärdig eller bättre kvalitét i samma system om de inte blandas (down-cycleas).
På detta sätt kan alla material genom rätt design från grunden bli näring i de två kretsloppen och minimera avfallet. Ingenting 
förstörs eller deponeras och det är då som tillväxt, produktion och konsumtion blir till något bra6.

We shall require a substantially new manner of thinking if mankind is to survive. 
~Albert Einstein

Biologiskt kretslopp Teknologiskt kretslopp

6 http://www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Mojligheter-verktyg/Principer-for-hallbar-design/Cradle-to-cradle/ (2012-06-13)
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Hur certifieras man?

Det krävs mycket av ett företag som ska ta detta i bruk och i ett första steg så måste alla delar i produkten redovisas med bland 
annat listor på eventuella kemikalier som används vid framställning, information om produktionsprocessen. Detta ska sedan 
skickas till EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) i Hamburg som har hand om certifieringen. Man kan även 
vända sig till Vagga till Vagga AB som är ett svenskt företag som är satelitpartners till EPEA. Dom utför inte certifieringarna själva 
men hjälper svenska kunder med de första stegen och kontakten till EPEA, samt eventuell projektledning7.
Detta betyder för Ire, eftersom dom inte producerar något material, att det som köps in måste vara noga kontrollerat antingen 
av dom själva eller av leverantörerna. Dock är det inte nödvändigt att undersöka produkter som används för producering av 
produkten (till exempel: när en t-shirt produceras så behövs information om spinning av tråd, färgning, sömnad och 
slutbehandling, men inte om produktionen för tillverkning av färgen som används vid färgning).

Protokollet som man utgår ifrån kräver att materialen ska kunna defineras som tekniska eller biologiska näringsämnen som är 
säkra och hälsosamma för både människor och miljö.
Tillverkare och leverantörer arbetar med att staka ut formuleringar för varje del av produkterna och bryta ner dessa i sina 
kemiska beståndsdelar. 
Under processen arbetar EPEA med företagets hela leveranskedja för att kartlägga alla kemikalier i produkten som är högre än 
0,01%, en process som överstiger miljöbestämmelser och minskar riskerna med att inte veta allt i din produkt. Dessa kemikalier 
utvärderas sedan efter 19 kriterier för mänsklig hälsa och en god miljö samt ges en grad av giftighet som är röd, gul eller grön8. 
Till skillnad från andra typer av certifieringar som bara mäter de skadliga kemikalier som kommer från en produkt så går c2c 
igenom giftigheten som går in i en produkt och banar väg för tillverkaren att förbättra produktens design samt säkerhet för 
människor och miljö. Idag finns det ett 40-tal certifierade produkter i närheten av den typen av möbel jag ritat där nästan 90% 
är möbler till det offentliga rummet så som parkbänkar och kontorsinredning hos företag som bland annat Herman Miller och 
Steelcase. I Sverige finns det inga möbler idag som är certifierade9. 

7 http://www.vaggatillvagga.se/index.php/cradle-to-cradle (2012-06-13)
8 bilaga 1 (cradle to cradle, certification criteria)
9 http://c2c.mbdc.com/c2c/list.php?order=type (2012-06-13)
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Basic, silver, gold eller platinum?

Det finns fyra nivåer för certifiering vilka är basic, silver, gold och platinum. Certifieringen består av fem olika områden; material, 
återanvändning av material/design för miljön, energi, vatten och socialt ansvar. Där de första fyra hänger ihop.

Grupp
Kriterier

Basic Silver Gold Platinum

Återanvändning av 
material/design för miljön

Material

Energi

Vatten

Socialt ansvar

Material

Materialen som används måste kunna stå under antingen det tekniska kretsloppet eller det biologiska.
Fyra olika nivåer finns i bedömning av kemikalier. Grönt är liten till ingen risk förknippat med materialet om man använder 
kemikalien till dess avsedda användningsområde. Gult har låg till måttlig risk förknippat med ämnet och är godkänt att använda 
om det inte finns något grönt att tillgå. Rött representerar de sämsta förhållandena med höga risker vid hantering av ämnet och 
där detta används så bör man utveckla en strategi för utfasning. Grått består av ofullständiga data och kan därmed inte beskrivas 
eller klassas. 
För att nå silvernivå bör man klara de listade gränsvärdena för vissa klasser av problematiska kemikalier. På guldnivå får det inte 
finnas några rödklassade kemikalier och platinum måste det finnas minst 50% gröna material10.

Återanvändning av material / design för miljön

C2c-ramen syftar till att eliminera allt avfall och främjar design som uppmuntrar återvinning av materialen. Denna kategori 
belönas produkter som innehåller återvinningsbara (tekniskt el. biologiskt) material. På högre nivåer i certifieringen förväntas det 
att man också ska sluta cirkeln för produkten i slutet av ”livet”, altså att företaget tar hand om och återvinner möbeln när kunden 
tröttnat11.

10 MBDC Cradle to Cradle Certification program, version 2.1.1
11 Bilaga 2, MBDC, Cradle to Cradle, Certification Criteria
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Energi

Tillverkaren uppmuntras att förbinda sig till att använda sol eller vind-energi eller andra förnybara energikällor i 
tillverkningsprocessen för att kunna nå en högre nivå på certifieringen. 
På silvernivå måste tillverkaren bedöma den energi som används i slutmonteringen av produkten. På guldnivå måste produkten 
tillverkas med minst 50% förnyelsebar energi. Platinumnivån nås genom att all montering drivs av 100% förnyelsebar energi 
och 50% av all energi som går åt till fabriken måste vara förnyelsebar.

Vatten

Man förväntas ha respekt för att alla levande organismer behöver rent vatten för att kunna leva. En c2c design bör ha rent 
vatten som lämnar fabriken eller kanske till och med renare än när det kom in i fabriken.
På silvernivå måste företaget publicera de vattenförvaltningsprinciper som styr verksamheten. Guldnivån består av att företaget 
måste göra en egen bedömning av vattenanvändningen. För att nå platinumnivån måste företaget genomföra vattenvård samt 
åtgärder för utsläpp av vattnet. 

Socialt ansvar

Respektera mångfald. Tillverkaren uppmuntras att göra affärer på ett sätt som respekterar hälsa, säkerhet, mänskilga rättigheter 
och planeten11. 

11 Bilaga 2, MBDC, Cradle to Cradle, Certification Criteria
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Bra eller dåligt material?

Materialen delas sedan upp i grupper om A som är de bästa materialen, B, C och sedan X som är icke godkända.
Du kan ha ett material som har endast X eller C-komponenter som då räknas som ”dåliga” och ändå bli godkänd beroende 
på: 
•	Koncentration	–	de	gör	en	liknelse	med	vatten;	för	mycket	dricksvatten	urlakar	salterna	i	kroppen	vilket	är	direkt	skadligt	–	för	
lite är heller inte bra. 
•	Livscykeln	–	hur	lång	och	vad	som	händer	med	materialet	efteråt,	om	man	har	retursystem	eller	liknande.	
•	Sannolikhet	för	att	det	finns	ersättningsmaterial	
•	Handlingsplaner	för	att	ersätta	befintliga	X-komponenter.	
Där inte minst den sistnämnda är viktig. 
Ett exempel kan vara en av Tarkett AB:s fabriker där dom tillverkar plastgolv. Deras förutsättningar att bli godkända är rätt låga 
eftersom X-komponenterna har för stor koncentration. Man kan få anmärkningar för att se över ersättningar och om de sedan 
godkänns får man behålla certifikatet och om inte så förlorar man det. Så C2C är inte bara en certifikat som man skaffar sig och 
sedan är allt frid och fröjd. Det krävs hela tiden utvecklingsprogram och förbättringar av processer för att behålla det. När alla X-
komponenter är borta får man jobba på C-komponenter för att gå mot B- och från B- till A. Denna process kan ta flera år12. 

A, B, C eller X?

12 Bilaga 2, MBDC Cradle to Cradle Certification Criteria
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Material research

Under resans gång har jag kontaktat olika företag som har certifierade produkter och frågat dem om hur de angripit problem 
och fått svar med varierande intresse för mitt arbete. 
Min tanke redan från början var att använda mig av ”standard” material för att inte krångla till det i och med att det skulle bli 
ganska mycket kontrollerande av materialen. 

Trä

Trä är en förnyelsebar råvara som alltid använts vid möbeltillverkning. Generellt kan man säga att utsläppen vid framställning av 
råvara i form av trä för möbelindustrin är cirka 10% jämfört med utsläppen för annan råvara som exempelvis stål eller aluminium. 
För att minska miljöpåverkan så bör man välja skog som ligger i närheten av tillverkaren då långa transporter inte blir 
nödvändiga.
För att skogen ska växa behövs koldioxid, vatten och solenergi för att producera kolhydrater i form av cellulosa, stärkelse och 
socker. Koldioxiden binds upp i trädstammen och i de möbler vi producerar, för att sedan släppas ut till atmosfären igen vid 
förbränning av produkten13.
Ska man använda sig av trä i c2c-sammanhang så måste det vara FSC-märkt. FSC - forest stewardship council är en 
oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för miljöanpassat socialt ansvarstagande och ekonomiskt 
livskraftigt bruk av världens skogar. De hanterar frågor som till exempel vilka djur och växter som är hotade, markens förmåga 
att bära skog i framtiden, säkerhet och sunda arbetsvillkor för arbetarna i skogen och rättigheter för urbefolkningarna14. Man 
bör vara noga med att de massiva trämöbler man köper är just FSC-märkta. Till exempel i Johan Stenebos bok sanningen om 
IKEA konstarerar han att om man köper en massivträmöbel märkt med made in china på IKEA kan man vara 80-90% säker 
på att avverkningen av de träd som använts vid tillverkningen är avverkade under kriminella former av 
underleverantörer i Kina. Vi i sverige är väldigt bra på att kontrollera att våra leverantörer men vi har inte detta system för att 
kontrollera underleverantörer. En orsak till att vi får ett varmare klimat här på jorden sägs komma på grund av 
koldioxidutsläppen som genereras av avskogningen15.

Ytbehandling och lim

En typ av lack som man kan använda sig av är en lack av akrylattyp med UV-härdning som består av 5 olika komponenter/
lager med olika funktioner. Under UV-härdningen omvandlas den till en stabil komposit som kan liknas vid moderna 
tandfyllningar. Man kan även använda sig av lasyrer av olika typer som antingen borstas ner i träet och sedan läggs lacken 
ovanpå. En lasyr kan ersätta ett av de fem lagren och kan vara en kombination av båda. Det kritiska ur ett c2c perspektiv är 
vilken typ av färgpigment som används. Om man vill använda olja som ytbehandling så bör man använda en hårdvaxolja där 
samtliga komponenter kommer från växtriket16.
När det gäller lim så kan man använda sig av ett ureabaserat lim med härdare som binder till en stabil komponent under värme 
och tryck. Urealim är ett så kallat karbamiodharstlim som är helt dominerande vid industriell fanering med värmepress. Det finns 
flera olika varianter av detta lim, bland annat en där härdaren blandas med limmet som används vid fanering med värmepress 
och en där härdare och lim sprids på olika ytor. Detta används vid formpressning. Limmet är ett så kallat härdplastlim vilket 
innebär att det inte går att regenerera. Det är förhållandevis rätt billigt och ganska lätt att applicera17. 

13 Brian Stephan, Sammanställning av möbelmaterial ur ett miljöperspektiv. 2008-04-29
14 http://www.fsc-sverige.org (2012-05-14)
15 Sommar Ingrid, Helgeson Susanne, Köp dig fri, Bokförlaget Arena, ©2012
16 Robert Petersson, Tarkett AB
17 Ulf Brunne, inriktningsansvarig möbelkonserveringsprogrammet, Carl Malmsten - Furniture studies
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Metall

Att använda sig av metall inom möbelbranchen i ett c2c sammanhang trodde jag skulle kunna bli rätt svårt. Då metallen ofta är 
synlig så krävs en ytbehandling så som krom eller lack av olika slag.  Men det är faktiskt så att även stål som är ytbehandlat går 
att återvinna i oändlighet. Ett exempel skulle kunna vara förzinkad plåt. När man återvinner denna typ av stål och det smälts ned 
så hamnar zinkbeläggningen i rökgasstoftet som samlas upp och återvinns på sitt sätt och när metall med färg på återvinns så 
bränner man bort färgen. När dagens moderna stålsorter återkommer som stålskrot till återvinning ingår bland annat 
legeringsämnen som kräver att hanteringen anpassas så att de inte går förlorade.
Genom bättre sortering skulle större delar av legeringsämnena kunna komma till nytta i legerade stål. Stålet är unikt eftersom att 
det går att återvinna om och om igen trots ytbehandligar, så frågan om materialet är bra eller inte hänger mycket på 
ytbehandlingen och hur man hanterar återvinningen av den18.

Stoppningsmaterial

Gällande stoppningsmaterial fanns det få exempel på vad man skulle kunna använda. De certifierade möbler som finns har 
väldigt lite stoppning och  Steelcase som är ett av företagen som tillverkar certifierade möbler i form av kontorsstolar, använder 
sig av ett ”vattenbaserat urethane skum”. Vad detta material består av är ännu oklart då de ej delar med sig av denna typ av 
information. Recticel AB och Fiab är båda producenter av skum i Sverige. Efter mycket hjälp framgick det dock att både polyeter 
och latex i skumform är dåliga alternativ då de båda har väldigt dåliga återvinningsmöjligheter. Skum går inte att återvinna då 
det är en härdplast. Spill och gammalt skum kan rivas ned och av det tillverkar man en så kallad ”pytt i panna” som är en typ av 
hårdare skumplatta. Efter detta stadie kan man inte återvinna materialet igen och bränns därför. Detta är egentligen inget hinder 
för att använda sig av materialet eftersom den fortfarande kan certifieras trots dåliga egenskaper så länge man har en plan för 
att ersätta detta och om det finns material att ersätta det med.
 
Vid tillverkningen av olika skum används polyol och isocyanater som härdare. I fritt tillstånd är dessa farliga för människor och 
klassade som giftiga ämnen och kan i vissa former bli mutagena. Vid temperaturer över 150°C frigörs en viss del av 
isocyanaten.
Polyol betraktas däremot ur hälso-och miljösynpunkt som relativt harmlös. För skum som är brandsäkert använde man 
bromerade kolväten som flammskyddsmedel ända fram till 2004 då dessa begränsades inom EU. Tungmetallerna har hittats i 
isbjörnar på Arktis och effekterna av dessa liknar de som dioxiner och PCB (polyklorerade bifenyler) har19. Materialet har dåliga 
återvinningsegenskaper och var därför inget bra alternativ.
Fjädern har varit under stor debatt ett tag nu efter att tv4:s program Kalla fakta i februari 2009 upptäckt att vissa 
fjäderproducenter i bland annat Kina, Ungern och Polen rycker fjädrar från levande djur. Förhållanden för ankor och gäss som 
plockas först efter slakt kan också vara dåliga då tvångsmatning, vattenbrist, benproblem och fågelinfluensa är problem som 
drabbar fåglarna hårt20.
Fjäder från danska B6 tas från ett slakteri i Holland. Den tas endast från slaktfåglar som inte är tvångsmatade och slakteriet 
veterinärbesiktigas varannan vecka. Fjädern blir därför en restprodukt som är 100% komposterbart21.

18 Göran Andersson, Jernkontoret AB
19 Brian Stephan, Sammanställning av möbelmaterial ur ett miljöperspektiv. 2008-04-29
20 http://www.djurensratt.se/vara-fragor/djurvanlig-konsument/dun-fjadrar (2012-05-14)
21 Johan Larsson, Tyggrossisten AB, Återförsäljare av fjäder från B6 i Sverige.
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Textil och tråd

På MBDC’s hemsida finns det listor på certifierade produkter och där hittade jag det enda c2c certifierade möbeltyget i 
Skandinavien22. Eftersom Ire möbler arbetar mycket med att hålla alla deras leverantörer så nära som möjligt för att inte behöva 
transportera materialen så långt så kändes Danmark mycket bra. Företaget heter Gabriel, tyget heter Gaja c2c och är ett crêpe 
tyg i 100% ull. Slitstyrkan ligger på 50 000 martindale vilket är en bit ovanför de 30 000 som vanligtvis är rekommenderade 
för offentlig miljö23. Tyget finns i 35 olika färger.
I briefen jag fick stod det att det skulle vara möjligt att klä fåtöljen i skinn. Skinn från Tärnsjö garveri AB kommer från svenska 
och skandinaviska djur då dessa inte har lika mycket insektsskador som hudar från till exempel sydamerika plus att de inte 
heller behöver transporteras så långt. Det ekologiska lädret garvas med vegetabiliska garvämnen från bland annat mimosaträdet. 
Deras hudar är 100% komposterbara. Skinn från Tärnsjö gaveri AB är vegetabiliskt garvade för att förlänga nedbrytningstiden24. 

Man måste inte kunna plocka isär exakt allt i en produkt. Exempelvis kan flera olika material ingå i ett biologiskt kretslopp 
(knappar, tyg, tråd etc) och då behöver man inte designa för demontering. När man syr i tyget/skinnet så måste tråden bestå 
av samma eller annat nedbrytbart material som textilen för att det ska kunna komposteras då det inte är rimligt att tråden kan 
separeras. Om tyget istället är ett syntetmaterial så bör förstås även där tråden vara av exakt samma material då det är orimligt 
att denna ska kunna avlägsnas vid demontering25. Dock så är det fullt möjligt att kompostera ut bomullen ur ett polyestertyg för 
att sedan återvinna polyestern i den tekniska cykeln26.
Duntätt tyg består ofta av 100% bomull vilket ju förenklar certifieringen då det är ett ”rent” material, dock så är bomullsindustrin 
en av de smutsigaste industrierna som finns. Det används stora mängder bekämpingsmedel inom hanteringen av bomull och 
då pratar jag inte om den 5% ekologiskt odlade bomullen. För att odla ett kilo bomull så går det åt ca 10 000- 17 000 liter 
vatten vilket leder till att den drickbara sötvattenreserven minskar runt om de platser där det odlas. Bomullsfibern står för 40 
procent av den totala fiberanvändningen och för hälften av klädmarknaden i världen27.

Plast

Möbeltassar består oftast av polyeten. Polyeten finns exempelvis i plastflaskor, backar och plastpåsar och är en av de vanligaste 
plasterna och ett attraktivt material för återvinning. Den är lättare än vatten medan alla andra plaster sjunker, med undantag för 
de som blåsts upp till skum28. Det kan finnas svårigheter med att återvinna plaster, exempelvis handlar det om hur de åldras 
och klarar av att smältas om. Detta är saker som går att lösa, men det stora problemet är oftast sorteringen. Idag återvinns 
alla sorters plaster med annat skrot som åker med av farten i en enda röra vilket gör att de i stort sätt endast kan återvinnas till 
parkbänkar eller på sin höjd en plastkruka att plantera en växt i29.
Ofta så kommer polyeten från fossila råvaror vilket inte är ett bra alternativ. Däremot finns grön polyeten som är bologiskt 
nedbrytbar och passar därför utmärkt till detta30. 
Grön polyeten är i högsta grad en bioplast. I Brasilien tillverkar man den mest miljövänliga kemin, som är baserad på 
sockerrör och är helt världsledande. Med andra ord så är möbeltassar i grön polyeten helt förnyelsebar med ett unikt lågt 
koldioxidavtryck31.

22 http://c2c.mbdc.com/c2c/list.php?order=type (2012-05-14)
23 Amica Sundqvist, lärare textilprogrammet, konstfack
24 Åke Lindström, Tärnsjö garveri AB
25 Mattias Ohlsson, Vagga till Vagga AB
26 Cradle to Cradle, M Braungart, W McDonough ©2009, Vintage
27 Brian Stephan, Sammanställning av möbelmaterial ur ett miljöperspektiv. 2008-04-29

28 http://www.atervinningscentralen.se/web/page.aspx?refid=180  (2012-05-14)
29 http://www.miljo-utveckling.se/nyheter/artikel.php?id=10935. (2012-05-14)
30 http://www.polynova.se/index.php%3Foption=com_content&view=
 article&id=93:groen-polyeten&catid=13&Itemid=53.html (2012-05-14)
31 Bjarne Högström, Polymerfront AB
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Ire möbel AB

Ire möbler startade 1939 och håller till i Tibro. Deras grundtankar att vilja skapa möbler med tidlös design, rena linjer och hållbar 
kvalitét har följt med redan från starten. Ire köper in material till sina möbler lokalt och tyger kommer från väverier inom Europa. 
Dom ser det viktiga i att producera sina möbler nära där de är tänkta att säljas och vill därför undvika transporter som är 
miljöbelastande i största möjliga mån.

Att jobba med miljön är ingen nyhet och de arbetar helhjärtat med att bedriva verksamheten på ett etiskt ansvarsfullt sätt med så 
liten miljöpåverkan som möjligt. Genom att arbeta kontinuerligt med förbättringar vill de eliminera användningen av 
miljöfarliga råvaror och tillverkningsprocesser och undvika förorening32. Ire är sedan 2010 certifierade enligt ISO 14001 som är 
ett samlingsnamn för de olika standarder som handlar om miljöledning33. 

Ires nyckelord är: Personligt, kompetent, varaktiga långsiktiga relationer och enkelhelt samt att de står över kortvariga trender. Ire 
arbetar huvudsakligen mot hemmarknaden, däremot strävar de efter att komma in på den offentliga sidan där kunderna köper 
fler antal möbler och är mer köpstarka. Möbler som är miljömärkta hamnar oftare i offentlig miljö då det brukar ingår i 
upphandlingar till stat, kommun och landsting34. 

32 http://www.iremobel.se/web/Om_Ire.aspx (2012-05-14)
33 http://www.sis.se/tema/ISO14001/Vad-ar-ISO-14000/ (2012-05-14)
34 Ramona Nilsson, VD Ire möbel AB
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3. Genomförande

Min fåtölj - från idé till prototyp

Briefen

Det första mötet med Ire var i Tibro, för att vi tillsammans skulle komma fram till en ingång i vårat arbete som skulle kunna gynna 
båda parter. Först fick jag en rundtur i deras fabrik. Deras produktion ser ut som så att de köper in färdiga delar och sedan 
monterar allt, syr klädslar på plats som sedan tapetseras. 
Om man ser till produktionen ur ett c2c perspektiv så måste man nog tänka lite utanför ramarna för att kunna göra en produkt 
med så få komponenter som möjligt för att underlätta certifiering. I deras produktion kan till exempel en stomme bestå av 5 olika 
material (trä, masonit, metall, lim, plast). Efter rundturen hade jag ett möte med VD, designkordinator och produktutvecklare för 
att diskutera vad mitt arbete skulle gå ut på. Jag hade en idé om att jobba med löstagbara stoppningar och klädslar medan 
Thomas hade en idé om att jobba med c2c. Eftersom min idé egentligen handlade om att anpassa en möbel efter c2c så 
kändes det helt självklart att arbeta med detta. När vi avslutade mötet så bestämde vi tid för ett nytt möte samt att VDn Ramona 
och Designkoordinatorn Tove skulle sammanställa en brief till mig. Briefen jag fick såg ut såhär:
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Josefine Viklund
0768381247

ida.josefine.viklund@gmail.com

Research C2C

Research fåtöljer

Skissetapp 1 - Konceptetapp

Skissetapp 2

Prototypbygge

Rapportskrivning

Modellbygge

Ritningsarbete

Undersöka vad c2c handlar om och även materialmöjligheter för att 
genomföra detta projekt.

Undersöka vad konkurrerande företag har och även hur möbler som skulle 
kunna tänkas vara en c2c möbel är konstruerade.

Skissa brett på flera olika förslag som jag sedan presenterar för er innan 
jag går vidare.

Fortsätta skissa på det vi kommit överens om efter skissetapp 1.

Bygga modeller för att känna bättre på proportioner och kanske få en aning 
om hur man kan lösa eventuella problem innan man börjar med ritningen.
Skala 1:1 men även mindre modeller.

Tillverka ritningsunderlag för att jag ska kunna bygga men även för att ni 
ska kunna tillverka de eventuella delar som kommer behövas.

Prototypen produceras så likt den tänkta producerade möbeln som möjligt.

Denna punkt kommer löpa över hela projektet för att jag ska få med alla 
delar när de fortfarande är färska.

Förbereda presentation
Förbereda min egen framläggning samt förbereda för opponering.

Beskrivning av tidsplan

Josefine Viklund
0768381247

ida.josefine.viklund@gmail.com
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Research

Jag började hela arbetet med att läsa om c2c för att få veta vad allt handlade om sedan gjorde jag  en liten undersökning bland 
studenter och lärare på skolan för att se hur uppfattningarna om vad offentlig- respektive hemmiljömöbler är såg ut . 
Undersökningen var uppbyggd på så vis att jag skickade ett formulär i en powerpointfil där man  fick placera ut bilder på Ires 
fåtöljer på linjer.
I resultatet av undersökningen såg man tydligt att dragen för en fåtölj till offentlig miljö har strama och kantiga former, kromade 
sålrörsunderreden och lätta konstruktioner som båda underlättar vid städning. En fåtölj till hemmiljö är oftast lite rejälare och 
robustare då man kanske kräver högre sittkomfort i en fåtölj man kanske sitter i lite längre. Formerna är lite ”bulligare” och själva 
möbeln står ofta närmare golvet på lägre ben än en fåtölj till offentlig miljö. Djupet på en soffa eller ett enkelt byte av underrede 
kan alltså bestämma hurvida den kommer stå i ett hem eller på ett café eller i en hotellobby.

          

Teknisk

Innovativ

Modern design

Kortvarig trend

Karaktäristisk

Offentlig miljö

Bild på resultatet av undersökningen.
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Innan jag sedan började skissa gick jag igenom architonic.com och deras bildbank med fåtöljer och soffor för att se om en 
ihopmonterbar fåtölj kan se ut på ett visst sätt.  Det jag märkte var att det som underlättar demontering är att använda sig av  
lösa plymåer och att undvika i den mån det är möjligt att jobba med fast stoppning. Ire som redan innan jobbar med avtagbara 
klädslar får därför ett försprång då detta underlättar mycket. En annan sak var att skillnaden på vad som bär och vad som är 
buret är ganska markant. Det är tydliga sittkorgar och lösa plymåer och kuddar som ligger i dessa samt benstativ som tydligt bär 
upp sittdelen.

Ett urval av bilder från Architonic.com
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Skissetapp 1 

För att sedan få något mer som kunde inspirera mig i mitt arbete gjorde jag en moodboard.
Jag tycker det är viktigt att inte bara titta på möbler utan även något som kan representera helheten i ett projekt. Jag ville 
eftersträva något som är enkelt men ändå lekfullt, något stramt som har känslan att man lagt ner mycket kärlek i detaljerna. En 
viktig sak för mig är ärlighet mot materialet, alltså inte behandla materialen som om de vore något annat, något som kändes 
självklart i detta projekt och att det är en möbel man kan tycka om och som är skön att sitta i. 

Utifrån detta började jag sedan att skissa på en massa idéer utan att tänka så mycket på material, endast att det ska vara lätt att 
demontera och att jag också strävade efter att hitta nya sätt att sy ihop plymåer på då jag tycker att detta är ett grepp för att ta 
stoppmöbler steget vidare bort från det som vi ser som klassiskt och vanligt. Efter ett tags skissande kände jag att jag inte kunde 
komma vidare då jag behövde få veta vad man egentligen kan respektive inte kan göra med en produkt av liknande slag. Jag 
kontaktade därför Vagga till Vagga AB och en massa andra företag med certifierade produkter för mer konkreta ja och nej på 
vad som går att göra samt vilka material som jag skulle kunna använda mig av. Jag kunde efter dessa kontakter sortera ut en 
del som inte gick att genomföra och fortsatte sedan att skissa på de kvarstående. 

Min moodboard
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Jag åkte sedan ner till Tibro för att presentera mitt material. Jag visade 4 olika förslag och ville sedan att de skulle bestämma 
vilken av dem jag skulle gå vidare med så att de också skulle bli delaktiga i processen eftersom att möbeln ritas till dem.

Mina fyra förslag.

1

2

3

4
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Skissetapp 2

Den fåtölj som Ire tyckte att jag skulle arbeta vidare med var en fåtölj med inspiration av huvudkudden. Det var viktigt för mig när 
jag arbetade vidare med denna fåtölj att inte gå ifrån just detta. 
Eftersom jag lagt en god grund för vilka material som jag kunde använda mig av redan i etapp 1 så kunde jag fortsätta arbetet 
ganska bra utan att behöva jobba ihjäl mig på den fronten. Efter ett svar från Ire angående vilken av de fyra förslagen jag skulle 
jobba vidare på på så började jag undersöka utformingen av stomme och andra lösningar. Jag byggde några modeller för att få 
känna lite bättre på proportionerna. Kollade på vilka dimensioner som skulle tänkas passa på ben och övriga mått och vinklar. 
Jag byggde en mockup i skala 1:1 för att få en verklig känsla av hur stor/liten den skulle bli och även att man bättre skulle se 
hur mycket stoppning som skulle behövas i plymåerna.
 Stommen hade jag rätt klar för mig redan tidigare att den skulle bestå av formpressat fanér eftersom jag tidigare räknat bort en 
liknande stomme i metall då den skulle bli för tung och en annan med ramkonstruktion i trä då den inte höll upp stoppningen 
tillräckligt bra. 

Sedan landade jag på benkonstruktionen som jag var osäker på om jag skulle göra en krysssarg eller en där de runda benen 
sitter fast i det formpressade skalet med hjälp av islagsmuttrar och skruvstift. I och med att jag bestämt mig för hur stommen 
skulle se ut så föll det sig helt naturligt att plymåerna skulle se ut på ett visst sätt i konstruktionen eftersom de skulle gå att trä på 
stommen och på så sätt ge en mjukt utseende på såväl insida som utsida. Jag valde mellan att forma plymåerna på ett klassiskt 
vis med en botten som ger dem en kantigare känsla och den klassiska huvudkudden. Detta val blev enkelt eftersom jag redan i 
skissetapp 1 strävat efter att få ”huvudkuddskänsla”. Fåtöljen byggde redan på konceptstadiet på att alla kuddar skulle sitta ihop. 
Detta löste jag genom att göra en klädsel där man fäster alla kuddar, vilket var den svåraste delen. Dels så måste den kunna dra 
ner klädseln i hörnen mellan sits och armstöd/rygg och samtidigt hållas ihop på undersidan. Ett alternativ var att med hjälp av 
en form av korsettsnörning på undersidan hålla ihop allt och det slutliga var en lösning som med tryckknappar i metall gjorde att 
man kunde knäppa fast klädseln. 

Jag gjorde några prover på en kant av en plymå för att få känna lite bättre på proportionerna och se vilken känsla de olika 
formerna gav. Jag hade byggt en mockup i skala 1:1 för att man skulle få en verklig känsla av hur stor/liten den skulle bli och 
även att man bättre skulle se hur mycket stoppning som skulle behövas i plymåerna. Den färdiga prototypen varr tänkt att vara 
så lik slutresultatet som möjligt och att tillverkningssättet bygger på Ires produktionsförutsättningar. Därför hade jag ett möte 
tillsammans med Thomas för att få ordning på alla detaljer innan jag började att bygga.
Ritningsarbetet bestod i att få fram mått på de delar som byggts i trä. Då det är svårt att göra ritningar på de mjuka delarna i 
solid works så gjorde jag handritade ritningar i illustrator istället. 

Förslag på sittskalet i stommen.
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Resultatet

Min fåtölj bygger på ett formpressat skal som jag valt för att minimera antalet komponenter och material. Skalet har ben infästa 
undertill med hjälp av skruvstift och islagsmuttrar. Stoppningen består av plymåer formade som en klassisk huvudkudde med 
fjäder som man tillsammans med klädseln trär på stommen och sedan fäster in på undersidan med hjälp av rundstav som sys in 
i klädseln och knäpps fast med metallspännen. Materialen jag kommer använda mig av är trä, urealim, metall, bomull, fjäder, ull 
och grön polyetenplast.
Anledningen till att jag valde att forma plymåerna på ett icke klassiskt vis var ett resonemang kring hur man med enkla medel 
kan göra något nytt och kanske lite oväntat. Jag tycker en klassisk plymå med en ”botten” kan vara otroligt fin men det känns 
svårt att göra något med den och få det att kännas som något nytt. Att klädseln håller ihop plymåerna och att dem tillsammas 
sedan döljer hela stommen är smart ur demonteringssynpunkt. Genom att på ett enkelt sätt ta loss klädseln så har man också 
möjlighet att ta ut plymåerna och slå dem samt eventuellt tvätta klädseln. Denna lösning på demonteringsproblemet har ju också 
lett till insikten att en c2c-möbel inte behöver se ut på något särskillt sätt.

Sittskal tillverkad i formpressat fsc-märkt björkfanér. 
Limmat med urealim.

Plymåer med tyg i tätslagen bomull samt andfjäder.

Klädsel i c2c-certifierat ulltyg

Ben i svarvad fsc-märkt rödbok.

Metalldelarna är i förzinkat stål.

Sytråd i bomull
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Bilder på den färdiga fåtöljen
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3. Avslutning

Analys av researchen

Miljömärkningar

Att det inte finns så många certifieringar tycker jag är bra, då det ofta vilseleder och man har svårt att hålla koll på vad alla 
märkningar betyder. Innan jag läste om de olika certifieringarna hade jag ingen aning om vad det stod för eller vad som kunde 
certifieras. Den enda certifieringen som säger något om att man ska återanvända materialet fullt ut är ju faktiskt c2c.
Svanenmärkningen har ju funnits i större delen av mitt liv men känns ändå som en rätt luddig märkning. Något man kanske kan 
tänka på när man döper en sådan märkning är att namnet borde säga något om vad det innebär. Man kanske skulle kunna 
sikta på att endast använda EU Ecolable eftersom den är i stort sett lika som Svanen men täcker ett större område.

Cradle to cradle

I detta fall pratar vi om en helt ny produkt och då kan det på ett sätt bli rätt knepigt då allt måste bli rätt från början, men det 
gäller även för utveckling av befintliga produkter. Jag vet inte vad som är rätt eller fel men för mig känns det ändå som att det är 
lättare att göra rätt från början och detta kanske leder till att processen för att få material godkända i  A-klass går snabbare då 
produkten är utvecklad för ändamålet. För varje ny del krävs att man följer en viss process på varje material. Man skulle kunna 
kalla detta för ett paradigmskifte som egentligen kräver att det blir rätt från början för att underlätta.
Att ett företag som Vagga till Vagga AB finns är också en underlättande del. Många kanske drar sig för att söka kontakten med 
EPEA, eventuellt p.g.a. språket eller att det verkar jobbigt att certifiera enligt detta. Så det är nog väldigt viktigt att kunna få hjälp 
med den inledande kontakten.
När ett företag som Ire möbler vill certifiera en produkt kan man vara säker på att det krävs mycket arbete eftersom de inte 
tillverkar något material. Jag har märkt att när jag kontaktat företag om ämnet så finns det mycket lite alternativt ingen förståelse 
alls om ämnet, om det inte är så att företaget själva har en certifierad produkt. Ett sånt här arbete kan leda till att en kedja av att 
vilja certifieras eller i alla fall bli mer miljömedvetna startas. När ett företag med samma förutsättningar som Ire söker för 
certifiering måste man se till att alla leverantörer man använder sig av sköter sig och leverantörerna i sig måste kanske därför 
också se över SINA leverantörer. 
Jag tror det är väldigt viktigt att veta exakt vad det man säljer innehåller och att man i och med detta ges chansen att verkligen 
kartlägga kemikalier och material som kan vara direkt skadliga för människor och miljö.
Att certifieringen har flera nivåer är mycket bra och öppnar upp för fler att certifiera och nästan tvingar företagen att bli bättre för 
att inte förlora sina certifikat. När man tar hand om något (i detta fall certifikatet) som man inte självklart får behålla, så kanske 
man också vårdar och tar hand om det, mer än om man fick det och sedan tror att allt är frid och fröjd. 
C2c behandlar ju inte bara själva produkten och dess beståndsdelar utan även utförandet, trots att man inte kan certifiera hela 
företag. Det är viktigt hur man tänker kring var man till exempel tar sin energi ifrån och att det som lämnar fabriken med vattnet 
eller att själva fabriken inte skadar någon eller något. 
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Materialen

En fundering efter att jag kontaktat en massa företag är att det inte finns större intresse för detta.  Jag har fått många svar och 
en del med ett starkt intresse som har hjälpt mig mycket, men också en del suckar under telefonsamtal och extremt korta svar 
i mail jag skickat. Det borde ligga i fler företags intresse att visa att man bryr sig, inte bara för att man verkligen gör det men 
också för att det även finns ett marknadsföringssyfte. Både företag och folk i stort blir mer medvetna. Man letar efter produkter 
som är miljömärkta och kanske till slut får köpa en produkt som inte är miljömärkt just på grund av att utbudet inte är stort nog. 
Såhär i efterhand kan jag dock tycka att det var ett bra val att smalna av till att bara använda mig av material som är ”standard” 
då det blev en ganska stor del av mitt arbete som handlade just om att hitta bra material och jämföra med andra. 

Trä

Att använda sig av svenskt FSC-märkt trä ger nästan till 100% en försäkring på att  förhållanden för avverkning och dylikt har 
skett på ett rättvist sätt då vårt system är under betydligt hårdare kontroll än till exempel Kina. En fråga som jag funderat på är 
varför vi som har så mycket skog ska importera från andra länder långt långt borta?

Ytbehandling och limning av trä

Att hitta en ytbehandling till träet känns nästan som ett måste då det annars kommer bli fult och smustigt ganska snabbt. Jag 
trodde dock att en godkänd lack skulle vara något vegetabiliskt som oljan man kan använda och inte alls en akrylatlack. 
Gällande limmet så tycker inte jag det finns så mycket att säga kring det, bortsett från att det är vanligast i industrin och att ett 
sånt lim är det som är mest miljövänligt är otroligt bra. 

Metall

Jag hade inte kunnat tro att en ytbehandlad metall kunde återvinnas i oändlighet, men än en gång dyker sorteringsproblemet 
upp som ett hinder som skadar materialen. Det måste utvecklas ett bättre system för att ta hand om vårt avfall så att vi kan 
sträva efter en vision om att allt avfall kan återanvändas.
En annan fråga man kan diskutera är ju hurvida ytbehandligarna är lämpliga. 

Stoppningsmaterial

Att hitta ett stoppningsmaterial som skulle vara bra visade sig vara svårare än jag trott. Än en gång har det fallit lite på grund av 
det bristande intresset att hjälpa till i studentprojekt och miljöfrågor. Jag fick en dålig start eftersom det visade sig att de typer av 
skum man vanligtvis använder sig av har extremt dåliga återvinningsmöjligheter. Att använda sig av ett material som inte går att 
återvinna mer än två gånger innan det eldas upp känns som ett riktigt dåligt alternativ även fast man kan få en godkänd produkt. 
Det känns heller inte helt logiskt att isbjörnarna på Arktis ska behöva lida för att vi ska ha stoppade möbler i våra hem.
 
Sedan kan man ju fundera kring om fjäder skulle vara ett bättre alternativ. Om jag tänker efter så skulle jag nog hellre välja ett 
syntetmaterial med sämre återvinningsegenskaper än ett som utsätter djur för skada. I detta fall så har jag hittat ett slakteri med 
bra ordning på rätt och fel i hur man tar hand om djur. Utgår man ifrån att djuren oavsett fjäderindustrin går till slakt så är det ju 
nästan slöseri att man inte skulle ta hand om fjädrarna, men det kan man ju inte veta riktigt säkert.
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Textil och tråd

Ett tyg där jag inte behövde göra någon research över huvudtaget lät ju för bra för att vara sant. Ändå kan det väcka en massa 
frågor. Till exempel: möbeltyger som är certifierade är ju fantastiskt, men varför kommer fjädern före hönan? Det finns väldigt få 
certifierade möbler, i Sverige ingen och då är det ju ingen vits att klä en möbel som inte ens ska miljömärkas med ett tyg som 
detta. Sedan kan man ju fundera på hur Gabriel tänkt när de tagit fram tyget. En crêpe-bindning är ju inte den vanligaste typen 
av vävar att använda sig av. Även fast denna typ av väv ofta används i offentlig miljö då den är väldigt slitstark så tycker man 
kanske att man borde använda en väv som är lite enklare i sitt uttryck. 
Angående skinnet kan man ju börja diskutera på samma sätt som med dunet. Hurvida det är ok att använda sig av en produkt 
där man inte kan vara 100% säker på att djuren inte råkar illa ut. Även om det kallas restprodukt så kan man ju inte veta hur 
mycket det styrs av slakten. Kan det vara så att man slaktar djur med anledningen att få hudar?
Detta leder mig in på bomullen som också är en smutsig marknad bortsett från de ekologiska 5%:en. Är det försvarbart för oss 
här uppe i norden att köpa en vara från andra sidan jorden som kanske är tillverkad av barn som måste hantera 
besprutningsgifter och som leder till att sötvattenstillgången minskar runt plantagen. Borde vi inte ha bättre koll och känna mer 
ansvar för varifrån och under vilka omständigheter vi köper produkter. 
Att använda bomull i min produkt känns inte helt ultimat men det är ett material som får duga i väntan på andra bättre material. 
Kan man också hitta ett hybridmaterial som består av mindre mängd bomull och fortfarande har goda återvinningsegenskaper är 
nog det bättre än ett tyg med 100% bomull.

Plast

Grön polyeten känns som en skonsam plast som är lätt att återvinna och biologiskt nedbrytbar. Så länge förutsättningarna i 
sorteringen förbättras så fungerar det utmärkt. Dock kan detta lätt leda till att folk slänger skräp hur som helst för att man kan 
och även fast den är nedbrytbar så tar det lite tid och under tiden ligger det och skräpar.
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Ire möbler AB

Att jobba mot ett företag som strävar hårt mot bättre miljö har varit väldigt intressant. Jag har tidigare bara varit i kontakt med 
företag med inställningen att man ska värna om miljön men kanske inte gjort så mycket för det förutom att resonera att ”trä ju är 
ett miljövänligt material”. De har inte strävat efter att certifiera sina produkter och verksamhet på samma sätt som Ire gör.
Ire vill börja ta sig an den offentliga sidan också och där tror jag att min fåtölj kan passa in med tanke på att den är tänkt att 
certifieras. Som jag skrivit tidigare så är tyvärr inte privatpersoner så pigga på certifierade möbler ännu och därför känns det som 
en given offentlig-miljö-möbel som dock även passar in i ett hem.
Självklart så är det jag visat upp bara ett förslag och om man ser på det hela med produktions- eller certifieringsglasögon så 
kan man nog hitta bättre sätt att producera och bättre material. Kanske finns det en möjlighet med de material jag inte gått 
igenom som kan vara mindre vanliga, som till exempel formpressad filt eller metall till stomme. Det är nog viktigt att man till en 
början inte heller låser sig vid vad det får kosta och på så sätt kanske stänger ute en massa förslag som egentligen kan bli 
billigare/bättre på sikt.
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Analys av genomförandet

Briefen

Jag tycker att den brief som jag fick från Ire var mycket öppen i det avseendet att utseende inte blev styrt. Detta var enormt 
skönt då jag i början av arbetet förstod att c2c skulle komma att styra utseendet till ganska stor del. I det stora hela byggde den 
på att min möbel ska passa in i deras sortiment, i deras produktion och utifrån deras ekonomi och kunder.
Angående den prisbild som Ire tyckte att jag skulle förhålla mig till har jag insett att det är svårt att hålla sig på den nivån, då 
enligt det jag kommit fram till leder till ett högre pris. Att till exempel bygga stommen på det sätt som de vanligtvis gör är näst 
intill uteslutet då man använder minst sex olika material bara till det. I min stomme finns endast tre just på grund av att ju fler 
material som finns vid certifiering desto dyrare blir det. För att producera denna typ av möbel måste man tänka utanför ramarna 
och bjuda in andra sorters lösningar (som kanske är dyrare). Det behöver heller inte vara negativt att en möbel blir dyrare. 
Miljöcertifierade möbler blir ofta riktade mot offentlig miljö då den marknaden har mer köpstarka kunder (där man ofta också 
köper större mängder) och att man söker mer efter miljömärkningar än privatpersoner då det ofta ingår i 
upphandlingar till stat, kommun och landsting.
Min undersökning på skolan motsvarade helt mina förväntningar och det var viktigt för mig att jag verkligen fick det på papper 
för att kunna se att det jag trodde stämde. Informationen jag fick betydde mycket för mig, då jag genom att veta skillnaderna 
kunde anpassa möbeln efter behovet. 

Architonic.com har under årens lopp blivit en mycket god vän till mig i min designprocess då jag insett vikten av att veta vad 
som redan finns, men jag ser det även som en stor källa till inspiration, en möjlighet att se hur andra har löst problem och vilka 
uttryck olika tekniker kan skapa.
Informationen som architonic.com gav mig var på ett sätt missvisande eftersom jag under arbetets gång insåg att en c2c-fåtölj 
faktiskt inte behöver se ut på ett visst sätt. Även om det underlättar att saker går att plocka isär då det är svårt i 
stoppmöbelssammanhang att hitta material som kan återvinnas i samma cykel. 
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Skissetapp 1 

Att inte bara inspireras av andra möbler tycker jag är viktigt då jag känner att det väldigt lätt att låta sig inspireras FÖR mycket. 
Därför tycker jag att vackra, filosofiska och inspirerande bilder känns viktigt för mig att ha i närheten. Något som kan ge en 
helhetsbild och hjälpa en att hitta rätt typ av känsla i produkten.

Min skissetapp började med att jag skissade helt fritt utan att tänka på varken material, funktion, eller c2c. Detta gav 
otroligt mycket då jag också fick möjligheten att inte känna mig låst vid att saker skulle se ut på ett visst sätt. Vanligtvis brukar 
jag tycka att det är väldigt svårt att skissa planlöst, men denna gång gav det verkligen något även fast jag efter ett tag körde fast 
och kände att jag var tvungen att smalna av det hela lite. Till slut hade jag fyra förslag och när jag väl skulle presentera dessa 
så kunde tyvärr bara Thomas medverka vid denna presentation. Det hade varit bra om jag hade fått mer feedback från VD och 
designkoordinator. Om detta hade varit verklighet så hade jag kanske inte haft någon mellanredovisning utan presenterat detta 
som ett mer färdigt förslag i slutet av projektet.

Skissetapp 2

Det arbete jag lagt ner på att leta material under etapp 1 gav utdelning och jag kunde därför fokusera väldigt bra på 
designarbetet. Eftersom jag ville presentera möbeln i ett så färdigt skick som möjligt var det tur att jag hade mycket tid på denna 
etapp. Jag fick möjligheten att i lugn och ro gå igenom del för del och se över vilka material som var de bästa för ändamålet. 
Svårigheten att rita mjuka former i solid works har inte direkt underlättat mitt arbete då det skulle varit väldigt enkelt om man 
kunnat bygga upp en ”slutform” och sedan göra enkla ritningar av den. 
En viktig del var sista mötet med Thomas som gav många nya idéer och underlättade när jag sedan skulle bygga.

Resultatet

Det formpressade skalet är väldigt enkelt då det dels inte består av lika många material som övriga Ire-stommar och dels är 
enkelt att tillverka. 
Att använda sig av en formpressad stomme kan vara lite dyrare än Ires andra stommar men i detta fall så är det en mycket 
smart lösning då det dels är minimalt med komponenter men även underlättar för hur plymåerna sitter fast och samtidigt ger en 
skön sittkomfort då formpressningen ger lite svikt. Man hade även kunnat använda sig av en metallstomme men då hade den 
eventuellt krävt bärande vävar och kanske inte blivit lika stabil samt troligtvis blivit tyngre.
Vad jag sedan märkte när fåtöljen blev klar var att den på ett sätt inte representerade det jag i början tyckte var en c2c möbel. 
Min fåtölj ser ut att ha en fast stoppning och har inte någon tydlig benställning som håller allt uppe. Trots att plymåerna är lösa 
och benen går att ta av så har den ett helt annat uttryck. Vilket betyder att en c2c fåtölj inte behöver se ut på ett visst sätt. En 
annan del är att om det skulle visa sig när/om det blir verklighet med certifieringen att något material inte blir godkänt så är det 
väldigt enkelt att byta ut detta mot något bättre.
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Diskussion

Att c2c metodiken inte utvecklats förän 2001 kan jag tycka är väldigt svårt att förstå. Hur kan det vara möjligt att vi lever i en 
värld där vi nu skapat ett nytt slit och lägg på hög system när vi levt efter naturens egna system under hundratusentals år?
Eller är det kanske det systemet vi lever efter? I tron om att moder jord ska ta hand om de material och gifter som är skapade 
av människohand. Handlar det kanske om att utvecklingen under de senaste 200 åren gått på tok för fort? Att vi inte hunnit 
med?

Vi borde ha insett för länge sedan att man måste spara på de resurser som finns här, för när de väl tar slut har vi ingen reserv 
att hämta från någon annanstans. Detta kommer naturligtvis inte vi som lever idag drabbas av, men vi kommer bli ihågkomna 
som den generationen som inte tänkte på våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn och deras kommande tillvaro. 
Att dela in material i två system känns som givet där vi människor tar hand om det vi skapat och det ekologiska systemet får 
tillbaka det som blivit taget för att alla material ska bli omhändertagna och ord som ”deponi” i avfallshantering kan bli ett minne 
blott.

Tidigare certifieringar har handlat om att minimera användning, köpvanor och energi men med detta tänk kan tillväxten, 
produktionen och konsumtionen bli något bra som gynnar oss istället för motsatsen. 
En annan sak man kan prata om är ju hurvida staten borde gå in och stödja miljömärkningar mer än vad det görs i i dagsläget. 
Det kostar ju faktiskt en hel del pengar för företag som vill visa att man hjälper till i miljöfrågan. På gott och ont har detta lett till 
att det blir en marknadsföringsgrej att man har miljömärkta produkter i sitt sortiment. Detta är som sagt på ett sätt bra då man 
uppmärksammar folk på den typen av produkter, men samtidigt känns det som att det ska vara en självklar grej, att sträva efter 
en hållbar utveckling.

Vi designers har en extremt stor roll i fråga om detta, då det är vi som ska formge dessa produkter. Vi har möjligheten att rita 
möbler med längre livslängd eller kortare. När man ritar en c2c produkt så är en viktig del enligt mig att den ska vara lätt att 
montera isär, detta ger en möjlighet att till exempel byta ut de delar som man kanske tröttnat på eller som har gått sönder. I 
dagsläget så strävar vi i branschen efter att möblerna ska hålla så länge det bara går, medan marknaden säger något helt 
annat. Vi handlar möbler till lågt pris som vi efter tre fyra år lessnat på eller som gått sönder. I det system vi lever efter idag håller 
inte detta köp och lägg på hög system eftersom vi inte har något vettigt sätt att ta hand om materialen efter oss. C2c ger en 
möjlighet att man utan att tynga samvetet kan köpa och VÅGA ledsna på saker efter 2 år.

En annan fundering jag har är hur mycket detta påverkar utveckligen av nya material och tankar om de gamla materialen som är 
sämre. Vad händer med dem om man hittar ett ersättningsmaterial som är mycket bättre?
Mycket av materialfrågan i denna rapport handlar också om att vi måste bli bättre på att sortera och med vi menar jag inte bara 
folket utan även återvinningscentralerna och företagen. Jag har valt att endast gå på ytan av c2c i detta sammanhang och det 
hade varit mycket intressant att få vara med genom en hel process för att se exakt hur allt går till. 
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Reflektion

Mina tre år på skolan har gett mig otroligt mycket och det har varit en intressant resa i både med- och motgång. På ett sätt tror 
jag inte att man insett hur mycket man har lärt sig, men samtidigt när man ser tillbaka på sitt arbete som man utförde när man 
gick i årskurs ett så förstår man. 
Med detta arbete har jag insett hur jag vill jobba i framtiden. Jag behöver strikta ramar för det jag gör, precis som i detta arbete. 
Det kan vara i form av en brief eller kanske som i detta fall också ett regelverk att förhålla sig till. 
Jag har också insett vikten av hög arbetsmoral, då jag är den enda som kan styra över hur mycket jag väljer att arbeta.
I början kunde jag bli nedslagen av att det gick dåligt och att jag tyckte att allt jag gjorde inte var tillräckligt, men jag har insett 
att det bara är en del av arbetet och att dessa motgångar hjälper en att vara självkritisk och fundera på var det är man håller på 
med ur ett annat perspektiv. Detta har också lärt mig att på ett mer proffesionellt sätt angripa saker. 
Jag har insett vikten av att lägga upp en bra arbetsplanering så att man hela tiden har koll på vad det är som ska göras och 
även att man inte har massor kvar att göra i slutet av projekten.
Dessa tre år, tillsammans med mitt examensarbete har gett mig en bra insikt i hur branchen fungerar samt att det jag lärt mig 
om designprocessen verkligen är ett arbetssätt som fungerar för mig.
Man kan alltid tänka att jag skulle gjort saker annorlunda, men jag tror att det är meningen att man ska tänka så, för även om 
man inte gjorde de där sakerna så har man ju fortfarande lärt sig något av det.
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Epilog

Med detta sagt så är min fåtölj inom examensarbetets ramar färdig, men arbetet med produkten kommer fortsätta. Jag sätter 
mitt hopp till att Ire möbel tycker att jag lyckats pricka in denna fåtölj i deras sortiment och att de vill sätta den i produktion och 
hoppas självklart också att de i så fall väljer att certifiera den, för det skulle för mig vara pricken över i:et, att ha designat Sveriges 
första c2c-certifierade möbel.

We generate our own environment. We get exactly what we deserve. 
How can we resent a life we’ve created ourselves? Who’s to blame, who’s to credit but us? 

Who can change it, anytime we wish, but us? 

-Richard David Bach 1936
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Certification Criteria

There are five categories of criteria for certification which were designed to align with the Cradle to 
Cradle principles: Material Health, Material Reutilization, Renewable Energy Use, Water Stewardship, 
and Social Responsibility. In order to achieve certification at a certain level, the product and 
manufacturing processes must meet the criteria at that level in all five categories.

View the Cradle to Cradle CertifiedCM Criteria: Summary Chart
View the Cradle to Cradle CertifiedCM Criteria: Complete Rules

View the Certification Resources page for additional documents and resources related to certification 
requirements 

1. Material Health
The Cradle to Cradle design protocol calls for materials to be defined as technical or biological nutrients 
that are safe and healthy for humans and the environment. Working with the product manufacturer and 
suppliers, each product formulation is mapped out and broken down into its chemical constituents. 
Through the certification process MBDC collaborates with a company’s entire supply chain to map out 
every chemical in the product above 0.01% (or 100ppm), a process which exceeds environmental 
regulations and mitigates the risks of not knowing everything in your product. These chemicals are then 
evaluated against 19 criteria for human and environmental health and given a toxicity rating of Red, 
Yellow, or Green. Unlike other programs that simply measure what harmful chemicals are being emitted 
from a product, the Cradle to Cradle CertifiedCM process examines the toxicity of every material that goes 
INTO a product and provides a path to help manufacturers improve product design and safety to 
humans and the environment. 

Cradle to Cradle Toxicity Ratings for Chemicals
GREEN Little to no risk associated with this substance. 

Preferred for use in its intended application.

YELLOW Low to moderate risk associated with this substance. 
Acceptable for continued use unless a GREEN alternative is available.

RED High hazard and risk associated with the use of this substance. 
Develop strategy for phase out.

GREY Incomplete data. Cannot be characterized.

• At the Silver level, there are listed thresholds for certain classes of problematic chemicals. 
• At the Gold level, there can be no Red assessed chemicals
• At the Platinum level, there must be at least 50% Green assessed materials

View the full Material Health Criteria

2. Material Reutilization:
The Cradle to Cradle framework seeks to eliminate the concept of waste and promotes design that 
encourages the recyclability of the product for future uses. This category rewards products that contain 
recycled or renewable materials and are designed to be recycled as technical or biological nutrients in 
future life cycles. At higher levels of certification, manufacturers are expected to develop and implement 
a strategy to close the loop on the product at the end of its useful life

Material Reutilization Score 
= [( % Recyclable/Compostable Content X 2) + ( % Recycled/Renewable Content X 1)] / 3

• At the Silver level, the score must be >=50
• At the Gold level, the score must be >=65
• At the Platinum level, the score must be >=80

View the full Material Reutilization Criteria

3. Renewable Energy Use: 
Manufacturers are encouraged to go beyond energy efficiency and commit themselves to the use of 
solar, wind, geothermal, or other renewable sources of energy during the manufacturing process.  
Savings made from energy efficiency can then be invested into non-fossil fuel sources of renewable 
energy.   
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• At the Silver level, manufacturers must quantify and characterize the energy used in the final assembly 
of the product. 
• At the Gold level, the final assembly of a product must be manufactured with at least 50% renewable 
energy sourced directly or through Green-e Certified renewable energy certificates (RECs).  
• At the Platinum level all of the final assembly energy must be renewably powered and 50% of the 
entire energy footprint must be renewably powered. 

View the full Renewable Energy Use Criteria

4. Water Stewardship:
Manufacturers are encouraged to operate in a way that respects the need for all living things to have 
clean water. A Cradle to Cradle design would have the water leaving the factory as clean as or cleaner 
than when it came in.

• At the Silver level, the company must publish water stewardship principles that guide operations.  
• At the Gold level, the company must conduct a self-assessment of the water use.  
• At the Platinum level, the company must implement innovative water conservation and water discharge 
measures.  

View the full Water Stewardship Criteria

5. Social Responsibility:
Respecting diversity is one of the central principles of Cradle to Cradle. Manufacturers are encouraged 
to practice business in a way that respects the health, safety, and rights of people and the planet. 

• At the Silver level, the company must publicize a corporate ethics or fair labor statement. 
• At the Gold level, the company must conduct a self-assessment in order to collect data towards a third 
party social accreditation or certification. 
• At the Platinum level, the company must complete a third party social responsibility certification. 

View the full Social Responsibility Criteria

Cradle to Cradle CertifiedCM is a certification mark licensed by Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 
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Cradle to Cradle® and C2C® are registered trademarks of MBDC. Cradle to Cradle CertifiedCM is a certification mark of MBDC exclusively licensed to Cradle to Cradle Products Innovation InstituteTM.
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MBDC Cradle to Cradle Certification
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 URL: www.c2ccertified.com  

 

CRADLE TO CRADLE CERTIFICATIONCM CRITERIA      

 Basic  Silver  Gold  Platinum  

1.0 Materials      
All material ingredients identified (down to the 100 ppm level)  •  •  •  •  
Defined as biological or technical nutrient  •  •  •  •  
All materials assessed based on their intended use and impact on Human/Environmental Health 
according to the following criteria:  
Human Health: Carcinogenicity, Endocrine Disruption, Mutagenicity, Reproductive Toxicity, 
Teratogenicity, Acute Toxicity, Chronic Toxicity, Irritation, Sensitization 
Environmental Health: Fish Toxicity, Algae Toxicity, Daphnia Toxicity, Persistence/Biodegradation, 
Bioaccumulation, Ozone Depletion/Climatic Relevance  
Material Class Criteria: Content of Organohalogens, Content of Heavy Metals  

•  •  •  •  

Strategy developed to optimize all remaining problematic ingredients/materials  •  •    
Product formulation optimized (i.e., all problematic inputs replaced/phased out)    •  •  
No wood sourced from endangered forests    •  •  
Meets Cradle to Cradle emission standards    •  •  
All wood is FSC certified     •  
Contains at least 50% GREEN assessed components by weight    •  
2.0 Material Reutilization/Design for Environment      
Defined the appropriate cycle (i.e., Technical or Biological) for the product and developing a plan for 
product recovery and reutilization  •  •  •  •  
Well defined plan (including scope and budget) for developing the logistics and recovery systems for this 
class of product  

  •  •  

Recovering, remanufacturing or recycling the product into new product of equal or higher value     •  
Product has been designed/manufactured for the technical or biological cycle and has a nutrient 
(re)utilization score >= 50  

 •  •  •  
Product has been designed/manufactured for the technical or biological cycle and has a nutrient 
(re)utilization score >= 65  

  •  •  
Product has been designed/manufactured for the technical or biological cycle and has a nutrient 
(re)utilization score >= 80     •  

3.0 Energy      
Characterized energy use and source(s) for product manufacture/assembly  •  •  •  •  
Developed strategy for using current solar income for product manufacture/assembly   •  •  •  
Using 50% renewable energy for the manufacturing steps   •  •  
Using 50% renewable energy  for entire product (including suppliers) and using 100% renewable energy 
for  the manufacturing steps    •  
4.0 Water      
Created or adopted water stewardship principles/guidelines   •  •  •  
Characterized water flows associated with product manufacture    •  •  
Implemented water conservation measures     •  
Implemented innovative measures to improve quality of water discharges     •  
5.0 Social Responsibility      
Publicly available corporate ethics and fair labor statement(s), adopted across entire company   •  •  •  
Identified third party assessment system and begun to collect data for that, training for the employees   •  •  
Acceptable third party social responsibility assessment, accreditation, or certification for all manufacterers 
and adoption of social statements for the suppliers 

   •  

 
Copyright © 2008 by McDonough Braungart Design Chemistry LLC. All rights reserved  


