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Hållbarhet handlar om att främja välfärd nu, och i all tid framöver, genom att 
ta hänsyn till egologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar om 
att tillgodose dagens behov utan att förstöra möjligheterna för kommande 
generationer att tillgodose sina.

Vårt examensarbete undersöker förutsättningarna för hållbar möbelproduk-
tion. och vi gör detta genom ett flödesschema som skall användas vid uppstart 
av hållbart producerande företag. Idén bygger på att råvarorna utvinns och 
förädlas inom en femmilsradie. 

Vi hoppas kunna åstadkomma en djupare relation mellan användaren och 
objektet än vad endast köpande och ägande ger. Vi har valt att tydliggöra 
konstruktion och uppbyggnad, samtidigt som formen uppmanar förnuftet 
till kritiskt ifrågasättande av stabilitet och hållbarhet både konkret och i ett 
vidareperspektiv.  Vi vill att objektet skall kunna utvecklas, individualiseras 
och anpassas efter användaren så att de tillsammans kan leva vidare in i ett 
samhälle vi ännu inte känner till.

Sustainability is about promoting prosperity now, and in the future, by taking 
into account ecological, social and economic factors. It is about meeting the 
demands of today without compromising the ability of future generations to 
meet theirs.

Our thesis explores the conditions for sustainable furniture production 
through a flowchart, intended for use at the startup of sustainable manufac-
turing companies. The concept is based on the idea of raw materials being 
extracted and processed within a fifty kilometre radius.

We hope to bring about a deeper relationship between user and object than 
that which comes with mere purchasing and ownership. We have chosen to 
make construction and structure apparent, while the design invites the mind 
to critical questioning of stability and sustainability, both in a literal and a 
wider sense. We want the object to be developed, personalised and tailored 
to the user, so that together they can live on in a society that we do not yet 
know.

Sammanfattning Abstract
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För en tid sedan satt vi och diskuterade trender och konsumtion och kom in 
på produktion och en värld överfull av designade ting. Vi ställde oss ifrå-
gasättande till detta och kom fram till att vi vill delta i en mer långsiktig och 
balanserad utveckling av produkter. Nyckeln till detta trodde vi var klimat-
frågan och tänkte därför skriva vårt examensarbte om klimatneutrala möbler. 
När vi läst in oss på ämnet förstod vi dock att klimatet endast är en pusselbit 
i, den mycket större, hållbarhetsfrågan. Ju mer vi satte in oss i ämnet ju mer 
invecklat blev det. Vi insåg att det handlade om ett icke linjärt tänkande från 
produkter till relationer. 

Då ingen av oss gillar att bli undervisade vill vi tacka våra handledare Ras-
mus Malbert och Leó Jóhannsson för förståelse i skillnaden mellan under-
visning och lärande. Vi vill också tacka Becke för fingertoppskänsla i ämnen 
vi inte varit helt på det klara med. Martin som genom klarsynthet och hårt 
arbete gjort att vi kan fokusera till fullo på vårt examensarbete. Kotten som 
bidragit med idéer och information. Charlie som i allt ludd ser det väsentliga. 
Johan Knutsson, AnnaKarin, Anna, Ulla, Stefan och Lisa för synpunkter och 
råd till rapporten. Samt Jonas Bohlin för en rejäl sågning som gjorde att vi 
jobbade vidare när vi trodde att vi var klara.

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-DelaLika 
2.5 Sverige (CC BY-SA 2.5) licens. Licenstexten finns tillgänglig på http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/ eller genom att skriva till Crea-
tive Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 
94105, USA.”

Förord Crative Commons
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Vi vill med detta examensarbete försöka rättfärdiga våra roller som de-
signer respektive snickare. Behövs vi som yrkesverksamma? Behövs det fler 
produkter? Vi vill reda ut begrepp kring miljö och hållbarhet och definiera 
vad de betyder för oss. Vi ser ett problem i hur vi under det senaste århundra-
det har behandlat miljön. Problemet tog sin början i och med den industriella 
revolutionen och har sedan dess hela tiden förvärrats. Den industriella revo-
lutionen har fört med sig mycket bra saker och har höjt levnadsstandarden för 
såväl fattig som rik, men till viket pris? Vi var från början inte medvetna om 
vilken inverkan utsläppen skulle ha på miljön och vi trodde även att natur-
tillgångarna var i stort sätt oändliga. Vad värre är att vi med dagens kunskap 
fortsätter denna utveckling. Men det finns de som arbetar med att sätta 
miljöfrågorna i fokus och som på olika kreativa sätt försöker hitta hållbara 
lösningar. Vi vill delta i denna debatt kring miljöpåverkan och hållbar utveck-
ling genom att använda vår kompetens som möbeldesigner/snickare och göra 
vad vi kan för att påverka möbelbranschen.

• Bidra till en attitydförändring hos konsumenten genom att visa att  
 man kan producera på ett hållbart sätt. 
• Visa på de stora möjligheter, kunskaper och naturresurser som   
 finns i vårt närområde.
• Gestalta hållbarhetstankar i ett objekt, och därmed göra det   
 tillgängligt och lättförståeligt så att fler kan efterfråga det   
 och därigenom påverka så att vi går mot ett mer hållbart samhälle.

Bakgrund Syfte

• Fördjupa vår kunskap inom hållbar möbelproduktion samt öka  
 andras medvetenhet om problem och möjligheter i ämnet.
• Undersöka om, och i så fall vilka, för- eller nackdelar lokalprodu- 
 ktion har ur hållbarhetssynpunkt.
• Skapa ett flödesschema som är till hjälp vid uppstart av ett   
               hållbart producerande företag.
• Inventera och kartlägga de material och den kompetens som finns  
 inom valt lokalt område för att ge förutsättningarna för produktion  
 och formgivning.
• Formge ett objekt som svarar upp till de hållbarhets kriterier vi  
 fastställer i kapitel 1.

Mål
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Kapitel 1 
• Behövs hållbara produkter, och vad innebär det att en produkt är  
 hållbar?
• Hur ser snickarens/formgivarens roll ut i ett hållbart samhälle?
• Är det möjligt att producera hållbara produkter i större volymer?
• Kan lokal produktion vara ett sätt att skapa en hållbar produktion?

Kapitel 2
• Vilka material/kompetenser/kunskaper behövs för att  driva en 
 hållbar möbelproduktion?
• Hur kan dessa material/kompetenser/kunskaper utvecklas med hjälp  
 av dagens teknik och kunnande?

Kapitel 3
• Hur formger man en hållbar produkt? 
• Hur kan man formge så att användaren förstår och intresserar sig för  
 hållbarhetsproblemet?

Kapitel 1
• Detta kapitel bygger på litteraturstudier och intervjuer med 
              formgivare och företag.
•             Vi använder oss av reflekterande delar där vi sammanfattar och 
              kommenterar det vi anser vara speciellt intressant i texten.

Kapitel 2 
• Fältstudier inom lokalt område där vi inventerar tillgängliga 
              material.
• Intervjuer/möten med företag och privatpersoner där vi söker
              antingen produktionsmöjlighet, material, samarbeten eller kunskap
              och reflekterar sedan över hur dessa passar in i vårt koncept.

Kapitel 3
• Workshop där vi går från skrivandet av rapporten och in i 
              formgivningsprocessen.
• Diskussion och resonemang kring skisser, modeller och prototyper 
              där vi utnyttjar varandras styrkor som designer och snickare.

Frågeställning Metod
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Nedan beskrivs kortfattat författarna till de tre tryckta källor som ligger till 
grund för vårt arbete. Vi har valt just dessa böcker på rekommendation av 
lärare och personer vi intervjuat.

Design för hållbar utveckling - ”Ann Thorpe undervisar och forskar i design 
för hållbar utveckling vid Barlett School of Architecture, Londons universitet, 
efter examen i ”Design och miljö” vid Stanford och ”Energi och naturtillgån-
gar” vid UCLA. Hon samarbetar med arkitekter och designers för ett ekolo-
giskt byggande och delar ordförandeskapet i US Green Building Council’s 
Cascadia Chapter. Hon har publicerat ett stort antal texter om hållbar utveck-
ling, bland annat i On the Ground, a journal on community, design and envi-
ronment som hon startade och var redaktör för.” (Thorpe, 2008)

Köp dig fri - ”Ingrid Sommar är journalist och författare med stort intresse 
för kopplingen mellan form och olika livsstilar. Hon medarbetar regelbundet 
i bland annat tidskriften Arkitektur och har sen 1990-talet skrivit ett tiotal 
böcker som Stockholm Modern, Ø- Design, Skandinavian Style, Funkis, 
stilen som byggde Sverige och Klassiska kaféer i Europa.  Dessförinnan 
arbetade hon i tio år med forskningsinformation.” (Sommar och Helgeson, 
2011)

Köp dig fri - ”Susanne Helgeson är journalist och författare med design som 
huvudämne. Ekonom i grunden med ett förflutet i marknadsföringsbranschen 
var hon redaktör på Form Designtidskriften mellan 1998 och 2007. Hon har 
tidigare gett ut ett flertal böcker, bland annat Svenska Former (2000). Idag 
frilans med ett specielltintresse för designforskning – har i skrivande stund en 
halvtidstjänst på Designfakulteten, KTH.” (Sommar och Helgeson, 2011)

Cradle to Cradle - ”Michael Braungart var bland de främsta av 1960-talets 
forskare vilka började ta upp miljöfrågor. Medan han var kemistudent vid 
Universitet i Hannover grundade han kemiavdelningen på Greenpeace, och 
var även en av grundarna av Tysklands gröna parti. Han har alltid arbetat 
"för sig själv" och startade upp sitt forskningsbolag, EPEA, i Hamburg 
1988. Det var när han etablerade ett New York-kontor för EPEA som att 
han träffade Bill McDonough, och tillsammans skapade de ett amerikanskt 
företag, MDBC, år 1995. Michael har en livslång professur vid Universitetet i 
Lüneburg i kemi och processteknik, och 2008 tog han det skräddarsydda ord-
förandeskapet som skapats för honom vid Erasmus Universitetet i Rotterdam 
och Delft, både i industriell ekologi och i Cradle to Cradle vägledningen för 
företag. Han fortsätter att publicera som kemist och att tala vida om Braun-
gart Consulting.” (McDonough, 2009, översatt av Hannes Lundin och Erik 
Lith) 

Källor
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Cradle to Cradle - ”William McDonough är arkitekt och grundare av Wil-
liam McDonough and Partners, som specialiserat sig på arkitektur och 
gemenskapsformgivning. De har studios i Charlottesville, Virginia, och San 
Francisco. År 1996 mottog han Presidential Award för hållbar utveckling. År 
1999 kallade Time Magazine honom för en "hjälte för planeten" och skrev att 
"hans utopi är grundad på en enhetlig filosofi som ... ändrar utformningen av 
världen." I oktober 2007 kallade Time återigen Bill McDonough och Michael 
Braungart för "Miljöns hjältar". Han valdes 2008 in som International Fellow 
vid Royal Institute of British Architects. Han sitter med i förvaltningskom-
mittén vid Cambridge universitets Business and Environment program, som 
styrs av prinsen av Wales, och på Kina-USA Centrum för hållbar utveckling.” 
(McDonough, 2009, översatt av Hannes Lundin och Erik Lith) 

Kapitel 1
• Med tanke på projektets omfattning och den tid vi har tilldelad har  
 vi inte haft möjlighet att följa upp alla de områden vi nämner i den  
 omfattning vi skulle ha önskat. Vi anser dock att samtliga områden  
 är viktiga att ha med inledningsvis för att ge en heltäckande bild av  
 begreppet hållbarhet.
• Vi har valt att endast reflektera på de delar vi anser extra intressanta  
 för vårt arbete. Det innebär att vi lämnar en del obesvarade frågor  
 som vi hoppas att någon annan vid senare tillfälle kan besvara.
• Flödesschemat tar bara hänsyn till material som är biologiskt
              nedbrytbara.

Kapitel 2
• Vi hade gärna velat undersöka material och kompetensförhållandena  
 på flera platser men kunde inte göra detta på grund av kursens 
              tidsomfattning. Vi väljer dock en plats som ett exempel för att testa  
 våra teorier och tankar på.
• Det utvecklande/experimenterande vi skulle vilja utföra med de  
 material vi har kommer endast att exemplifieras för att visa på att  
 tanken finns där.

Kapitel 3
• I den slutliga prototypen kommer vi inte enbart kunna använda oss  
 av material vi anser vara hållbara. Detta eftersom vi inte kommer att
              ha möjlighet att skaffa fram dessa i tid. Vi använder oss därför av 
              liknande material för att kunna visa upp prototyper.

Avgränsningar
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Vi har valt att lämna marginalerna breda för vi tycker att man ska läsa detta 
arbete med pennan i hand och förhålla sig ifrågasättande och funderande 
till texten. Dina anteckningar, frågor och funderingar utvecklar och gör vårt 
arbete bättre. Vi ser gärna att du skickar dina kommentarer till oss eller
jobbar vidare på vårt arbete - men då enligt Creativ Commons licensen 
”erkännande”. För mer information besök http://www.creativecommons.se/. 

Vårt arbete är uppdelat i tre kapitel. I slutet av vart och ett av dessa finns en 
sammanfattande reflektion som utgör ramarna för kommande kapitel.

Kapitel 1 – ”Research” är en litteraturstudie där vi försöker skapa oss en bild 
av vad hållbarhet innebär. Vi tittar på hållbarhet utifrån tre ingångar; ekolo-
giska, sociala och ekonomiska aspekter. I vår avslutande reflektion i kapitel 
1 kommer vi fram till vad en hållbar produkt är och hur man kan ta fram en 
sådan. För att visa på strukturen av vårt arbete har vi tagit fram ett flödes-
schema som steg för steg tar oss genom uppstarten av ett hållbart produc-
erande företag.

Kapitel 2 – ”Inventering” redogör för en material- och kompetenspalett. Med 
utgångspunkt i slutsatserna kring material och hållbarhet från Kapitel 1 får vi 
en material- och kompetenspalett som visar på vilka material vi kan använda 
oss av samt en förstudie av vilka vi skulle kunna samarbeta med för att skapa 
en hållbar produkt. 

Kommentar till läsaren

Kapitel 3 – ”Formgivning” består av en process där vi formger utifrån vad 
vi anser vara hållbart och den grund vi fått i material och kompetenspalet-
ten. Här formger vi en hållbar produkt. Design för oss är inte bara en estetisk 
fråga. Design är ett ställningstagande och en möjlighet att förändra. Grunden 
i detta arbete ligger i researchfasen och med en öppenhet i denna fas ger vi 
oss möjligheten att upptäcka, ifrågasätta och förhoppningsvis skapa någon-
ting nytt.
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I detta kapitel vill vi förklara och reda ut hur vi idag 
ser på hållbarhet i ljuset av strävandet efter lägsta 
priser på material och arbetskraft, med årstidsbase-
rade trender som eldar på konsumtionen, “slit och 
släng”-produkter samt ett felaktigt användande av 
begreppet hållbarhet som ytligt säljargument. Vi re-
flekterar och diskuterar över de fakta och påståenden 
vi presenterat för att bilda oss en uppfattning om 
hur vi kan gå tillväga för att åstadkomma en hållbar 
möbelproduktion. Vi delar in vår research i tre huvu-
dområden – ekologi, kulturella och sociala aspekter 
samt ekonomi, alla mer eller mindre kända i håll-
barhetsresonemang och av kritisk betydelse för våra 
möjligheter att uppnå ett hållbart system att leva i. 

Ekologi
Ekoligi beskriver hur organismer förhåller sig till sin 
omvärld.  Och hur alla levande varelser interagerar 
och påverkas av varandra och sin omgivning. Dessa 
faktorer kan vara temperatur, ph-värde, tillgången på 
bytesdjur eller förändringar i närmiljön på grund av 
skogsbruk. Vilka omvärldsfaktorer man än talar om 
så har de alla en sak gemensamt, de påverkas alla av 
människan. (Söderqvist, Nilsson)

 Hållbarhet 
Alla ekosystem har olika kretsloppstid, det vill säga 
hur länge systemet lever. Alla ekosystem, vare sig 
de har en kort levnadstid så som en vattenpöl eller 
en längre som en bergskedja, är del av större eko-
system och slutligen en del av ekosfären (jordens 
ekosystem). I naturen används kretsloppstiden och 
storleken för att svara upp mot förändringar. De små 
och snabba kretsloppen experimenterar och förnyar 
medan de långsamma fungerar som banker som 
lagrar tidigare lyckade experiment. När ett ekosystem 
drabbas av en olycka eller en yttre påfrestning är det 
först och främst de snabba, små ekosystemen som 
tar skada medan de stora förblir relativt stabila och 
oförändrade. Ekosystemen på olika storleksnivåer 
utbyter hela tiden information, en förändring eller 
utveckling på någon nivå påverkar både snabbare och 
långsammare delar av ekosystemet. 
Varje ekosystem har även sin specifika bärförmåga. 
Med detta menas den mängd arter och individer som 
kan försörjas av ekosystemet. Denna bärförmåga 
kräver att det globala kretsloppet är kapabelt att åter-
ställa material tillbaka till näringsämnen. Över tid har 
ekosystem en förmåga att anpassa sig efter förändrin-
gar men i den takt som världen idag förändras hinner 
naturen inte med. Det är denna förmåga, att anpassa 

sig, som håller på att sättas ur spel på grund av män-
niskans inverkan på miljön. För att kunna motverka 
detta måste vi förstå att vi inte kan titta på en indivi-
duell produkt. Vi måste inse att individen deltar i ett 
större sammanhang precis som att alla ekosystem är 
delar av ekosfären. (Thorpe, 2007 s. 63-67)

Industri och miljö
Det globala ekosystemet, ekosfären, består av fyra 
olika sfärer; litosfären (bergrunden och mineraler från 
jordskorpan), biosfären (landlevande material) så som 
växter och landlevande djur, atmosfären (luften) och 
hydrosfären (vattnet). Den största mänskliga påver-
kan på naturen ligger i att vi förflyttar material från 
litosfären till de andra sfärerna vars balans då rubbas. 
Exempelvis förflyttas kol bundet i fossila bränslen 
från litosfären till atmosfären i form av koldioxid vid 
förbränning. De mest vitala kretsloppen på vår planet 
är kolcykeln, kvävecykeln och vattencykeln, dessa 
fördelar nämligen näringsämnen runt hela jorden. 
Dessa kretslopp är tätt kopplade till de olika sfärerna 
och störs således av människans negativa inverkan på 
miljön och obalansen i sfärerna. (Thorpe, 2007 s. 32)
Innan den industriella revolutionen tog vi det mesta 
av vårt material från biosfären. Dessa material är 
förnyelsebara och vi påverkade med andra ord 
inte balansen mellan de olika sfärerna nämnvärt. I 
dagsläget kommer nästan 70 procent av de material vi 
använder från litosfären. (Thorpe, 2007 s. 37)
Industrialismens idé om en produkt och dess liv byg-
gde på en linjär tidsperiod med en början och ett slut. 

Kapitel 1 - Research
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Material utvinns, förädlas, formas, säljs och slängs 
till sist. Material som man har spenderat mycket pen-
gar på att ta fram hamnar på soptippar eller bränns. 
McDonough menar istället att vi måste formge efter 
ett kretsloppstänk, att materialen måste stanna kvar 
i systemet. Under den industriella revolutionen 
saknade människan kunskap om hur miljön långsik-
tigt påverkades, så vi kan idag inte direkt skylla på att 
det var dom som förorenade vår planet. Vad som är 
betydligt värre är att samma sak pågår än idag trots 
att kunskapen finns. (McDonough, 2009 s. 27) 

Biologisk mångfald 
Ekosystemet är under ständig förändring, både av 
naturliga skäl men också av skäl skapade av män-
niskan. Människans exploatering av naturmiljön 
hotar, genom exempelvis övergödning i jordbruket, 
storskaligt fiske och skogsbrukets uppdelning av 
skogslandskapet den biologiska mångfalden. (Natur-
miljö i siffror, 1984-2000 s. 183) Exempelvis hotas 
en fjärdedel av världens däggdjur, sötvattensfiskar 
och varmvattenskoraller av global utrotning. Det-
samma gäller för en tredjedel av kräldjuren och 
runt 13 procent av fåglarna. Antalet ryggradsdjur på 
jorden har även de sjunkit med omkring en tredjedel 
från 1970 till 2006. En expertgrupp, med planetariska 
gränser som specialområde, anser att en gräns för 
förlusten av biologisk mångfald bör vara tio förlo-
rade arter per miljon arter och år. En uppskattning av 
den nuvarande förlusten är att det varje år utplånas 
hundra till tusen arter per miljon arter och år. (Lynas, 

2012 s. 38-40) Trots dessa oroväckande siffror tycks 
jordens växt- och djurliv ha en otrolig förmåga att 
återhämta sig. Många arter har redan utrotats och 
jordens ekosystem fortsätter trots detta att fungera. 
Hur viktigt är då bevarandet av den biologiska 
mångfalden? Enligt Mark Lynas står vi idag inför den 
allvarligaste massutplåningen på 65 miljoner år ,och 
den är mänsklighetens mest akuta miljöutmaning. Ett 
fungerande ekosystem ser idag till att vattnet går att 
dricka och att luften går att andas. Detta är inte en 
moralisk fråga där det är fel att utrota arter, en häl-
sosam mångfald av levande organismer är helt enkelt 
ett måste för att ett ekosystem över huvudtaget ska 
fungera. (Lynas, 2012 s. 38,52-53) Biologisk mång-
fald är inte bara blommor, träd, växter och småkryp 
i den tropiska regnskogen utan innefattar också den 
brukade mångfalden inom skogsbruk, jordbruk och 
kommersiellt fiske. Att mångfalden inom det svenska 
jordbrukslandskapet upprätthålls är lika viktigt som i 
den tropiska regnskogen. I det traditionella jordbruket 
behålls en stor genetisk variation då de bäst produc-
erande individerna väljs ut för nytt utsäde till nästa 
år. Detta sätt att arbeta på är på stark tillbakagång och 
stora utsädes- och kemiföretag jobbar nu mer med 
högt förädlat utsäde som inte har någon genetisk vari-
ation. Denna brist på genetisk variation gör beståndet 
känsligt för sjukdomar och angrepp, och för att få 
avkastning behöver man tillföra kemiska bekämpn-
ingsmedel. (Johansson, 2005 s. 52,54) Mer än hundra 
år av skogsbruk i Sverige har gjort att antalet gamla 
och grova träd har minskat. Intensiv skogshantering 

har också gjort att andelen döende och död ved i sko-
gen minskat kraftigt. Detta leder till att många mos-
sor, svampar och insekter hotas. Cirka 900 skalbag-
gar är helt beroende av död ved och den försämrade 
insektstillgången gör i sin tur att populationen av 
insektsätande fåglar avtar. Flera växter och djur är 
också beroende av lövskog för att överleva och detta 
stämmer inte överens med den svenska barrskogspri-
oriteringen. (Naturmiljö i siffror, 1984-2000 s. 183)
När vi människor börjar utrota arter i ett ekosystem 
kommer till slut ett sammanbrott att inträffa. Spe-
let Jenga, där man först bygger ett torn och sedan 
tar bort träbit för träbit tills tornet rasar, påminner 
om människans förhållningssätt till den biologiska 
mångfalden. Varje bit som tas bort gör tornet min-
dre stabilt. Det är alltså inte en enskild bit som är 
avgörande för om tornet ska fortsätta att stå eller inte, 
och ingen vet i förväg vilken bit som gör att tornet 
tillslut kollapsar. (Lynas, 2012 s. 5)

Svenskt skogsbruk
Det dominerande sättet att bruka skog i Sverige är 
genom så kallat trakthyggesbruk. Det går till så att 
man när skogen är cirka 80 år utför en föryngrings- 
avverkning (även kallad slutavverkning). Vid sådan 
avverkning sågar man ner alla träd utom ett fåtal som 
lämnas som fröträd, detta är vad som i brukar kallas 
för kalhygge. Medan ny skog växer upp gallras och 
röjs den ett par gånger innan det är dags för föryn-
gringsavverkning igen, cirka 80 år senare. (Föryn-
gringsavverkan)
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Ett annat sätt att bruka skog på är genom blädning. 
Det går ut på att man vill ha allt från stora till små 
träd i samma bestånd. 
Vid avverkning i ett blädningsbruk, som sker ungefär 
var tionde till trettionde år, avverkar man bara de 
träd som nått en viss grovlek. I och med detta står 
det alltid skog på marken och man behöver inte på 
samma sätt som vid trakthyggesbruk oroa sig för att 
marken skall erodera eller urlakas på näringsämnen 
och mineraler. Man behöver inte heller på samma 
sätt, som vid nyplantering, väga in risk för storm då 
de äldre träden ger skydd åt de yngre.  Blädningsbruk 
har visat sig bäst lämpat på gran eller bokskog då 
dessa träslag gillar skuggan som uppstår bakom de 
större träden. Den största anledningen till att trak-
thyggesbruk ändå dominerar det svenska skogsbruket 
är att det har visat sig vara mer lönsamt ekonomiskt. 
Blädningsbruk å andra sidan gynnar möjligheterna 
för biologisk mångfald för bland annat mossor, 
marksvampar, hänglavar, skogsfåglar och blåbärsris. 
(Hyggesfritt skogsbruk)

Oetisk avverkning
Johan Stenebo, före detta assistent åt Ingvar Kamprad 
och vd för Ikea Greentech (Efendic, 2011), skriver 
i boken ”Sanningen om Ikea” att företaget år 2009 
avverkade 200 miljoner gran- eller tallstock. Detta är 
en siffra som fördubblas var fjärde år. Stenebos egna 
uträkningar säger att av dessa 200 miljoner stock är 
5 miljoner urskogsträd som bland annat avverkas 
illegalt i Sibirien. I boken skriver han att om du på 

Ikea köper en produkt i massivt trä märkt ”Made in 
China” kan du till 80-90 procent vara säker på att det 
trä möbeln är gjord av är avverkat under kriminella 
former. Ikea har kontroller för sina leverantörer men 
de arbetar inte med att kontrollera sina underlever-
antörer. Enligt tyska miljöjournalister har Ikea vid tre 
tillfällen ansökt om att slippa den amerikanska lagen 
Lacey Act som reglerar all träimport. Enligt Lacey 
Act måste företag kunna bevisa att råvaran inte kom-
mer från illegala avverkningar. (Sommar och Helge-
son, 2011 s. 48-49)
Är det så att svenska företag bedriver verksamheter 
i andra länder som enligt svenska värderingar vore 
oacceptabla? Klas Bengtsson, SSC Foresty, säger att 
avverkningar ibland inte i juridisk mening behöver 
vara illegala, men att de ändå ska betecknas som oet-
iska. Då stora avverkningar sker i fattiga och korrupta 
länder händer det att regimen säljer landets natur-
resurser för egen vinning istället för att ge befolk-
ningen möjlighet att själva förädla råvaran. I stället 
säljs naturresursen som virke eller möbler i bland 
annat svenska affärer. Dessa avverkningar är inte 
illegala eftersom det är regimen som stiftar lagarna, 
men att de är oetiska råder det, enligt Klas Bengtsson, 
inga tvivel om. Enligt Global Forest Watch finns de 
värsta aktörerna för osund avverkning i länder som 
Indonesien, Brasilien, Ryssland och Kina. Svenska 
möbelföretag köper idag framförallt trä från Kina och 
Polen. (Sommar och Helgeson, 2011 s. 51, 156)

Att producera avfall
Vid tillverkning av en produkt blir i genomsnitt 90 
procent av materialet som går in i en tillverkning, till 
avfall nästan direkt. Det vill säga att för varje kilo 
färdig produkt finns det cirka nio kilo avfall. Detta 
kan låta extremt men det finns många så kallade 
”osynliga material” i en produktion. För det första 
finns de flesta material som används vid tillverknin-
gen av en produkt inte ens med i slutprodukten. Det 
kan vara i form av vatten, mallar, förpackningsmate-
rial, avverkat material, slagg från utvinning av mate-
rial och så vidare. I många fall vet man inte heller hur 
mycket eller vilka ingredienser som ingår i materialet 
då de kanske tillverkas på andra sidan jorden eller 
så vill inte tillverkaren lämna ut uppgifterna. Glo-
baliseringen och ekonomins behov av tillväxt gör att 
man söker efter det billigaste materialet och arbetsk-
raften. Produktionen ligger långt borta och det blir 
svårt att kontrollera kvalitet, arbetsförhållanden och 
materialets ursprung och innehåll. Substanser som 
är förbjudna i till exempel EU, men inte det land där 
det tillverkas, kan då i färdiga produkter ändå säljas 
innanför EU:s gränser.  Även vid användning skapas 
avfall genom exempelvis avdunstning från, och 
nötning av, produkterna. Detta bidrar till att skadliga 
och giftiga ämnen genom damm och ångor förorenar 
inomhusluften. (Thorpe, 2008 s. 44-46)
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Återvinning
Ett sätt att försöka lösa världens miljöproblem lyfts 
fram i boken Cradle to Cradle. Där delar man upp 
alla material i två kretslopp, det biologiska och det 
tekniska. Till dessa hör i sin tur biologiska och tekni-
ska ”näringsämnen”. De biologiska näringsämnena är 
allt som är nedbrytbart av naturen; det vill säga att det 
går att kasta produkten i naturen där det bryts ner och 
sedan åter blir till näringsämnen för växter att ta upp. 
De tekniska näringsämnena, som vanligen kommer 
från litosfären, är istället metaller, plaster och annat 
som naturen inte kan bryta ner. Tankarna bygger på 
återvinning och man pratar om detta som ”waste 
equals food”. (McDonough, 2009 s.92-93)
Den vanligaste bilden av ett miljövänligt föremål 
är att det kan återvinnas. Tråkigt nog är detta även 
ett av de vanligaste säljargumenten för produkter 
som utger sig för att vara miljövänliga. Ett begrepp 
som beskriver organisationer som använder sig av 
vilseledande marknadsföring för att framstå som mer 
socialt och miljömässigt ansvarstagande än vad de 
egentligen är, är greenwash. (Nielsen, 2010)
Rent teoretiskt kan nästan alla material återanvän-
das eller bli till näring för andra genom biologisk 
nedbrytning, om det samlas ihop och behandlas på 
rätt sätt. Problemet är att vi idag sällan återvinner 
materialet på ett bra sätt. Vi ägnar oss istället åt vad 
som brukar kallas ”down-cycling”. Detta innebär 
att vi sänker kvalitén på materialet då det återvinns. 
Detta eftersom vi tillåter att det blandas med andra 
material. Bilars karosser är till exempel av högkvali-

tativt stål men när det blandas med andra kvalitéer 
av metaller från andra delar på bilen får stålet inte 
samma kvalitet och kan inte användas till samma 
ändamål - och till sist är materialet oanvändbart. 
Det är självklart mycket omfattande att samla in alla 
olika material separat och sedan återvinna dem men 
materialen är värda stora summor pengar som nu 
bokstavligen går upp i rök när det ”down-cyclas” 
eller bränns. Istället för att ta tillvara på de material 
vi redan har bryter vi hela tiden nytt, och spär därmed 
ytterligare på användningen av ämnen från litosfären. 
(Thorpe, 2008 s. 49-50)
Ofta tvingas man dessutom att tillföra kemikalier 
för att det överhuvudtaget ska gå att återanvända 
materialet. Det är därför viktigt att skilja på det som 
vanligtvis kallas för ”recycling” (läs ”down-cycling”) 
och det långsiktiga perspektiv som man arbetar med 
inom Cradle to Cradle. Företag anslutna till Cradle 
to Cradle strävar efter att arbeta med material som 
kan bli återanvända hur många gånger som helst. Och 
kanske ännu viktigare är att produkterna är formgivna 
för att material lätt skall kunna separeras och återvin-
nas var för sig. (McDonough, 2009 s. 6, 57)

Transport 
All varuhandel är beroende av transporter.  Oavsett 
om handeln är internationell, nationell eller lokal, 
behöver varan i något led transporteras. Koldioxids-
koncentrationen i atmosfären är nu högre än vad 
man någonsin tidigare registrerat. Mellan 1970 och 
2004 ökade växthusgasutsläppen med 70 procent. Då 

transportsektorn nästan uteslutande drivs av fossilt 
bränsle står den för en väsentlig del av världens totala 
klimatpåverkan. 2004 stod transportsektorn för 23 
procent av världens koldioxidutsläpp, och utsläppen 
ökar snabbare än någon annan energianvändande 
sektor. Enligt internationella energiorganet IEA kom-
mer år 2030 så mycket som 31 procent av de totala 
koldioxidutsläppen komma från transportsektorn. 
(Kommerskollegium, 2012)
Import och export ökar då varuproduktionen koncen-
trerats och specialiserats till de billigaste länderna. 
Oavsett var slutprodukten färdigställs har allt oftare 
komponenter tillverkats av underleverantörer i andra 
delar av världen. Tillverkare och återförsäljare satsar 
hellre på flera leveranser än på stora lager. Detta gör 
att behovet av transport ökar men det har en liten 
ekonomisk betydelse då fraktkostnaderna ofta bara är 
några procent av försäljningsvärdet. Detta system gör 
det exempelvis möjligt att transportera dricksvatten 
på flaska från Frankrike till Sverige utan att priset blir 
för högt. (Bernes och Lundgren, 2009 s. 174)
Dessa exempel visar bara på transportledet. Självklart 
minskar utsläppen från transporterna om transpor-
tavstånden minskar, men det är dock inte säkert att 
de totala utsläppen skulle minska i en lokal produk-
tion. Om den lokala produktionen är mer utsläppsin-
tensiv än den konventionella produktionen behöver 
de besparingar som görs i transporten vid en lokal 
produktion inte täcka produktens totala utsläpp. 
Transportdelens klimatpåverkan i relation till andra 
delar i produktens livscykel blir avgörande för om 
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lokalproduktion är mer miljövänlig än den konven-
tionella produktionen. Exempel på avgörande faktor-
er i produktens livscykel om lokalproduktion är det 
bästa alternativet eller ej kan vara produktionsledets 
utsläppsmängd, val av transportmedel mellan råvaran 
och förädlingen, hur kunden transporterar produkten 
till sitt hem samt hur avfallshanteringen av produkten 
ser ut. (Kommerskollegium, 2012) 

Detta är vad hållbarhet handlar om - att inte se till en 
faktor utan väga in alla delar. Lokal produktion kan 
vara bra, men bara om alla delar i produktionen är 
av hållbar kvalitet. Det är därför inte säkert att det är 
bättre att köpa närproducerat.

Klimat och global uppvärmning
I Sverige har vi en strikt lagstiftning som reglerar 
utsläpp och utnyttjande av naturresurser, produk-
tion utomlands behöver dock inte följa dessa regler. 
Exempelvis kan trä från illegala avverkningar hamna 
i möbler i svenska butiker eftersom det saknas ett 
heltäckande regelverk . Enligt Naturvårdsverket sker 
en så stor del som 25-35 procent av utsläppen från 
det vi konsumerar inte i Sverige utan i andra länder. 
(Sommar och Helgeson, 2011 s. 47, 90)
Al Gore skriver i ”Vårt Val” att avskogning genererar 
de största koldioxidutsläppen näst efter fossila 
bränslen. Enligt ekologen Norman Myers består 
denna avskogning till en femtedel av vad han väljer 
att kalla ”överavverkning av timmer”, det vill säga 
när man avverkar mer än vad man har tillåtelse till 

och vad som är hållbart. För att få bukt med det här 
problemet måste vi angripa dess fundament som 
består i jakt efter så billigt material som möjligt. 
(Sommar och Helgeson, 2011 s. 50)
Koldioxid är dock inte den enda anledningen till att 
undvika fossila bränslen. När fossila bränslen bränns 
bildas sotpartiklar som kan orsaka astma och andra 
sjukdomar. (McDonough, 2009 s. 31-32)
Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser gör 
också att vi får en temperaturökning på vår planet. 
När solenergi når atmosfären i form av strålning 
värmer en del av denna energi upp jorden, resten 
återstrålas tillbaka till rymden i form av långvågig 
värmestrålning. Atmosfärens naturligt förekommande 
växthusgaser fångar upp en del av återstrålningen och 
håller på så sätt jordens temperatur inom behagliga 
gränser. När koncentrationen av växthusgaser ökar 
i atmosfären blir denna tjockare. Detta gör att den 
långvågiga värmestrålning som annars skulle ha åter-
strålats till rymden inte tränger igenom den tjockare 
atmosfären vilket leder till att jordens medeltempera-
tur stiger. Det gör att vår planet påverkas negativt 
på en rad olika sätt. Till exempel blir stormar allt 
kraftigare och ökar i antal. Nederbörden omfördelas 
på grund av ändrade luftströmmar och skapar övers-
vämningar på vissa håll, och extrem torka på andra. 
Vattenströmmar, så som Golfströmmen, kan även den 
komma att påverkas och i och med det kan levnads-
förhållandena över hela jorden förändras. (Gore s 
26-27, 81, 112, 149.)

Alternativa energikällor
För att minska utsläppen av växthusgaser och skad-
liga partiklar kan man använda sig av miljövänliga 
alternativ. Vi har valt att titta närmare på de tre vanli-
gaste; vindkraft, solenergi och vattenkraft och vad de 
har för påverkan på miljön.

Vindkraften påverkar omgivningen mest för fåglar 
och andra flygande däggdjur så som fladdermusen. 
Efter kraftverken bildas luftströmmar som vid större 
vindkraftsparker kan stänga av luftrum för fåglarna. 
Detta kan medföra stora problem för exempelvis 
flyttfåglar. Ett annat problem är kollisionsrisken, dels 
den mer slumpartade men även det faktum att vissa 
väderförhållanden lockar insekter att samlas runt 
kraftverken - och därmed lockas även fåglarna dit. 
(Länsstyrelserna Värmland & Västra Götaland, 2011) 

Solenergi har möjlighet att bli en mycket viktig 
energikälla då den inte genererar några utsläpp vid 
användande. Dessvärre finns det under framställning 
av solcellerna en betydande miljöpåverkan.Vid till-
verkningen  måste man använda sig av ett stort antal 
miljöfarliga ämnen som kvicksilver, indium och selen 
samt temperaturer upp mot 10 000 grader, vilket är 
mycket energikrävande. (Larsson och Pasic)

Den nederbörd som naturen inte förbrukar samlas 
i åar och bäckar och rinner ner mot havet. Ström-
kraftverk utnyttjar vattnets lägesenergi när vattnet 
passerar turbinen som i sin tur får en generator 
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att snurra och därigenom alstra ström. Småskalig 
vattenkraft är kretsloppsenergi som inte ändrar de 
hydrologiska förhållandena varken uppströms eller 
nedströms till skillnad från ett dammkraftverk där 
påverkan på närmiljön är stor. Småskalig elproduk-
tion med strömkraftverk; ett vattenkraftverk som inte 
har någon eller endast en obetydligt liten aktiv regler-
ing av vattnet, genererar inga växthuspåverkande 
eller miljöförstörande utsläpp. Det enda som dis-
kuteras är en eventuell nedsatt syresättning av vattnet 
i turbinen. (Söderberg, 2005 s. 69-70)

Formge med naturen
Hitintills har designers främst lånat av naturens 
formspråk. Men tänk om vi istället kunde inspireras 
av dess struktur och uppbyggnad, ett fenomen som 
brukar kallas biomimik. I naturens ekosystem pro-
duceras inte något avfall, allt går runt. För att detta 
skall fungera måste djur och växter vara extremt väl 
anpassade till platsen och varandra, som kameler i 
Saharaöknen eller pingviner på Antarktis. Detta är 
naturens sätt att tänka lokalt. (Thorpe, 2007, s 58) 

Detta skulle kunna efterliknas i en produktion genom 
att man på en begränsad yta utforskar materiella och 
ekologiska möjligheter. Skulle man kunna, inspir-
erad av naturens kretslopp, driva ett företag och en 
produktion där inget går till spillo och där hela företa-
get utnyttjar och anpassar sig till den lokala platsen?

Både levande organismer och system förnyar sig 

ständigt. Ekosystemen varierar mellan stabilitet och 
kreativ destruktion i form av skogsbränder, över-
betning, insektsangrepp och torka. Ekosystemens 
förmåga att återuppbygga sig efter en skada kallas 
resiliens. Styrkan att kunna börja om beror på eko-
systemets förmåga att omstruktureras på ett påhittigt 
sätt. Ekosystem med riklig biologisk mångfald har ett 
stort antal funktionella tillstånd och kan anpassa sig 
efter situationer och på så sätt hålla viktiga kretslopp 
igång. (Thorpe, 2007, s 62) 

Kan ett företag uppbyggt kring detta tankesätt 
fungera? Ständigt i rörelse, bryter det ner och förnyar 
sig självt från grunden. Skulle vi då fortfarande ha 
problemet med en tillväxtbaserad marknad som inte 
ser till hållbarhetsaspekter? 

Enligt Braungart och McDonough handlar det i första 
hand inte om att minska utsläpp av växthusgaser eller 
miljögifter. Det handlar om ett nytt sätt att tänka där 
vi inte exploaterar naturen utan använder oss av den 
för att formge så att produkter, istället för att smutsa 
ner naturen, renar den. De menar även att man inte 
kan tro att man genom miljöskydd skall lösa proble-
men med växthuseffekt, förluster av arters mångfald, 
föroreningar av hav och luft. Vi måste redan i design-
processen formge så att material går att separera. Vi 
kan inte längre arbeta med en linjär livsbana för en 
produkt utan vi måste tänka i cirklar där allt återförs 
till naturen eller till det tekniska kretsloppet. (Mc-
Donough, 2009 s. 31-32)

Även naturen i sig påverkar vår fysiska och psykiska 
hälsa, detta visar nya teorier inom den ekologiska 
psykologin. Enligt dessa påverkas vår identitets 
utveckling lika mycket av naturen som av sociala 
aspekter. Med detta i åtanke blir miljötänkande inte 
längre bara en fin idé utan en påtaglig och viktig del 
av mänskligt välbefinnande. (Thorpe, 2007, s 198-
199)

Reflektion ekologi
Att i dag skapa möjligheten för en hållbar produktion 
är inte lätt. Det är mycket man måste ta hänsyn till för 
att lyckas, men om vi inte försöker kommer jorden att 
få betala dyrt. Jorden är ett slutet system som lyder 
under naturlagar; det går inte att med nästa generation 
i fokus tänja på eller strunta i naturlagarna om man 
vill jobba för en bättre framtid. 
Mycket av den möbelproduktion som äger rum idag 
är enligt oss bristfällig. Många företag ser i för stor 
omfattning till sin egen ekonomiska vinnig. Att 
förlägga produktion, avverkning eller råvaruförädling 
i länder med, ur hållbarhetssynpunkt, oetiska och 
omoraliska värderingar vad gäller nyttjandet av 
naturresurser skapar stora problem. Man löser inga 
problem genom att flytta dem till länder där det inte 
behöver vara olagligt att agera oetiskt. Miljöprob-
lemet är globalt och det spelar mindre roll om vi i 
västvärlden skärper våra miljölagar då de mesta, av 
oss orsakade, utsläpp ändå sker i länder med sva-
gare miljölagstiftning. Att länder lagstiftar för att 
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skapa ett hållbarare samhälle medför i många fall en 
kostnadsökning för företag som då, av vinstintressen, 
flyttar sin produktion till länder utan denna lagstift-
ning. Antingen krävs det att företagen tar ansvar för 
sina utsläpp i andra länder eller så måste alla länder 
tillsammans stifta lagar om miljön. För att få företag 
att ändra uppfattning måste vi använda vår makt som 
konsumenter och kräva hållbarhet.
Vi vill se, och arbeta med, en produkt och en produk-
tion utan onaturliga ämnen. Vi vill alltså arbeta med 
ämnen som kan brytas ner av naturen och återgå till 
naturens kretslopp. Med detta arbetssätt finns det 
möjlighet för produkter av hög kvalitet att ge mer till 
naturen, under sin livstid, än vad den har lånat. Detta 
garanteras bland annat genom att nya träd planteras 
för varje såld produkt. Det handlar alltså om hur 
snabbt materialen, i produkten, återbildas i naturen. 
Livslängden på produkten skall alltså spegla åter-
bildningstiden för materialet.  
Vi måste sluta se produkter som statiska ting, och 
istället se bortom produktens livslängd och inse att 
produkten endast är en tillfällig sammansättning av 
naturens näringsämnen. Produkten ska ha möjlighet 
att återgå till naturens kretslopp för att i en ny tid bli 
en ny produkt som på ett bättre sätt uppfyller kom-
mande generationers behov.
Många ämnen, så som kvicksilver och andra tung-
metaller, som vi behöver för att leva vårt högte-
knologiska liv på 2000-talet är extremt giftiga. Vi 
är medvetna om att vi i dagsläget inte kan leva av 
bara förnyelsebara ämnen utan att sänka vår levnads-

standard och tekniska nivå rejält. Men för att vi skall 
kunna motivera att använda material som inte är 
förnyelsebara måste vi först sätta upp en plan för hur 
vi skall kunna betala tillbaka till jorden vad vi tar. Vi 
måste därför ta hand om allt material som vi utvin-
ner och använda det om och om igen. Vi kan inte 
producera nya saker hela tiden. En möjlig lösning på 
detta skulle kunna vara att man hyr produkter snarare 
än att man köper dem. På så sätt skulle materialet 
komma tillbaka till producenten när tiden för hyran 
har gått ut. Producenten kan då hyra ut produkten 
igen eller välja att ta tillvara på de dyrbara material 
som produkten är gjord av för att sedan producera 
något nytt. Med att ta hand om materialen menar 
vi självklart äkta återvinning, material för material 
och inte ”down cycling”. Problemet är att produkter 
idag inte är formgivna för att tas isär och återan-
vändas, och det finns inte heller utvecklade sätt för 
att återvinna alla materialen. Detta är problem som 
kräver mycket arbete men som går att lösa.
I en möbelproduktion behöver man inte använda 
sig av skadliga och giftiga material, ändå förekom-
mer det i bland annat lacker och färger. Dessutom 
använder man sig av material från ohållbara källor. 
Detta är onödigt då det finns alternativa material 
och produktionssätt som kan möjliggöra en hållbar-
produktion.

Vi anser att man måste utveckla ett fungerande 
återvinningssystem för farliga och icke förnyelsebara 
material innan man börjar använda sig av dem. Att 

motivera människor och informera om de problem 
som finns, så att de i sin tur kan utöva påtryckningar 
mot företag och länder, är enligt oss ytterligare en 
viktig fråga att arbeta med.
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Kultur och sociala 
aspekter
Människan har många likheter med djuren men en 
viktig sak skiljer oss åt är ett språk. Symboler som 
möjliggör att vi kan kommunicera och förmedla 
idéer, kunskap och information. Vårt tänkande och 
vår medvetenhet gör att vi reflekterar, värderar och 
utvecklar.  Kulturell och social hållbarhet handlar 
om att ta tillvara och vårda kommunikation mellan 
människor, men även mellan människor och föremål. 
(Thorpe, 2008 s. 138-139)

Kulturell hållbarhet 
Låt oss anta att man med kulturell hållbarhet har som 
mål att upprätthålla, eller förbättra, mänskligt väl-
befinnande. Hur kan då en designer arbeta för att nå 
dessa mål? En designers problem handlar till stor del 
om att hitta en balans mellan objektets funktion och 
dess emotionella delar, men även mellan behov och 
begär. En lista på människans grundläggande behov 
skulle kunna innehålla försörjning, skydd, känslor, 
förståelse, delaktighet, fritid, skapande, identitet och 
frihet. Var och en av dessa nio punkter existerar i fyra 
underdimensioner, att vara, ha, göra och integrera. 
För att nå mänskligt välbefinnande bör alla dessa nio 
punkter vara tillfredställda på ett framgångsrikt och 
konstruktivt sätt. Utöver försörjning och skydd har 
pengar en begränsad påverkan för våra grundläg-

gande behov. Thorpe menar i “Design för hållbar 
utveckling” att man för att nå personligt välbefin-
nande och för att skapa meningsfulla relationer och 
en personlig tillväxt helst bör söka inom sig själv. Det 
senaste århundradet har vi i ökande grad gått från att 
tillgodose våra behov med inre metoder, så som krea-
tivitet och reflektion, till yttre, som att titta på tv eller 
försöka köpa oss välbefinnande. Enligt Thorpe finns 
det forskning som visar att yttre metoder för att till-
fredställa sina behov, så som att tjäna pengar eller att 
skaffa sig materiellt välstånd och andras uppskattning 
är mindre gynnsamt än inre metoder. (Thorpe, 2008 s. 
139-141, 143)
I linje med dessa tankar beskriver Nirvan Richter, 
VD och grundare av möbelföretaget Norrgavel, hur 
Norrgavel vill att kunden skall bli medskapare. De 
försöker nå detta genom att ha stora valmöjligheter 
vad gäller storlek, träslag och ytbehandling. Dessu-
tom är vissa möbler speciellt utformade för att indivi-
duellt anpassas till kundens hem. (Richter)

Något som vi finner extra intressant är hur Nir-
van beskriver i Norrgavels värdegrund att ”genom 
den enkla formen ges möblerna också en generell 
användning” Detta är intressant eftersom man i 
dagsläget försöker förutse möblers användningsom-
råden i framtiden, men sanningen är att vi inte säkert 
vet vad de kommer att användas till. Det man då gör 
genom att skapa generell användning är att förbättra 
möblernas chans att anpassa sig och leva kvar även i 
framtiden. 

Nirvan beskriver även hur den materialistiska livs-
synen i väst skapar en uppfattning om att vi är vår 
personlighet, det vill säga min yrkesroll, min sociala 
ställning och mina materiella ting, eller enklare ut-
tryckt - jag är det jag gör och äger. Ser man på det ur 
en annan vinkel, med ett existentiellt förhållningssätt 
snarare än ett materialistiskt,  vänder man på be-
greppen och får istället - jag gör och äger det jag är. 
Därför måste jag, innan jag vet vilka materiella behov 
jag har, ta reda på vem jag är. (Richter)

Detta resonemang visar på ett alternativ till hur vi 
idag lever våra liv. Det visar även att det är viktigt att 
vi arbetar med att försöka stödja sökandet efter jaget 
genom att få användaren att fundera och resonera 
med sig själv, och andra, samt att skapa en relation 
och ett mervärde i produkter.

Som designer är man delaktig i tillverkningen av 
yttre produkter och bilder som påverkar människor. 
Hur kan man arbeta för att människor återigen kan 
söka sig inåt för att finna äkta tillfredställelse av 
sina behov? Vi har under det senaste seklet gått från 
lokal kommunikation mellan människor mot dagens 
envägskommunikation genom, tv, reklam och tidn-
ingar. Designern har här ett stort ansvar då han eller 
hon sätter samman reklambilder och tidningar för 
kommersiella företag. För att bättre tillgodose våra 
behov med inre metoder kan designers jobba med att 
stärka fyra teman i våra liv, kommunikation, artefak-
ter, tid och natur. Kommunikation har stor betydelse 
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för de behov som utgörs av känslor, förståelse och 
delaktighet. Artefakternas roll i människors liv, som 
är det andra temat, har också ökat explosionsartat 
det senaste århundradet i och med den industriella 
revolutionen och dess överflöd av varor. Även i 
denna del har designern en viktig roll då han eller hon 
förser oss med mängder av produkter som ständigt 
ändras och uppdateras. Det är viktigt att komma ihåg 
att mycket av dagens konsumtion i väst inte styrs 
av våra behov utan av begär, till stor del skapade av 
medierna genom designernas bilder. Det tredje temat 
är tidens påverkan på våra behov. Vi blir mer och 
mer självcentrerade och förväntar oss att saker skall 
ske direkt. Vi tänker kortsiktigt och då ryms inte att 
blicka inåt för att ta itu med problemet från grunden, 
utan vi söker snabbast möjliga lösning. Naturen är 
det fjärde temat. Förbindelse till naturen tycks skapa 
välbefinnande hos människor. Trots detta distanserar 
vi oss mer och mer från den genom att fler och fler 
människor bor i städer. Naturen har alltid varit en del 
av människans formmässiga uttryck, men kan man 
som designer hitta en djupare kontakt med naturen 
och på så sätt bidra till välbefinnande? (Thorpe, 2008 
s. 144-146)
Ett annat sätt att tilltala användare emotionellt är 
genom att berätta en historia. Det kan till exempel 
vara en historia om hur idén till produkten föddes 
eller om vem som har tillverkat den eller företa-
gets bakgrund. Möbeln kan också formges så att 
den berättar sin historia genom slitage eller att den 
är kompatibel med äldre modeller så att man själv 

skriver en historia vid inköp av nya komponenter. 
(Thorpe, 2008 s. 191-194) 

Materiella ting definierar oss
Materialism och visualitet är nära besläktade med 
varandra genom att de båda förlitar sig på att vi skall 
använda yttre medel för att bli tillfredställda. De 
får oss också att förlita oss på materiella ting för att 
definiera oss själva. Den materiella sfären är, som 
den visuella, i grunden inte dålig för oss. Många av 
de föremål den har försett oss med bidrar till att vi 
blir funktionellt tillfredställda. Föremål kan även 
emotionellt hjälpa oss att må bra. Tittar man bakåt i 
tiden var den emotionella kopplingen till möbler och 
produkter mycket större eftersom man faktisk hade 
en inblick i hur de tillverkades och av vem, eftersom 
det skedde lokalt. (Thorpe, 2008 s. 155-156)
Detta var självklart i exempelvis bondesamhället, 
men denna närhet och förståelse för produkten fanns 
även i förra seklets industriproducerande varor. 
Folkhemmets design bygger på inhemska naturtill-
gångar som vi på något sätt alla har en relation till. 
På detta sätt fick tillverkningen och användningen 
av föremålet en mer betydande del än själva köpan-
det och ägandet. I dagens samhälle är vi i hög grad 
avskurna från denna närhet till tinget. (Sommar och 
Helgeson s. 177-178)

Transparent factory
Ett exempel på liknande tankar kan man hitta i 
Volkswagens transparenta fabrik i Dresden, Tyskland.  

Fabriken ligger mitt i staden och rymmer förutom 
produktionen av bilmodellen Pheaton även kaféer, 
konferensanläggningar och restauranger med mera. 
I denna fabrik kan kunderna komma och se sin bil 
tillverkas eller rentav komma ner på löpande bandet 
och själva skruva ihop sin bil. (Riedl, 2012) När ett 
mindre företag producerar nära råvaran kan kunden 
ha insyn i tillverkningen, vilka material som används 
och varifrån materialen kommer ifrån. Det finns 
möjlighet att erbjuda kunden närhet och transparens i 
produktionen. (Sommar och Helgeson, 2011 s. 41) 

Dessa tankar om transparens i produktion tilltalar oss. 
Det visar på en ärlighet hos producenten och skapar 
tillit och förtroende hos kunden. I och med att man 
kan se hur produktionen går till, och även själv kan 
delta i den, skapas en mer meningsfull koppling till 
produkten, bilen i det här fallet, än om man bara hade 
köpt och ägt den. Konceptet med transparent factory 
skulle kunna utökas ytterligare och skapa ännu större 
mening om kunderna dessutom hade en närmare 
kontakt med, och en förståelse för, de material som 
användes i produktionen. (Se ”Materiella ting defini-
erar oss”, sista stycket.)

Den visuella sfären, kollektiv 
design och upphovsrätt
En passiv tittarkultur har utvecklats i och med den 
massiva ström av visuella intryck som vi utsätts för 
dagligen. Denna passiva tittarkultur brukar benämnas 
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”visualitet”. Dessa intryck skapar en virtuell verkli-
ghet som matar oss med ouppnåeliga ideal, så som 
retuscherade skönhetsideal. Även om dessa visuella 
intryck kan ge oss underhållning och viktig informa-
tion, har de en sådan dominant ställning i våra liv 
att de hindrar oss från att vända oss inåt för att nå 
tillfredställelse. (Thorpe, 2008 s. 152-153) 
Hur kan då en designer hjälpa människor att nå 
verkligt välbefinnande genom alla de fyra under-
dimensionerna, att göra, att vara, att ha och att 
integrera? Samspel och engagemang är två begrepp 
som sammanfattar de fyra dimensionerna på ett bra 
sätt och för att framgångsrikt formge produkter med 
ambition att skapa välbefinnande så måste vi ta med 
dessa begrepp i beräkningarna. Ett annat sätt är att 
se till våra fem sinnen, syn, hörsel, känsel, smak 
och luktsinne. Syn är det sinne som främst används 
av både materialismen och den visuella sfären som 
båda satsar på form men inte på själva materialet i 
sig. Genom att försöka tilltala de andra sinnena kan 
vi lösa upp den dominanta position som den visuella 
sfären har och på så vis komma i bättre kontakt med 
vårt inre. (Thorpe, 2008 s. 167-169)
Ytterligare ett verktyg för att tillgodose våra behov 
är att engagera användaren eller kunden i formgiv-
ningen och utvecklingen av en produkt. (Jfr ”Trans-
parent factory”) De medverkande bildar sig då en 
djupare och mer meningsfull relation till produkten 
och kan även komma i kontakt med nya människor 
med liknande intressen. Denna interaktion i proces-
sen kan ske på lite olika sätt, ett av dem är gör-det-

själv. Med detta menas allt från att bygga sitt eget hus 
till att skruva ihop en bokhylla. Ett annat intressant 
exempel är en modell kallad ”open source”. Termen 
kommer från början från utveckling av datormjukvara 
där användare kan gå in och redigera i den öppna 
källkoden (open source), bland annat operativsys-
temet Linux bygger på denna princip. Detta system 
medför att man snabbt identifierar och rättar till 
problem. Alla som vill kan delta i processen och gå 
in och ändra i formen eller strukturen av ett pågående 
arbete. Genom att arbeta på detta vis drar man nytta 
av användarnas kunskaper och kan nå ett bättre 
resultat samtidigt som användarna tillför mer mening 
till produkten än att bara köpa och äga den. (Thorpe, 
2008 s. 170-171) 
I och med att ingen specifik person har skapat verket 
kan det vara svårt och även irrelevant att ge någon 
upphovsrätt. För många designers kan det säkert 
vara svårt att avsäga sig upphovsrätten till förmån 
för en kollektiv designprocess då man sällan tjänar 
mycket pengar och upphovsrätten kan verka som en 
trygghetsfaktor. Dessutom hävdar vissa att kollektiv 
design ändå bara leder till fula och ineffektiva kom-
promisser. Den öppna källkoden och design skiljer 
sig åt på det sätt att öppen källkod endast ser till att 
tillgodose behoven hos användaren. En designpro-
cess behöver också ta hänsyn till den konstnärliga 
delen, och då inte bara det personliga uttrycket hos 
en designer utan uttrycket hos hela den medverkande 
massan.(Thorpe, 2008 s. 176-177) 
Kommunikation mellan formgivare och användare 

skulle kunna hjälpa oss att luckra upp den strikta en-
vägskommunikation som den visuella sfären utsätter 
oss för idag. 
Upphovsrättslagen innebär, om man förenklar den, 
att den som skapat något äger upphovsrätten, och 
har ensamrätt att bestämma hur det som har skapats 
skall få användas av andra. (Sveriges Riksdag, 2011) 
Creative commons (cc) är en ideell organisation som 
arbetar för spridningen och delning av upphovs-
rättsskyddat material. Organisationen bygger sin 
verksamhet kring ett antal olika licenser där upp-
hovsmannen kan välja om, och i sådana fall hur, 
verket skall kunna redigeras eller användas av andra. 
I dagsläget skyddas alla verk skapade av människor 
automatiskt av upphovsrättslagen. Detta gör det ola-
gligt för andra att förändra eller utveckla arbetet utan 
tillstånd. Med Creative Commons licenser frånsäger 
man sig valda delar av upphovsrätten så att andra 
exempelvis kan bygga vidare på verket. (Creative 
commons)

Information och kunskap är viktigt och i dagens sam-
hälle dyrbart. Men för att utvecklas på bästa sätt och 
i samspel med miljö och våra medmänniskor måste 
vi dela med oss av vår kunskap och information. Vi 
tycker därför att Creative Commons licenser, där man 
avsäger sig delar av upphovsrätten, är intressanta 
då de möjliggör att man kan bygga vidare på andras 
arbeten och på så sätt kan vi alla bidra och göra 
skillnad.
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Transnationella företag och 
sociala aspekter i fabrikerna
När västvärlden gick in i det så kallade postindus-
triella tjänste- och informationssamhället så flyt-
tades mycket av den industriella produktionen till 
låglöneländer där företagen kunde maximera sina 
vinster. För att förstå hur stort inflytande och makt 
de transnationella företagen har kan man bland annat 
titta på siffror som visar att de 200 största företagen 
tillsammans står för mer än en fjärdedel av världens 
samlade BNP. Många av de transnationella företa-
gen har betydligt större tillgångar än de land de 
verkar i, det är därför inte konstigt att dessa företags 
lobbyarbete sedan 1970-talet haft stor påverkan på 
politiker på olika nivåer i samhället. Trans Atlantic 
Business Dialogue (TABD) är en sammankomst där 
150 direktörer från nordamerikanska och europeiska 
transnationella företag kan pratas vid utan insyn från 
myndigheter eller liknande. De har genom sitt lob-
byarbete bland annat lyckats motarbeta märkning av 
genmodifierade grödor och att man skulle förbjuda 
bly, kvicksilver och kadmium i elektroniska appa-
rater. Tittar man på styrande organ världen över ser 
man att de som sätter reglerna också ofta har egna in-
tressen som högt uppsatta chefer i privatägda företag. 
Inte nog med att dessa transnationella företag är stora, 
de köper dessutom upp varandra och bildar gigantis-
ka organisationer. Exempelvis kommer 90 procent av 
all världens utsäde från endast fem företag, Cargill, 
Continental, Louis Dreyfus, Bunge och Arthur Daniel 

Midlands. I och med detta skakas grunden i hela det 
kapitalistiska systemet då den fria konkurrensen inte 
längre kan påstås existera. Men även om konkur-
rensen mellan de stora företagen knappt existerar så 
skapar de i sin tur stenhård konkurrens mellan sina 
underleverantörer och dess tillverkningsländer. Ex-
empel på platser dit företag flyttar sin produktion är 
såkallade ekonomiska frizoner. Det kan vara platser 
där utländska företag inte behöver betala skatt eller 
följa ett lands miljö- eller arbetsmarknadslagar. År 
2004 fanns det minst 1000 sådana platser i världen. 
(Agebjörn och Elmqvist, 2004 s. 47-51)
Varför finns dessa ekonomiska frizoner, och vad är 
det dessa länders styrande organ hoppas uppnå med 
dem? De kanske lyssnar på ekonomer som påstår att 
det också såg ut så här i västvärlden innan indus-
trialismen gjorde sitt intåg, eller hoppas de på att 
teknologisk kunskap skall föras, med industrierna, in 
i landet? Visst var det så att även människor i Sverige 
upplevde knappa förhållanden och svält under in-
dustrialismens inledning, men det finns en väsentlig 
skillnad. När västvärlden industrialiserades var det 
av inhemska företag som betalade skatt och invest-
erade sina vinster i det egna landet. I de ekonomiska 
frizonerna betalar företagen ofta ingen skatt och 
vinsterna förs direkt ut ur landet. Någon överföring 
av teknologi är också svårt att se då forskning och 
utvecklingsarbete ofta sker i västvärlden medan den 
enklare produktionen förpassas till låglöneländer. 
(Agebjörn och Elmqvist, 2004 s. 51-55)

Reflektion kultur och sociala 
aspekter
Den sociala välfärden har två fronter. Dels den som 
handlar om de sociala aspekterna vid tillverkning så 
som säkerhet, jämställdhet, arbetsförhållanden och en 
skälig lön. Dels de sociala aspekterna som en produkt 
har på användarens hälsa och välfärd. En stor del av 
användarens välfärd, kopplad till produkter, har gått 
förlorad under det senaste århundradet då vi, genom 
den industriella revolutionen och den visuella sfären, 
har uteslutits från produktionen och förståelsen för 
den samtidigt som vi distanserats från naturen och 
materialen. I och med att relationen till produkter 
har försvunnit, försvinner också det reflekterande 
momentet kopplat till dem. Denna brist på reflektion 
gör att vi distanseras från oss själva och därigenom 
mår sämre.
Mycket av våra liv idag styrs inte av våra grundläg-
gande behov utan av begär skapade av den visuella 
sfären, som att man ”måste ha” den rätta märkeströ-
jan. Vi är villiga att betala väldiga överpriser för den-
na typ av produkter. Vi skulle inte betala i närheten 
lika mycket för en tröja om anledningen var att den 
tillverkats på ett hållbart sätt, då tycker vi att det är 
för dyrt. Men när det kommer till att stärka vår köpta 
identitet betalar vi nästa vad som helst. Vad säger det 
om oss människor? Varför beter vi oss så här? 
Kan vi skylla detta på materialismen och att vi har 
blivit hjärntvättade av de visuella medierna eller är 
det helt enkelt så att vi bryr oss mer om oss själva 
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och vad vi utstrålar än om andra människor har mat 
för dagen?
För att vi här i västvärlden skall kunna påverka den 
sociala välfärden för de som producerar krävs det en 
större insyn i hur deras förhållanden ser ut. Vi måste 
börja inse att de priser vi betalar inte räcker till för 
att tillgodose de grundläggande mänskliga behoven 
hos arbetarna. För att en förändring skall ske måste 
vi elda på debatten kring dessa frågor så att fler blir 
medvetna och kan hjälpa till att påverka företagen så 
att de tar sitt ansvar för hållbarhet.
Det finns tre områden, som alla är knutna till var-
andra, som vi anser att man måste arbeta efter som 
formgivare om man vill täcka in de kulturella och 
sociala delarna av hållbarhet hos användaren.
Det handlar om att formge för att ge produkter en 
lång livscykel där dess form inspirerar till ett gener-
ellt användande och ett utvecklande av produkten. 
Det är också viktigt att skapa en stark relation mellan 
användare och produkt som inkluderar, men även 
sträcker sig bortom, produktens faktiska funktion.
Samspel och engagemang bidrar även det till ett 
starkare och mer ömsesidigt band mellan användare 
och produkt. Det kan röra sig om samspel eller 
engagemang rörande formgivning, sammansättning, 
tillverkning eller företagsidé. Man kan exempelvis 
försöka åstadkomma detta genom kollektiv design, 
storytelling eller gör-det-själv-byggsatser.
Att som företag bygga en relation till kunden är också 
av värde för att visa på skillnader i tillverkningssätt. 
Genom transparens i företagsuppbyggnad och 

produktion skapas trygghet och tillit samtidigt som 
det kan inspirera till eget företagande eller skapande.

Vi vill bryta de kortsiktiga mönster på vilket vi idag 
tillfredställer det flesta av våra behov. Kanske med 
hjälp av att åter få kontakt med produktionen och 
med materialen eller genom att delta i formgivning-
sprocesser alternativt hjälpa människor att skapa en 
identitet utifrån sig själva istället för en baserad på 
den visuella sfärens ideal. Vi vill även engagera andra 
i frågan om sociala förhållanden vid fabriker genom 
att sprida kunskap och uppmana till ifrågasättande. 
På så sätt blir vi en större folkmassa och får då större 
makt att påverka. 
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Ekonomi
Pengar driver de flesta av våra beslut, både på person-
lig och på global nivå och kostnader är en av de störs-
ta anledningarna till att människan inte arbetar i linje 
med naturen. I det flesta fall kostar det nämligen mer 
att använda miljövänliga, säkra material än miljöfar-
liga, giftiga. (Thorpe, 2008 s. 72) Men på detta sätt 
behöver det inte vara menar Sir Richard Branson, 
grundare av Virgingruppen. Han tror att genom att ett 
företag gör bra saker för miljön så kommer det också 
att vara bra för affärerna. (Branson, 2012)

Inom det ekonomiska systemet finns tre sektorer; 
den privata, den offentliga och den icke-vinststyrda. 
Aktörerna i den privata sektorn, företag och privat-
personer, har som huvudsakligt mål att maximera 
vinst. Den offentliga sektorn, bestående av stat, 
kommun och landsting, finansieras med hjälp av skatt 
som betalas in från den privata sektorn. Den offent-
liga sektorn sätter reglerna och styr konkurrensen på 
den privata marknaden. Den icke-vinststyrda sektorn 
drivs ofta av starkt engagerade människor och dess 
mål är snarare social än finansiell framgång. Det 
nuvarande ekonomiska systemet bygger på ständig 
tillväxt för att inte kollapsa. Och detta ständiga tryck 
gör det svårt att ta hänsyn till sociala och ekologiska 
aspekter. (Thorpe, 2008 s. 72, 74-75, 81)

Det ekonomiska systemets 
inbyggda fel
De offentliga och icke-vinstdrivande sektorerna är 
ansvarstagande gentemot allmänheten och satsar på 
hållbara aspekter. Det är i den ”fria” marknaden, som 
styrs av vinst, som det största problemet ligger. För 
att få förståelse för hur stort detta problem är, och hur 
stor makt denna sektor har, kan man konstatera att 51 
av de 100 största ekonomierna i världen är företag 
inom den privata marknaden. (Thorpe, 2008 s. 105)
Hur kan man få det ekonomiska systemet att ta hän-
syn till sociala och ekoligiska aspekter? Som Thorpe 
beskriver finns det bland annat förslag på att man 
skall ta ut hyra för de naturmaterial man använder. 
Pengarna skulle gå till en allmän fond. Detta skulle 
kunna vara ett sätt att visa på att naturen har ett 
värde i sig. Priset för resurserna skulle återspegla de 
miljöskador förbrukningen av dem åstadkommer och 
i förlängningen göra så att hållbara material blir billi-
gare att använda än de skadliga. (Thorpe, 2008 s. 88) 
Ett exempel för att visa på problemen med dagens 
ekonomiska system kan vara att titta på det ekono-
miska välståndet kring Prins William-sundet i Alaska 
under 1991. Det ekonomiska välståndet visar under 
denna tid en kraftig ökning. Detta sammanfaller 
med att oljetankern Exxon Valdez gick på grund i 
området, vilket orsakade en enorm naturkatastrof. 
Men enligt det traditionella sättet att mäta välstånd så 
ökade områdets BNP tack vare att så mycket männi-
skor försökte städa upp efter olyckan. Detta medförde 
kunder till restauranger, hotell, affärer och liknande 

vilket i sin tur bidrog till ökningen i BNP. Om man 
ser det på detta sätt så är även sjukdomar, bilolyckor 
och sjukhusvistelser alla faktorer för ökad välfärd. 
Det faller sig helt naturligt att ifrågasätta ett sådant 
beräkningssystem då det är så överväldigande klart 
att dessa faktorer inte bör ha något med välfärd att 
göra. (McDonough, 2009 s. 36-37)
I kontrast till många stora företags vinstintresse star-
tar de stiftelser som ägnar sig åt välgörande ändamål. 
Stiftelsernas mål är ofta att ta hand om de delar 
som marknaden och den offentliga sektorn förbiser. 
(Thorpe, 2008 s. 110)

Varför gör då företag på det här viset, att man å ena 
sidan fokuserar på ekonomisk vinst och å andra sidan 
lägger vikt vid sociala aspekter. Varför inte integrera 
de sociala delarna i sitt eget företag istället? Bryr man 
sig verkligen om de sociala och ekologiska aspek-
terna? I det flesta fall är det säkert så, men ibland 
handlar det kanske också om att man vill verka mer 
ansvarstagande än vad man egentligen är. 

Hållbar design kan ge konkurrensfördelar gentemot 
andra företag.  Dessa företag kommer med största 
sannolikhet att dölja sin information eller försöka få 
den patentskyddad så att de kan tjäna pengar på den. 
Även om konkurrens kan driva utvecklingen framåt 
kan man bli fundersam över det verkliga bidraget till 
hållbar utveckling då man väljer att inte dela med sig 
av sina ekologiska och sociala framsteg. (Thorpe, 
2008 s. 113)
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En möjlig väg för designers att bryta sig fria från den 
privata marknadens monetära intressen är att arbeta 
inom den icke vinststyrda sektorn. Här finns möj-
ligheter för formgivare att arbeta utan den ekono-
miska pressen från marknaden. Detta gör att man 
kan fokusera på att utveckla material och processer 
för att gagna ett mer hållbarhet samhälle. Även icke 
vinststyrda företag kan tjäna pengar, skillnaden ligger 
i vad vinsten används till. I den privata sektorn går 
pengarna till aktieägarna medan det i den icke-vinst-
styrda sektorn går till att ytterligare tjäna organisa-
tionens syfte. (Thorpe, 2008 s. 122-124)
 
En annan möjlighet skulle även kunna vara att ett 
företag lyckas producera och sälja hållbara produkter 
och att de gör skälig vinst på detta.  I ett sådant före-
tag finns det också utrymme för formgivare och andra 
att utveckla hållbara tekniker och tankar.

Hur kan det vara så billigt?
Enligt Sommar och Helgeson är det vår omedveten-
het om vad som händer bakom fasaden som möjlig-
gör det låga priset på många produkter. Produktionen 
är för långt borta för att det skall vara värt att bry 
sig. Att det alltid är det lägsta priset som styr möjlig-
gör missförhållanden i produktion när det kommer 
till arbetsförhållanden och miljö. I priset vi betalar 
är sällan kostnaderna för hållbarhet och miljöhän-
syn inräknade. När vi i dagsläget köper billiga 
varor måste vi inse att vi accepterar dåliga förhål-
landen i tillverkningsländerna, skogsskövling och 

miljöförstöring. Det är i dessa fall någon annan som 
får betala priset. Dagens marknads- och konsumtion-
sekonomi bygger på en nedgående spiral där priserna 
hela tiden ska bli lite lägre. (Sommar och Helgeson, 
2011 s. 107-108)

Den globala marknaden
Den globala marknaden bidrar till en ”one size fits 
all” utveckling, där likadana prylar säljs över hela 
världen, oavsett kulturella eller miljömässiga hänsyn. 
Ställ detta i jämförelse mot naturens förhållningssätt 
till kulturella och miljömässiga variationer så som att 
pingvinerna och kamelerna är specifikt anpassade till 
sin omgivning. (Jfr Kapitel 1 ”formge med naturen”) 
Globaliseringen möjliggör även för företagen att 
ytterligare maximera sina vinster genom att flytta 
produktion till låglöneländer och söka de billigaste 
materialen. (Thorpe, 2008 s. 125-126)
Detta var industrialismens mål, att effektivt kunna 
tillverka mängder av produkter och sedan sälja dem 
och maximera sin vinst. Men det är nya tider nu, vi 
är medvetna om att miljön runt oss tar skada och att 
det även skadar oss. Vi kan inte längre se enbart till 
maximering av vinst. Det finns andra faktorer som 
behövs tas med i beräkningarna. (McDonough, 2009, 
s 35)
Förhoppningarna med fri handel var att det skulle 
gynna utvecklingsländerna men inget pekar idag på 
att så är fallet. Vissa internationella bolag drar nytta 
av undermåliga arbetsmiljölagar i sökandet efter 
ytterligare vinst. Det kan röra sig om barnarbete, 

könsdiskriminering, usla arbetsförhållanden eller så 
låga löner att det inte går att leva på. Enligt Thorpe är 
det sällan företagen som är direkt ansvariga för dessa 
etiska tillkortakommanden. Hon motiverar detta med 
att varken konsumenter eller regeringar i det landet 
där företaget har sin bas kan uppfatta missbruket i 
produktionslandet. (Thorpe, 2007, s 126-127)
Det finns inte många privatpersoner eller designers 
som, fullt medvetna om förhållandena, skulle vilja 
köpa, eller producera, föremål från barnarbete eller 
där det i samband med produktionen sker kraftig 
miljöförstörning. Men det är svårt som konsument 
att nå denna grad av medveten då produktionen ofta 
sker på andra sidan jorden. Utav missnöje för hur den 
fria globala marknaden fungerar har det bildats icke 
vinststyrda organisationer så som ”Fair Trade” som 
arbetar med att underlätta rättvis handel genom att 
para ihop konsumenter med producenter som befinner 
sig i utvecklingsländer. (Thorpe, 2007, s 128)
Musikern Christoffer Lundquist ställer liknande 
frågor i “Köp dig fri”. Han talar där om hur svårt det 
är att var människa idag, och att man nästan inte kan 
göra någonting utan att ens handlingar drabbar någon 
annan. Han ställer oss frågan; “Hur kan man leva sitt 
liv för att motarbeta de orättvisor och miljöförstörn-
ing som vårt vardagliga liv innebär?” (Sommar och 
Helgeson, 2011 s. 62)
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Reflektion ekonomi
Pengar är det som styr vår värld, men till vilken grad 
skall vi tillåta det? Vi är idag medvetna om vilken 
skada vi åstadkommer på miljön genom bland annat 
utsläpp och skövling av skog. Hur kommer det sig då 
att vi låter det fortgå? Vad är det som gör att vi inte 
reagerar starkare? För det första kan det vara för att vi 
inte är tillräckligt medvetna om vad som pågår då det 
flesta och värsta föroreningarna och otäckheterna sker 
så långt bort från oss och att de därmed blir svårare 
att relatera till. Dessutom är företag hemlighetsfulla 
med hur deras produktion och materialutvinning ser 
ut. 
Pengarna styr oss också till att inte bry oss då saker 
som är tillverkade på hållbart sätt anses vara för dyra, 
men egentligen är det tvärt om. Det är snarare de 
andra produkterna som är för billiga, för billiga för 
att ta hänsyn till miljön och till människor. Priset är 
egentligen högre än det vi betalar men det är någon 
annan som betalar resterande del genom omänskliga 
arbetsförhållanden eller så får naturen betala. För att 
vi skall lyckas motivera konsumenterna att betala ett 
högre pris, som tar hänsyn till hållbarhet, så tror vi att 
man måste ha en öppenhet och visa på vad det är som 
kostar pengar i produktionen och vart pengarna sedan 
tar vägen. Är priser rimligt eller för högt? Hamnar 
pengarna direkt i fickorna på ägarna eller används 
de för att utveckla hållbarhetsprojekt. Dessa faktorer 
spelar in för att konsumenten skall känna att priset 
inte är orimligt högt utan högst rimligt.
Att det är vi i I-länderna som orsakar det mesta av ut-

släppen och miljöförstörningarna, även om dessa sker 
i andra länder, råder det inget tvivel om. Det är här 
pengarna finns och därigenom även ansvaret. Det är 
vi som står för den största delen av konsumtionen och 
det är därför vi som måste sätta press på företag och 
politiker så att vi tillsammans kan förbättra villkoren.
Självklart är det upp till regeringen att lagstifta och 
konsumenten att ifrågasätta, men företaget är ju yt-
terst det som har kontakt med sin produktion och de 
borde, även om det inte är lagstiftat, undersöka sina 
underleverantörer så att produktionen sker under vet-
tiga förhållanden.
Det ekonomiska system som vi har idag gör det även 
svårt för företag att arbeta hållbart, då vinst ofta är 
det ända målet. Vi måste integrera andra värden i 
detta system, så som miljö och människors välfärd. 
Men för att företag skall få möjligheten att arbeta 
på rätt sätt krävs det att vi konsumenter efterfrågar 
hållbarhet. Det kan även ske genom att designers 
arbetar med att tillgängligöra hållbara alternativ. Men 
framförallt handlar det om att vi är beredda att betala 
det verkliga priset, och inte låta andra ta smällen för 
vårt låga pris.

Vi ser två möjliga vägar för företag att kunna arbeta 
hållbart, antingen som ett vinstdrivande företag som 
värdesätter mer än den ekonomiska vinsten eller som 
en icke-vinstdrivande organisation som möjliggör 
arbete kring hållbardesign/utveckling. För att kunna 
sälja produkterna till ett rimligt pris är det viktigt 
att skapa en medvetenhet och attitydsförändring 

hos konsumenterna så att de är villiga att betala det 
verkliga priset. Genom medvetenhet kan vi sedan till-
sammans sätta press på politiker och företag så att det 
ekonomiska systemet formas till att ta hänsyn även 
till social och ekologisk hållbarhet. Att ha en öppen 
företagsstruktur så att konsumenter kan följa produk-
tens tillverkning och dess materials ursprung, tror vi 
bidrar till en förståelse för vad produkter kostar. 
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Reflektion Kapitel 1
Vi vill arbeta med förnyelsebara material från 
biosfären,  men vi har en självklar förståelse för att 
mänskligheten inte kan göra endast det utan att det 
innebär att gå tillbaka flera hundra år i utvecklingen. 
Men med den kompetens vi har, och i den bransch 
vi ämnar arbeta, har vi lärt oss att man inte behöver 
skada natur och människor för att få fram bra produk-
ter. Vi hoppas att detta projekt skall bli ett lyckat 
alternativ till annan produktion och vi hoppas att det 
skall få människor att förstå att hållbarhet inte bara 
är ett fint ord, utan att det även är bra för företag och 
dess affärer på samma sätt som det är bra för männi-
skor och vår natur.
Att vi då väljer att arbeta med ett sådant här projekt i 
Sverige, där vi redan är relativt miljömedvetna, kan 
ses som underligt. Borde vi inte försöka förbättra 
förhållandena i fabriker i Kina istället? Svaret på den 
frågan är ja, och det är det vi försöker göra. Inte på 
ett handgripligt sätt men på ett högre plan genom att 
försöka skapa en opinion hos konsumenterna som då 
kan kräva av företagen att de tar sitt ansvar. Hade vi 
åkt till Kina hade vi kanske kunnat påverka förhål-
landena på en fabrik, men det hade återstått tusentals. 
Genom att arbeta på detta sätt, nära konsumenterna, 
kan flera företag påverkas och de kan då sin tur 
påverka flera av sina fabriker. Med vårt projekt vill vi 
visa på ett alternativ till dagens möbelproduktion, ett 
alternativ som inte skadar vare sig människor, natur 

eller klimat och som gör konsumenterna medvetna, 
engagerade och ifrågasättande.
Vi vill uppmuntra företag att inspireras av naturens 
kretslopp. Med detta menar vi att vi inte vill hamna 
i en låst position utan arbeta i stora och små ”kret-
slopp” för att hela tiden utveckla företaget och dess 
material. Så att vi alltid driver utvecklingen framåt 
när det gäller hållbar produktion/företag och hållbara 
material. Vi tror även på att dela med sig av informa-
tion och kunskap för ingen av oss kan ensamma göra 
de förändringar som krävs.
Vid uppbyggnaden av en produktion tycker vi att 
det är viktigt med ärlighet och transparans så att alla 
kan få insyn i hur företaget drivs och hur produk-
tionen ser ut från råvara till färdig produkt. På detta 
sätt vill vi bygga upp ett förtroende hos våra kunder 
och även få dem engagerade i vårt arbete. Vi vill 
lära av det naturliga kretsloppet och bygga upp vår 
produktionsanläggning så att allt material kommer till 
användning, och så att våra produkter förhåller sig på 
ett naturligt sätt till miljön. En annan mycket viktig 
konsekvens av transparansen i företaget och dess 
produktion är förståelsen för hur lång tid produkterna 
tar att tillverka och vilka steg de genomgår. Kunde 
man redogöra för detta på ett bra och intressant sätt 
skulle detta kunna leda till att konsumenten förstår 
och accepterar priset på produkten då man kan se vad 
det är som kostar pengar. På det viset förstår kunden 
att man får en kvalitetsprodukt och att alla inblandade 
får värdigt betalt och att naturen inte åsidosätts.
Vi har kommit fram till att lokalproduktion är en 

lämplig metod för att nå en hållbar produktion. Detta 
eftersom vi då har kontroll över utvinnandet av 
materialet, förhållandena under produktionen samt 
en ekonomisk kontroll. Vi har diskuterat vad som 
definierar en lokalproduktion och hur stort ett lokalt 
område är, i vissa sammanhang ser man Sverige eller 
till och med Norden som lokalt. Vi anser inte att det 
borde räknas som lokalt då det kan innebära stora 
avstånd och långa transporter. I ett sådant fall kanske 
det hade varit bättre att importera trä och andra råva-
ror med båt från andra delar av världen. 
Vilken yta skall då begränsa vår produktion? Vi vill 
utmana oss själva genom att arbeta hållbart på en så 
liten yta som möjligt och visa att det går, dels för att 
inspirera men även för att ifrågasätta, vad vi anser är, 
icke hållbart producerande företag. Vi har samtigigt 
försökt väga ytans storlek och dess positiva och nega-
tiva inverkan på ekonomin. Tillsist har vi tagit hänsyn 
till transporters inverkan på miljön, tillgång till 
förnyelsebara energikällor och utbudet av material. Vi 
har då funnit att en radie på fem mil är lämplig, det 
ger ett område som vi med gott samvete kan stå för 
och kalla för lokalt samtidigt som det är en utmaning 
med möjlighet att inspirera och även bära sig ekono-
miskt. Tillsammans bildar dessa delar, vad vi anser 
är, ett hållbart koncept.
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Flödesschema
För att åskådliggöra vår process från start till mål har 
vi sammanställt ett flödesschema där alla delar har en 
given plats. Tanken med detta flödesschema är dels 
att ge en överskådlig bild över arbetet samtidigt som 
det skulle kunna fungera som en grov guide för hur 
man kan starta upp ett hållbart producerande företag.

Instruktion till flödesschema
En ruta som överlappar en annan symboliserar ett 
steg framåt som i fallet “Viljan att producera hållbart“ 
och “Idé“.

Vid en fråga som besvaras med ja eller nej finns det 
banor som antingen tar dig vidare eller tillbaka i 
schemat.

Där flera rutor har öppna banor mellan sig är alla de-
lar av samma värde och de måste vägas mot varandra 
innan man kan gå vidare till nästa steg.

Två rutor som sitter ihop utan skiljeväggar visar på 
att informationen i de olika rutorna hela tiden skall 
utveckla varnadra. 

Figur 1. Detta schema börjar med ”Viljan att producera hållbart” och tar dig igenom de steg som vi tycker är viktiga att 
ta hänsyn till för att producera på ett hållbart sätt. Detta är ett exempel på uppstarten av en hållbar produktion och det 
viktiga är att man går igenom schemat och utvärderar det material och möjligheter platsen ger.
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Om researchdelen gav oss insikten om hur vi skall 
gå tillväga för att åstadkomma en hållbar produkt 
så är det i det här kapitlet vi utreder de materiella 
förutsättningarna för denna produktion. När vi valt 
plats för vår lokalproduktion har vi utgått från de ma-
terial, kompetenser och förädlingsmöjligheter platsen 
har att erbjuda. Vi har delat upp materialen i nödvän-
diga, önskade och övriga material. De nödvändiga 
materialen måste vi ha för att kunna skapa en hållbar 
möbel, och de är därför nödvändigt att det finns på 
den valda platsen. Förutom dessa material anser vi 
att förnyelsebara energikällor bör finnas i området. 
Då våra nödvändiga material, skog och lin, är enkla 
att hitta eller odla i Sverige har det snarare varit de 
önskade materialen som har varit avgörande i valet av 
plats. Önskade material är material vi vill ska finnas 
inom den begränsade geografiska ytan eftersom dessa 
material ger oss en rikare material- och färgpalett att 
använda i formgivningsarbetet. Om de nödvändiga 
materialen finns på flera ställen väljer vi plats efter 
tillgången på de önskade materialen. 
Med övriga material menar vi material som kanske 
inte har en direkt betydelse för produktionen men 
som skulle kunna involveras på något sätt. Det skulle 
även kunna vara material som vi, innan inventering, 
inte förväntade oss att finna på platsen.

Vi har valt Torsåker som utgångspunkt för vår 
produktion. Vi grundar detta beslut på tillgång till 
skog och möjligheten att köpa, eller själva odla, lin 
lokalt. Linet är ämnat att pressas till linolja för ytbe-
handling av möblerna. Men som vi nämnt tidigare 
finns både lin och skog på flera platser - så det som 
till slut fick oss att välja Torsåker framför andra plat-
ser är dels att en av oss äger skog här, och dels för att 
Tärnsjö garveri ryms inom den geografiskt begrän-
sade området vilket ger oss möjlighet att använda 
läder.
Vi utreder i inventeringen nedan förutsättningarna 
för att starta ett hållbart producerandeföretag på den 
utvalda platsen.

Platsen
Den plats vi valt att utgå ifrån är alltså en by som 
heter Torsåker, den ligger i Hofors kommun i 
Gästrikland cirka fem mil väster om Gävle i utkanten 
av bergsslagen. Ol-Ols är gårdsnamnet och härifrån 
ska det tänkta företaget utgå. Ägorna är till största 
delen skog och det är skogsbruk som har varit det 
dominerande arbetet på gården. Idag är jordbruks-
marken utarrenderad. Mangårdsbyggnaderna består 
av två bostadshus, det ena är en för trakten klassisk 
bergsmansgård byggt år 1898, för den mindre gården 

är byggnadsåret okänt, det ska dock vara äldre. Här 
finns också tre ekonomibyggnader varav en ladugård 
som ska vara den äldsta byggnaden på gården. 
Gården ligger i byn Wall där det sammanlagt bor 
cirka 70 invånare. Wall ligger en kilometer utanför 
Torsåker, en bygd bestående av cirka 1 500 hushåll.

Vattenkraft 
Vi anser att vattenkraft i form av ett strömkraftverk 
är det bästa alternativet för oss då det har en mycket 
liten inverkan på miljön. Vårt syfte med att bygga 
ett strömkraftverk är att få tillgång till miljövänlig el 
som kan driva vår produktion. Vi har gjort mätningar 
på de platser där vi anser det vara möjligt att etablera 
strömkraftverk, men att redovisa dem här skulle vara 
att ge ett undermåligt underlag för analys då mät-
ningarna fortfarande inte är tillräckligt omfattande. 
Det mätningarna hittills visar är dock att de möjliga 
anläggningarna inte skulle kosta mer än 5 kronor per 
årskWh, vilket anses vara en tumregel för etablering 
av nya kraftverk (Söderberg, 2005 s. 55).
Om vandringsfisk förekommer där strömkraftver-
ket planeras bör en vandringsväg anläggas för att 
möjliggöra fiskens framtida vandring i vattendraget. 
Anläggandet av ett strömkraftverk och den minskade 
vattenmängden i strömfåran kan medföra förändring 
i grumlingen av vattnet (under anläggandet av ett 
strömkraftverk) och ändra mönster och mängder 
av sedimentering nedströms verket (under tiden då 
kraftverket är i drift). Temporär förändring av både 
grumling och ändring av mängder och mönster i 

Kapitel 2 - Inventering
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sedimenteringen är något som förekommer naturligt 
under perioder av högt vattenflöde, till exempel vid 
vårfloder, häftiga regnväder och under tider av ovan-
ligt lågt vattenstånd. Vid grumlingar av vatten får djur 
som lever på att filtrera ur föda ur vattnet, så kallade 
filtrerare, svårare att filtrera ur föda. Skrapare, till 
exempel dagssländelarver och snäckor, får svårare att 
skrapa av alger och bakterier från stenar och grus vid 
ökad och/eller förändrad sedimentation. Att genom-
föra grävningen när det är så lågt vatten som möjligt, 
och att någon gång per år släppa igenom allt vatten 
genom strömfåran (stänga inloppet till kraftverket) 
och på så sätt spola igenom strömfåran ordentligt 
är två exempel på återgärder för att minska vatten-
grumling och sedimentering nedströms kraftverket. 
(Söderberg, 2005 s. 71-72) 

Nödvändiga 
material och 
kompetenser
Skog
Den skog som finns i anknytning till gården består till 
52 procent gran, 43 procent tall och 5 procent lövträ.  
Tidigare har skogen brukats som trakthyggesbruk 
men vi skulle, för att öka den bioligiska mångfalden 
i skogen, vilja övergå till blädningsbruk eller annan 

liknande bruksmetod. För att ytterligare öka den bi-
ologiska mångfalden vill vi även, om marken tillåter, 
plantera mer lövträ. Detta skulle också berättiga att vi 
använder lövträ i våra möbler även om det i nuläget 
endast finns cirka fem procent av det i just detta 
skogsparti. Företrädelsevis borde vi använda tall 
och gran, då dessa som sagt är överrepresenterade 
i beståndet. Traditionellt sätt är dessa inte de ideala 
möbelmaterialen men vi anser att det är en fråga om 
design där man väljer att ta tillvara på materialets sty-
rkor och svagheter. Vi skulle vilja bruka skogen på ett 
skonsamt sätt där avverkningsmetoden gynnar både 
ekonomi och ekologi. Dessutom gör man, genom att 
undvika kalhyggen, skogen mer attraktiv för männi-
skor att vandra i och uppleva. 

Timmerhantering
Hoo Timber i Torsåker bedriver torkning och hyvlig 
av virke. Man använder sig av tre så kallade konden-
sationstorkar vid torkning. De påstår att de arbetar 
så miljövänligt de kan, utefter de resurser de har. En 
stor utgift - och kanske även miljöbov - är de cirka 
1 000 000 KWh som anläggningen och torkarna 
förbrukar per år. De ställer sig positiva till att arbeta 
med oss i framtiden även om vi inte är i närheten av 
de kvantiteter de brukar jobba med. De såg det som 
en bra idé att placera vårt virke ytterst i torken så att 
de kan ha bättre koll på det under processen och på 
så sätt uppnå högkvalitativ torkning (Flodström och 
Flodström, 2012).
Vi ser gärna att vi kan samarbeta med Hoo Timber för 

att torka vårt virke. Den enda tveksamheten är tork-
arnas stora elförbrukning men vi hoppas att vi i och 
med ett möjligt vattenkraftverk skall kunna väga upp 
förbrukningen för vår del. Om detta vattenkraftverk 
inte har kapacitet att dra in tillräcklig mängd el har 
vi möjligheten att lufttorka virket, detta medför dock 
problem då torkning på detta vis tar flera år.

Dan Gavell
Dan Gavell driver Gysinge kulturbygg i Gysinge där 
han tillverkar bland annat dörrar, fönster och inredn-
ingar. Han har en liten verkstad med grundläggande 
maskinutbud, utöver det har han ett litet sågverk. 
Här finns det möjlighet för oss att såga upp stock till 
plankor. (Gavell 2012)

Lin
Linet är ett nödvändigt material för att vi ska kunna 
tillverka linolja och ytbehandla våra möbler, men li-
net kan även användas till att göra lintråd eller linne-
tyg. Linolja är relativt lätt att framställa och det skulle 
vara möjligt för oss att själva stå för tillverkningen, 
lintyg eller tråd kräver däremot mycket mer kunskap 
och tid för att tillverkas, och det känns i nuläget svårt 
att hinna med även om det hade varit ett eftertraktat 
tillskott till vår materialpalett.

Linolja
I dagsläget odlas inte lin i området kring Torsåker 
men vi har möjlighet att starta odling. Vid tillverkn-
ing av linolja är det linets frön man är ute efter. Olje-
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linet har fler frön än spånadslinet varför det används 
vid oljeframställning. Oljelinet skall skördas när man 
kan höra fröna skramla inne i frökapslarna. Skörden 
kan till skillnad från tillverkning av linne ske med 
skördetröska. Man repar sedan linet och separerar lin-
fröna från kapslarna och andra orenheter.  Fröna bör 
sedan torka i 2-6 månader för att vatten skall avdun-
sta och orenheter i fröna hinner minska. Fuskar man 
med rensning eller torkning kan orenheterna i oljan 
binda fukt och fungera som grogrund för angrepp av 
mögel och sporer. Oljan kan framställas genom olika 
metoder så som kallpressning, varmpressning och 
extraktion. Vid kallpressning får man bara ut cirka 20 
procent av oljan ur linet, men denna olja blir å andra 
sidan den renaste och mest finmolekylära oljan vilket 
gör att den impregnerar träet bättre. Använder man 
sig av värme vid pressningen kan man få ut upp till 
80-85 procent av oljan i linet, men man får då också 
med sig mer orenheter. Vid extrahering använder man 
sig av lösningsmedel för att tvätta ut oljan ur linfröna. 
På detta sätt kan man få ut så mycket som 95 pro-
cent av oljan. Denna olja innehåller dock ännu mer 
orenheter än den varmpressade. Fröresterna som blir 
kvar efter pressning är utmärkt som djurfoder, eller 
till att blanda i bröddegen för att göra det nyttigare. 
Dessa användningsområden betalar ofta mer än själva 
linoljan varför linoljan ofta ses som en biprodukt. 
(Linolja)

För att vi på enklaste sätt ska kunna använda linolja 
är kallpressning en lämplig metod då den kräver 

minst efterbearbetning och dessutom är av högst 
kvalitet. Det finns dock vissa svårigheter med att 
tillverka linolja av bra kvalitet, exempelvis skall den 
kokas till 285 grader för bästa resultat. Detta kan bli 
ett problem då arbetsmiljölagstiftningen har strikta 
restriktioner för temperaturer över 130 grader i indus-
triella miljöer. (Linolja)

Linnetillverkning på traditionellt vis
En bra linnetråd har sin grund i långa fibrer och man 
använder därför spånadslin då dess fibrer är längre än 
oljelinets. Man rycker därför upp linplantan vid skörd 
och får på så sätt maximal längd på fibern. Linet 
genomgår sedan en förädlingsprocess innehållande 
repning, rötning, bråkning, skäktning och häckling. 
De färdiga linfibrerna kan sedan färgas om man så 
vill, och därefter spinnas till tråd som sedan vävas till 
linnetyg. (Växbolin)

Önskade material 
och kompetenser
Lim
Eftersom vi inte vill använda oss av vitlim (pvca-lim) 
som är en råoljeprodukt finns det ett antal alternativ; 
bland annat fisklim, hudlim, benlim och kaseinlim. 
Tidigare nämnda lim är alla proteinbaserade limmer, 
så kallade glutinlimmer. Det lim som vi enklast skulle 
kunna använda oss av är antagligen hudlim. Detta 

framställs ur djurhudar och är på så sätt ett förnyelse-
bart material. Vi har möjlighet att få tag i råmaterial 
till hudlim via Tärnsjö Garveri. Vid tillverkning 
av limmet genomgår hudarna eller hudresterna en 
process i flera steg där de bland annat avhåras och 
kokas. Det färdiga hudlimmet kan sedan sparas utan 
att få försämrade egenskaper, så länge det inte utsätts 
för fukt eller vatten. Hudlimmet är även det starkaste 
av glutinlimmerna och tillverkning av detta lim, där 
råmaterialet kommer från djur i lokalområdet som 
blivit slaktade på ett lokalt slakteri, är det enklaste 
och bästa alternativet för oss. (Riksantikvarieämbetet, 
2009)

Läder/Garvning
När man pratar om garvade läder syftar man på hudar 
som har blivit behandlade så att de när de är fuktiga 
motstår förruttnelse, och när de är torra är starka, 
smidiga och böjliga.  
Traditionellt sett har man i Sverige använt sig av 
antingen fettgarvning, rökgarvning eller vegetabilisk 
garvning. Under 1800-talet ökade behovet av garvat 
läder samtidigt som ett stort intresse för kemisk 
forskning växte fram. Man övergav i och med kemins 
framsteg de arbetsamma och avancerade traditionella 
garvningssätten för att istället börja garva med exem-
pelvis krom. Kromgarvat läder har hög beständighet 
mot vatten och blir smidigt. De syntetiska garvning-
sämnena påskyndar processen och gör det lättare att 
få en jämn kvalitet. (Rahme, 1991 s. 58) 
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Varför valde vi då en plats i närheten av Tärnsjö 
Garveri som använder sig av vegetabilisk garvning 
och inte vid ett kromgarveri? Den främsta anlednin-
gen är att det används flera ämnen som klassas som 
cancerogena vid tillverkningen bland annat kromat, 
bensen och arsenik. De som arbetar i produktionen 
kommer i kontakt med dessa ämnen och cirka två 
procent av kromet finns kvar i lädret när det kommer 
i kontakt med användarna. (Johansson, Barbro, 1997)

Tärnsjö Garveri  
Tärnsjö garveri etablerades 1873 och har sedan dess 
vegetabilgarvat läder. I dagsläget är de ensamma om 
denna metod i Sverige och de arbetar ständigt för 
att göra sin process ännu mer miljövänlig. Tärnsjö 
garveri använder sig uteslutande av nordiska - och i 
de flesta fall - svenska hudar. De jobbar med lokala 
slakterier, men då dessa inte kan täcka in deras behov 
söker de sig även längre bort. Processen börjar med 
att hudarna avhåras och hyvlas till rätt tjocklek (här 
bildas rester som vi skulle kunna göra hudlim av). 
Därefter läggs hudarna i en trumma med barkextrakt, 
i detta fall mald bark från det afrikanska mimosaträ-
det, och själva garvningen pågår sedan i ungefär 24 
timmar. Beroende på vilken typ av läder man är ute 
efter genomgår det sedan ett antal steg så som färgn-
ing och infettning. (Bodén, 2012)

Det skulle vara möjligt för oss att tillverka eget 
barkextrakt, från gran eller ekbark vilka innehåller 
mycket garvsyra, och garva med det. Vi avser att 

använda hudar från lokala bönder och slakterier som 
sedan kan färgas med naturliga färgämnen eller förbli 
naturella. För att skydda lädret vill vi undersöka 
möjligheterna för infettning med egenpressad linolja. 
På så sätt skulle vi kunna använda läder som är till 
hundra procent nedbrytbart och helt producerat inom 
det valda området. 

Såpa
Vi vill kunna använda oss av såpa som ytbehandling 
då det har egenskaper som delvis skiljer sig från 
linoljans. Man tillverkar såpa genom att koka lut 
och fett. lut kan framställas genom att ren aska från 
lövträd, företrädelsevis björk, kokas i vatten under att 
par minuter. Grytan lämnas sedan att stå och dra över 
natten, viktigt är att kastrullen inte är av aluminuium 
då lutet kan fräta igenom detta. Lutavkoket separeras 
från bottensatsen och såpan färdigställs sedan genom 
att lutet kokas tillsammans med, i vårt fall, linolja 
tills det blir tjockt och segt. (Nationellt resurscentrum 
för biologi och bioteknik, 2008)

Naturliga pigment och 
växtfärgning
De böcker vi läst, och de samtal vi fört med kunniga 
personer, har alla handlat om textil växtfärgning. Vår 
ambition är att lära av den textila växtfärgningen och 
sedan modifiera tekniken så att den möjliggör färgn-
ing av trä. 

Textil svamp- och växtfärgning
Vid växtfärgning av garn på traditionelltvis tvät-
tar man först garnet och torkar det sedan luftigt och 
snabbt. Före eller efter färgningen badar man garnet 
i en metallisk saltlösning som inte har vattenlösliga 
hydroxidgrupper. Man säger att man betar garnet. 
Betningen gör att färgämnena binder bättre till garnet, 
och man kan på så sätt få kraftigare färger och bättre 
beständighet vid tvätt. Till ull använder man bland 
annat alun, tennsalt, kopparsulfat, ferrosulfat (järn-
vitriol), kaliumbikromat som betningsmedel. Några 
av dessa ämnen är direkt farliga för människan då de 
är cancer- och allergiframkallande. För bomull och 
linne ser betningen lite annorlunda ut då dessa är cel-
lulosafibrer till skillnad mot ullen som är uppbyggd 
av protein. Efter betning bör garnet torkas för bästa 
resultat.
Man blandar sedan ihop och kokar sitt färgbad. Flera 
färgbad och flera omgångar betning används för att 
komma upp i den färgstyrka eller nyans man är ute 
efter. (Sundström, 1982 s. 71-76)
Några av de växter och svampar med god färg- 
ningsförmåga som lever naturligt i valt område, eller 
som vi har möjlighet att odla är; Vejde (blå färg), 
krapp (röd färg), ljung (grön färg), björklöv (gul 
färg), lysticka (trädsvamp, lila färg). (Sundström, 
2002 s. 39, 62-63,67)
Vi har intervjuat Torsåkersbon Ingrid Olsson, före 
detta lärare vid utbildningen textilt konsthantverk 
på Västerbergs folkhögskola. Hon har också under 
många år anordnat och lett kurser i växtfärgning. 
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När vi träffades pratade vi om att utvinna ett torrt pig-
ment ur ovan nämnda växter för att ha möjlighet att 
blanda med linolja och därmed få fram en linoljebets 
eller äggoljetempera. Ingrid har aldrig jobbat med 
att utvinna torra pigment, men hon såg inga problem 
med att göra det. Hon tror att man på bästa sätt gör 
detta genom att först frisläppa färgämnet i vatten 
genom kokning och därefter avdunsta vattnet. Ingrid 
berättar om cellulosafibern och dess egenskap att 
vara avstötande när det kommer till sura färgämnen. 
Hon tror att vårt största problem blir att få färgen 
att fästa och bli vattenfast på träet utan att använda 
kemikalier, hon tillägger dock att hennes kunskaper 
är baserade på färgning av garn. (Olsson, 2012)

Vi tror att det finns möjlighet att färga trä på likande 
sätt som man färgar bomull och linne då de tre ma-
terialen alla är uppbyggda av cellulosafibern. Vi vill 
utföra experiment med olika naturliga betningsmedel 
så som alun för att få färgen att fästa bättre. Vi vill 
även undersöka hur sura och basiska miljöer påverkar 
pigmentets färg och bindningsförmåga.

Snickare och verkstäder
Vi har som mål att med denna del att hitta verkstäder 
där vi kan hyra in oss för att antingen tillverka proto-
typer och/eller producera innan vi fått igång vår egen 
verksamhet. På så sätt kan vi relativt snabbt börja 
producera och känna av efterfrågan. Vi vill även 

utforska möjligheterna att lägga ut produktion på 
snickare i närområdet eller att anställa i framtiden.

Emil Sedvall
Emil Sedvall är egenföretagare och främst inriktad 
på fönster och dörrtillverkning men gör även en del 
möbler. Han har en liten verkstad på sin tomt där han 
har grundläggande maskiner men även några special-
maskiner så som en tappmaskin. I dagsläget var det 
en mycket trång verkstad men han hade planer på att 
bygga ut och kunde då tänka sig att vi skulle kunna få 
hyra in oss och tillverka en del prototyper. (Sedvall, 
2012)

Figur 2. Materialpalleten visar de material vi i dagsläget har att tillgå på platsen. Från vänster till höger; furu, gran, björk, vatten, linolja, lin, läder, såpa, proteinbaserat lim, rödbeta 
(symbol för experimenterande del).
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Alternativ egen verkstad
En möjlighet skulle kunna vara att bygga upp en 
egen verkstad. Antingen i någon del av ladan, på 
gården, eller i en annan lokal i närheten av Torsåker. 
Om verkstaden skulle ligga i ladan måste en hel del 
förberedelser göras, så som att gjuta golv och isolera. 
Fördelar med en egen verkstad är att det är vi som 
sätter villkoren för vårt arbete, och att vi har större 
frihet och produktionskapacitet då vi inte behöver ta 
hänsyn till andras arbeten. En nackdel med att invest-
era i en egen verkstad är den ekonomiska risken.  

Övriga material och 
kompetenser
Ull
Det finns gott om får i det valda området och det 
finns därmed möjlighet för oss att få tillgång till ull. 
Med ullen kan vi utöka vår produktion till att omfatta 
andra typer av produkter. Eftersom färgning av ull är 
en beprövad färgningsteknik ger det oss möjligheter 
att enklare använda oss av färgade material.

Bin, bivax och pollinering
Att ha bin skulle ge oss ytterligare en ytbehan-
dlingsmöjlighet i form av bivax till både trä- och 
läderprodukter. Dessutom är bin viktiga vid polliner-
ing och hjälper på så vis till att öka den biologiska 

Figur 3. Den stora gula ringen visar en fem mils radie runt platsen vi utgår ifrån för att skapa en hållbar möbelproduk-
tion. De material och kompetenser vi skriver om i inventeringen finns utmärkta som små gula cirklar på kartan. 1. Skog 
2. Åkermark 3. Vattenkraft 4. Tärnsjö Garveri 5. Emil Sedvall 6. Gysing Byggnadsvård 7. Dan Gavell 8. Gården Ol-Ols i 
Wall 9. Hoo Timber
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mångfalden. Som en biprodukt till detta får vi även 
honung till oss själva eller tilll försäljning.

Gysinge Byggnadsvård
Gysinge Byggnadsvård tillhandahåller traditionella 
material och rådgivning för byggnadsvård. Man har 
även kurser där man lär ut olika traditionella tekniker 
så som fönsterrenovering och linoljefärgsmålning. 
I vårt möte med Gysinge Byggnadsvård hade vi som 
mål att komma i kontakt med deras underleverantörer 
för att få en bild av vilka möjligheter till samarbete 
vi har. Det visade sig dock - till vår besvikelse - att 
de inte kunde dela med sig av sina leverantörer och 
hantverkare i någon större utsträckning. Dom bestod 
mestadels av pensionärer som de ”behövde skydda”. 
Vi hade hört att de tillverkade sin egen linolja men 
det visade sig att så inte var fallet. De köper in den 
från en underleverantör, utanför vårt område, och tap-
par det sedan i egna flaskor. (Andersson, 2012)

Experimenterande
De material vi har tillgång till är alla av traditionell 
karaktär som vi har emotionella band till. Dessa band 
kommer till oss tidigt genom samhällets kollektiva 
uppskattning för det inhemska materialen. Vi tycker 
det är mycket intressant hur ens uppväxt undermed-
vetet påverkar ens tycke och smak och hur känslor 
för material vandrar från generation till generation. Vi 

vill med vår experimenterande och undersökande del 
försöka behålla dessa känslor för materialen samti-
digt som vi med dagens tekniska hjälpmedel försöker 
utveckla dem och ge dem nya uttryck och användn-
ingsområden.
Denna experimenterande del är något som vi anser 
att hållbart producerande företag kontinuerligt måste 
arbeta med för att driva företaget och utvecklingen 
framåt.

Då antal material i vår materialpalett är begränsad vill 
vi maximera egenskaperna hos de material som finns 
i närområdet. Detta för att rent materiellt få fram nya 
utseenden, ytor och uttryck men också för att utmana 
oss själva och inte låsa oss i ett begränsat utryck eller 
användningsområde för ett material. Vi tror att vi 
genom att ifrågasätta och upptäcka materialen på nytt 
kan finna intressanta ingångar och nya sätt att se på 
och förhålla sig till ett material.
Exempelvis skulle dessa experiment kunna hand-
la om att vattna träd med rödbetsvatten för att få 
genomfärgat trä, vakuumsuga upp pigmenterad 
vätska i träts porer, frysa materialet till viss del för 
att få sprickbildning, tillverka egen träbaserad massa 
för gjutning, framställa barkextrakt till garvning eller 
behandla material med uv-ljus.
Att tillåta sig själv att inte ha full kontroll över 
objektets utformning kan också utmana gränserna för 
hur man bör förhålla sig till ett material. En personlig 
kontakt finns först till objektet när objektet berättar 
historier ur användarens liv. Om objektet genomgått 

Figur 4. Exempel på experiment. Ett träd 
vattnas med pigmenterat vatten. Tas pigmentet upp av trädet 
så att veden blir genomfärgad?

ett experiment där delar av objektets uttryck for-
mats kan objektet berätta att det redan har en unik 
historia och personlighet som inte tar sin början när 
användaren köper objektet.  Objektet skulle genom 
experiment bland annat kunna berätta att det står för 
en hållbar utveckling.
Förslagsvis kan dessa experimenten handla om fågel-
fötter som gör mönster, en till viss del redan kom-
posterad produkt, baggborrar, sol, vind och vatten. 
Sammanfattningsvis uttryck som väcker känslor och 
tankar hos användaren.
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Reflektion Kapitel 2
Materialpaletten är förutsättningen för vår formgivn-
ing, den visar oss vad vi har för material att arbeta 
med. Den ger oss kreativa begränsningar, något att ta 
ställning till, att acceptera eller utveckla. 
Den materialpalett vi har tillgång till på denna plats 
består för tillfället av trä, och då framförallt gran, 
furu och björk. Det andra materialen är linolja, 
växtpigment, läder och proteinbaserat lim. Alla dessa 
material går att få tag på och förädla inom en fem 
mils radie från gården i Torsåker, alla är förnyelse-
bara material som kan framställas med minimal 
miljöpåverkan.
Genom att bara arbeta med förnyelsebara material 
från en begränsad yta vill vi beröra känslor av äkthet 
och välbefinnande, men vi vill också söka oss vidare 
mot en utvecklande del där det självklara kanske inte 
är den rätta vägen att gå.  
Vi vill samarbeta med så många av de personer och 
företag vi har träffat som möjligt för att skapa en 
positiv gemensam stämning där vi kan arbeta utifrån 
ett hållbart perspektiv. Ett sätt att få nya infallsvinklar 
i det tänkta företaget skulle kunna vara att arbeta med 
formgivare eller hantverkare som kommer utifrån. 
Dessa skulle då under en tid kunna bo och arbeta 
tillsammans med oss inom det begränsade området, 
alternativt samarbeta med oss på distans. På detta sätt 
skulle vi få nya perspektiv på det begränsade material 
vi har, vilket skulle kunna hjälpa oss att ständigt vara 

i utveckling och förhoppningsvis gemensamt formge 
intressanta och hållbara produkter. 
Experimenterandet är mycket viktigt för oss - både 
vad gäller val av material och i formgivningen. Ex-
perimenterandet har till uppgift att utveckla de tradi-
tionella material vi har att använda oss av för att finna 
nya uttryck och användningsområden. Men kanske 
ännu viktigare är dess koppling mellan formgivning 
och material. Experimenterandet blir som en bro mel-
lan de båda, där slumpartade formgivningsexperiment 
ger oss nya materialuttryck och tekniska experiment 
tar fram nya material som i sin tur leder till nya 
formgivningsingångar. Kortfattat ger formgivning 
experiment och experiment ger formgivning. Det är 
experimenterandet som driver utvecklingen av företa-
get och som tar oss från dåtid in i framtid. 
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Kapitel 3 - Formgivning
När vi nu skapat oss en uppfattning om vad håll-
barhet innebär och vi har fått tillgång till ett visst 
materialbibliotek så har vi alla förutsättningar för att 
formge en hållbar produkt. För oss handlar formgivn-
ingsdelen, i det här arbetet, mycket om den sociala 
hållbarheten hos användaren, men kanske ännu mer 
om att sprida hållbarhetstankar. Om vi ska vara ärliga 
har vår tänkta produktion en mycket liten påverkan 
på vare sig ekologisk, social eller ekonomisk håll-
barhet i ett större sammanhang. Vi får istället hoppas 
på att inspirera, och att sprida vårt budskap till fler så 
att de börjar tänka i mer hållbara banor och på så sätt 
kan vi försöka göra skillnad. Frågan är bara, hur ser 
en sådan hållbar produkt ut?

Att skapa
Det viktigaste i livet, för den personliga utvecklin-
gen, är enligt oss att förstå. Att skapa är ett sätt för 
det undermedvetna att göra sig fritt och bli konkret. 
Det är ett sätt att föra en dialog med sig själv för sin 
egen utveckling. Mycket av skapandet riktar sig mot 
framtiden; att minska avståndet mellan framtid och 
nutid för att förstå och förklara vår samtid. Skapande 
kan vara ett förhållningsätt som går ut på att man 
ser saker bortanför vad som redan finns och i stället 
fokuserar på vad som skulle kunna vara. Men om det 

viktigaste är att förstå, kan skapandet likväl ta sin 
början i det som redan varit för att ta reda på varför 
vi är där vi är. Skapandets drivkrafter är alltså väldigt 
individuella men den samlas kring utveckling och 
förståelse. Skapandet kan ses som ett språk där man 
kommunicerar med sig själv och i förlängningen även 
med andra människor. Detta skapande föds i kom-
munikationen mellan människans yttre stimulans och 
dess enskilda ställningstaganden.  
Skapande är en förmåga att bryta sig ur det etablerade 
mönstret för att se saker på ett nytt sätt. De nyska-
pande kan bygga på tidigare resultat, men innebära 
nya kombinationer och sätta tidigare erfarenheter i 
nya sammanhang.

Kreativa människor kan bli besatta av sitt skapande 
- och skapandet kan bli ett begär som måste uppnås. 
I en miljö där nyskapande sker kan motsägelsefulla 
drivkrafter uppstå. Här finns viljan att utveckla utan 
egen vinning, men ärelystnad och tävlingsinstinkt 
kan också vara drivkrafter. Kreativitetens mörka sidor 
är någonting man ska vara medveten om, och ta på 
största allvar, utan att glömma att skapa hör till något 
av det bästa människan har.

Att formge tillsammans
Under hela arbetets gång har det rått konsensus 
mellan oss. Vi är bra på olika saker och därför tar vi 
ledningen i olika delar av arbetet, men det är alltid 
konsensus som gäller. I vårt grupparbete existerar inte 
mitt och ditt, och allt arbete gruppmedlemmarna gör 
ägs av gruppen. 
Vi har i vår formgivningsprocess lagt stor vikt vid att 
göra och att diskutera. Att ha faktiska ting, istället för 
att sitta och rita på datorn eller skissa, att diskutera 
kring har betytt mycket för oss då vi känner att en 
modell bättre banar väg till ett samtal. Vid tillverkn-
ing av modeller får man dessutom en förståelse för 
konstruktion och proportioner som är svår att nå 
annars.
I ett enskilt arbete finns det möjlighet att ta genvägar 
genom att man inte, för sig själv, tydliggör alla delar 
och detaljer i processen. Detta finns det inte möjlighet 
till i ett samarbete, då man efter varje steg ska vara 
överens om hur man går vidare. Man måste då vara 
färdigformulerad i vad man själv tycker för att kunna 
dela med sig till sin samarbetspartner och komma 
överens om hur man väljer att gå vidare.
Vi tror att man i ett väl fungerande samarbete kan nå 
ett djup i resultatet som inte är möjlig att uppnå i ett 
enskilt arbete. För att detta ska vara möjligt krävs det 
att man alltid är helt ärlig. Att man ser bortanför sig 
själv och alltid prioriterar samarbetet före individen.
En viktig del i vår formgivning är just oss, det faktum 
att vi är två som formger tillsammans. Vi upplever 
att de resultat vi når inte är något vi själva skulle 
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ha nått framtill - utan att det är en produkt av våra 
gemensamma resonemang, diskussioner, reflektioner 
och kunskaper. Har samarbeten ett visst formspråk? 
Vissa kanske påstår att det kan bli uddlöst då man 
kan se att vi varit två och varit tvungna att kompro-
missa för att komma framåt. Vi hävdar snarare att vi 
utvecklar varandra i och med att vi bygger vidare på 
varandras tankar i banor som vi annars kanske hade 
utelämnat. För oss är det också intressant då man 
tvingas formulera sina idéer för någon annan och 
se hur de uppfattas eller missuppfattas för att sedan 
komma tillbaka som något annat. Det är inte alltid 
lättare att vara två; det tar längre tid och det kan vara 
svårt att vara objektiv och inte fastna vid sin egen 
idé. Man måste våga slåppa idéerna lösa och låta dem 
utvecklas. Detta handlar om att alstra idéer inte bara i 
sig själv utan också i någon annan. Om idén föds och 
sedan utvecklas fram och tillbaka mellan gruppm-
edlemmarna blir den tillslut större och djupare än vad 
man kan uppnå som ensam individ. Idén får nästan 
eget liv och utvecklas i samtalet mellan gruppens 
medlemmar.

Risk
Att för tidigt tvinga sig själv att formulera sina tankar 
kan göra att man sätter ord på icke färdigformulerade 
idéer som man inte hunnit formulera för sig själv, och 
de är då svåra att uttrycka. Ett sätt att undvika detta är 
att från början ha en tydlig planering där individerna 
i samarbetet tillåts reflektera och formulera i sig själv 
innan idén förs in i samarbetet.

Nya vägar “Släpp tanken lös”
En designprocess ska enligt oss alltid innehålla nya 
moment så att man aldrig känner sig säker i sin 
process och på så sätt inte fastnar i gamla banor. Att 
tillåta sig själv att gå vilse i processen är ett bra sätt 
att tillåta formen att hitta oss - i stället för att vi ska 
söka efter den. Om man står med osäkerhet inför 
uppgiften är det omöjligt att säga vad som är rätt 
eller fel. Man ska sträva efter att komma bortanför 
det förutfattade, för i denna osäkerhet upptäcker man 
saker om form och om sig själv. I denna process har 
vi använt oss av en workshop där mer eller mindre 
slumpmässigt skapande har lett oss in på oväntade 
banor. Det faktum att vi är två innebär en viss osäk-
erhet då man inte kan ha full koll på vad som händer, 
och man tvingas lita på varandra.
Kreativa processer gynnas av mångfald och om-
växling i stället för likformighet och homogenitet. 
En kreativ miljö bör befinna sig i närheten av det 
kaotiska. Instabilitet och osäkerhet inbjuder till att 
ställa sig mot invanda tankemönster och regler. För 
kreativiteten är frihet målet och man ska inte efter-
sträva hierarki och regelverk.

Workshop
Vi startade vår formgivning med en egenformulerad 
workshop där vi i två dagar släppte tanken fri och 
jobbade med de nödvändiga materialen för att sedan 
diskutera det vi gjort för att sedan skapa vidare. 
Fokus låg inte på att ta fram produkter utan idén var 
att försöka släppa produkttänket och se vart våra 

Figur 5. Utvekling under tvådagarsworkshopp där vi fritt 
kombinerar de material vi har att tillgå på platsen för att 
skapa formgivningsingångar.
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material förde oss.
Efter två dagar hade vi vår avslutande diskussion där 
vi gick igenom vårt arbete verk för verk. Vi upptäckte 
under våra samtal att vi vid ett flertal tillfällen gjort 
liknande saker men på olika sätt. Det var som att vi 
utan att veta om det följt dolda teman. Dessa var; 
mindre delar som bildar en större helhet, så som 
balansfyllda upprepningar och mönsterskapande, 
geometriska former samt ett ifrågasättande i vilket 
material som var bärande.

Modeller
Vi fotograferade de vi skapat under workshopen och 
skrev ut fotografier för att kunna skissa ovanpå dem. 
Nu var målet att försöka gestalta idéer, materialmöten 
och sammansättningar. I vårt skissande försökte vi 
utveckla de former som kommit fram i worksho-
pen. Men på något sätt blev vi låsta i tanken och för 
inriktade på att få till en färdig produkt snarare än 
ett koncept att arbeta utefter. Efter att ha diskuterat 
ytterligare om vad workshopen egentligen hade gett 
oss kom vi fram till att det skulle vara intressant att 
försöka formge en komponent som kunde sättas ihop 
på olika sätt, och på så sätt stimulera mångsidigt 
användande, interaktion och utveckling mellan objekt 
och användare, samt att stödja produktens användn-
ing i framtida sammanhang.

Målformulering
Vad är en hållbar produkt? Vad är hållbart i idén om 
att skapa ännu en stol? Hur kan vi i ett arbete om 

Figur 6. Sökande efter nytänkande materialmöten mellan 
trä, läder och lintråd. 

Figur 8. Mindre beståndsdelar upprepas och bildar en 
större helhet med en annan känsla än vad den enskilda 
byggstenen har.

Figur 7. Ifrågasättande av läderets och träets klassiska 
egenskaper som bärande och buret i en konstruktion.

Figur 9. Lek med öppna geometriska former som bygger 
känsla av ytor och volym.
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hållbarhet berättiga att formge och ta fram en möbel 
som har sittande som funktion? Det finns redan tuse-
ntals förslag på möbler i miljoner exemplar som har 
exakt samma funktion. Borde inte det mest hållbara 
vara att inte designa fler produkter och istället vårda 
de som finns?

Att göra det oväntade väcker 
frågor hos betraktaren som inte 
uppnås vid det självklara
Vi har diskuterat mycket om vad hållbarhet in-
nebär för människor. Eftersom vi själva gjort en 
resa från tankar kring miljö och klimat, i början av 
vårt arbete, till hållbarhet tror vi även att det är de 

Figur 10. Tidigt försök med självlåsande ramkonstruktion 
som ger användaren valmöjligheter.

Figur 11. Utforskande av självlåsande ramkonstruktion i 
sökande efter funktion.

Figur 12. Första stolskissen med den självlåsande ramkon-
struktion och test med läder i sits och rygg.

tankarna som dyker upp först hos andra. Därför hade 
kanske den förutfattade bilden av vår produkt varit 
ett platt paket som är effektivt vid transport eller 
en möbel i naturmaterial som fysiskt håller i flera 
hundra år. Hade vi gjort detta hade det inte funnits 
några frågetecken och därför skulle det heller inte 
vara speciellt intressant. Det finns inget som lockar 
till djupare förståelse eller utveckling då betraktaren 
hade rätt i sina förutfattade antagande om produkten. 
Men hållbarhet är så mycket mer än platta paket. Det 
handlar om ett ifrågasättande och ett ställningsta-
gande, och vi vill med vår formgivning få åskådaren 
att ifrågasätta vad hållbarhet är när de ser vårt objekt. 
Vi har arbetet utifrån en idé om att ögat styr tanken 

och att det i dialogen föds idéer. Vi vill att åskådaren 
eller användaren för sig själv ska fundera kring vad 
hållbarhet är när den tittar på vår produkt. Om hon 
frågar sig själv ”varför är detta hållbart” vill vi att 
hon därefter funderar kring ”vad är hållbarhet” och 
kanske därefter kommer fram till att hållbarhet är mer 
än vad man först ser och tror. Detta menar vi att man 
kan åstadkomma om man jobbar med relationen mel-
lan form och funktion där man associerar till saker 
bortom den praktiska brukbarheten.
Vi vill uppmana och inspirera till mer tänkande 
konsumenter, sådana som inte tänker kortsiktigt och 
byter soffa vår som höst för att den inte längre har 
den rätta färgen.
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Resultat - Objektet
Vi har arbetat med vårt objekt för att försöka skapa 
mening. En mening som gör att kunden och produk-
ten binds samman på ett starkare sätt än vanligt. Vi 
tycker att detta är viktigt då det för oss symboliserar 
en viktig del av hållbarhet. Nämligen att bry sig, och 
att vårda det man bryr sig om. Om man kan skapa 
en relation där ägaren bryr sig om produkten kom-
mer också användaren att nyttja den under en mycket 
längre tid. Det är en sak att fylla en funktion hos en 
användare, en helt annan att få den att tänka, känna, 
ifrågasätta och utvecklas. Vi ser vår produkt som ett 
objekt som har till uppgift att sticka dig i ögat och få 
dig att ifrågasätta om detta verkligen är hållbart. Och 

bara i och med att du ställt dig frågan så är vi en bit 
på väg till en djupare förståelse för vad hållbarhet 
innebär. Vi anser att det är mycket svårt att formge 
så att världen blir bättre genom att göra det väntade. 
Därför vänder vi på det och gör något som ”inte 
stämmer” för att väcka intresse, och sedan hoppas vi 
kunna leda tankarna i rätt banor och på så sätt så ett 
frö till en attitydsförändring som har kapaciteten att 
påverka på ett sätt som ingen möjlig form har.
Vi vill att åskådaren eller användaren ska tvingas 
stå med öppet sinne inför upplevelsen och tvingas ta 
egna beslut om vad den ser. Detta för att vi vill att 
åskådaren ska vara medskapare i ett samtal om vad 
objektet är - och hur vi kan påstå att objektet är håll-
bart. Att reducera gränsen för vad saker är och inte 
är åstadkommer ett ifrågasättande och ett förändrat 
synsätt där man tvingas prova sina ställningstagan-
den. Det är mycket en fråga om att bestämma sig; det 
handlar om sammanhanget och ställningstagandet, 
helheten före det enskilda objektet.

Tänka om
Efter vår första fullskalemodell diskuterade vi om vi 
nått vårt mål genom objektet. Man ställer sig frågor 
kring hållbarhet och vi var nöjda med vårt arbete 
samtidigt som en liten irriterande känsla började 
infinna sig inom oss. Hade vi med detta objekt tagit 
den enkla vägen ut ur vårt arbete? Vi hade kommit 
fram till att vi inte vill göra det självklara för att det 
självklara inte väcker de frågor man uppnår vid det 
oväntade. Vi började nu tveka om detta objekt svarar 

Figur 13. Fullskalemodell av objekt. Funktionellt sätt inte 
hållbart men det har viljan att ifrågasätta ett ohållbart 
samhälle

på frågan om vad en hållbar produkt är. Vi hade under 
processens gång använt ordet objekt när vi pratade 
om vår skapelse. Funktionen stod inte i centrum 
utan fokus låg vid diskussionen. Vi hade skapat en 
provokatör, inte en produkt. Vi hade nått vårt mål 
genom att göra det oväntade som bjuder in till diskus-
sion, men förstod man kopplingen till det väntade? Vi 
kom fram till att detta inte räckte som svar för vad en 
hållbar produkt är. Vi bestämde oss för att behålla ob-
jektets kärna men omformulera detta till en produkt. 

Målformulering 2.0
Denna produkt ska lyda under vad vi anser vara de tre 
grundpelarna för hållbarhet. Vi bröt ner dessa grund-
pelare i så små byggstenar som möjligt och listade ett 
ramverk sittobjektet ska hålla sig innanför. Vi har här 
gjort ett urval ur vårt arbete där vi lagt vikt vid vad vi 
tycker är viktigast att ta hänsyn till för att visa på vad 
som är en hållbar produkt.

• Produkten ska bara innehålla material från
              vårt materialbibliotek och konstruktionen 
              ska möjliggöra att frakten sker i platt paket. 
• Produkten ska innehålla få och enkla 
              komponenter. Alla delar ska kunna tillverkas
              industriellt och komponenterna ska behöva 
              minimal handpåläggning samtidigt som de 
              känns omhändertagna och är av hög kvalitet.
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• Konstruktionen ska vara lättförstålig. Möten
              och/eller sammansättningar ska redovisas så 
              att användaren förstår konstruktionen när 
              hon bygger ihop den. 
• Minst ett experiment ska redovisas i 
              produkten.

Den största utmaningen i denna process var utan 
tvekan det platta paketet och det var denna prob-
lematisering vi tog som utgångspunkt. Självlåsande 
konstruktioner var någonting vi skissade på, sökte 
och diskuterade kring men de förslag vi kom fram till 
i början hade alla för många komponenter eller var 
för krångliga vid sammansättningen. I vårt sökande 

ramlade vi in i ett konstruktionssystem som kallas 
Tensegrity. Detta system förhöll sig bra till de ramar 
vi satt upp och vi valde därför att undersöka detta 
djupare.

Tensegrity
Tensegrity är ett konstruktionsmönster som uppstår 
när drag- och kompressionskrafter utnyttjar varandra 
maximalt. En uppblåst ballong är ett exempel på detta 
system. Luften man blåser in utsätter ballongen för 
ett konstant tryck och ballongen utsätter i sin tur luf-
ten för en konstant kompression. När balans uppstår 
mellan trycken stabiliseras konstruktionen och bal-
longen får sin form. Tensegrity används som kon-

Figur 15. Tidig skiss, inspirerad av mastkonstruktion, där 
vi försökt använda oss av tensegrityteknik för att åstad-
komma en stol.

struktionslösning inom arkitektur för att till exempel 
bygga kupoler eller master. Systemet baseras då på 
tryckfördelningen mellan två punkter där kompres-
sionen söker den kortaste vägen medan draget håller 
emot kompression. (Wilken, 2001)

Denna konstruktionsmetod har en förmåga att bilda 
mönser som ser ut att sväva då inga styva delar möter 
varandra. Ändå är det en väldigt stark konstruktion i 
förhållande til sin vikt. Vi upptäckte att tensigrty var 
intressant ur flera aspekter; dels genom sin lätthet och 
styrka som passar våra tankar kring ifrågasättande av 
hållbarhet på ett utmärkt sätt, dels för den potential 
till ärlighet och demonterbarhet som konstruktionen 
erbjuder. Men även känslan av att det är de mjuka, 
rörliga delarna som bär konstruktionen samt den 
ringa mängd material produkten kräver.

Baserad på en sann historia
Baserad på en sann historia är namnet på vår mö-
belserie bestående av två bord och två pallar. Denna 
serie har alla förutsättningar att platsa i en hållbar 
möbelproduktion. Få komponenter i varierande 
upprepningar möjliggör en enkel tillverkning. Platt 
paket i en ärlig konstruktion där alla delar är lika 
viktiga för att konstruktionens styrka samtidigt som 
den, visuellt, inbjuder till ett ifrågasättande om vad 
hållbarhet innebär. 
När vi jämför objektet med vår möbelserie tycker vi 
inte att vi kompromissat med våra ställningstaganden. 
Vi tycker att möbelserien på samma sätt som objektet 

Figur 14. Första modellen med tensegrityteknik. Alla delar 
är lika viktiga för att konstruktionen skall hålla.
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ifrågasätter vad hållbarhet är. Det som har adderats 
är en tydligare funktion och produktionsvänlighet. 
Det är inte så att vi har löst några svåra frågor kring 
mänskligt sittande utan fokus har i vår möbelserie, på 
samma sätt som i objektet, i första hand legat på att 
beskriva en vision. 

Vi bygger vårt resonemang på att en relation måste 
börja i en förståelse. Precis som vi kommunicerar 
med språk behöver vi skapa en kommunikation mel-
lan produkt och användare. Vi har försökt åstad-
komma denna förståelse genom enkelhet i konstruk-
tion och i användandet av material som vi alla har en 
tidigare, under långt tid utvecklad, relation till. När 
vi uppnått en förståelse kan resan med gemensam 

utveckling ta fart. Enkelhet i materialmötena när 
användaren bygger ihop produkten vill vi ska främja 
personifieringen av produkten för att möjliggöra en 
stark relation till användaren. Rörelsen i konstruk-
tionen vill vi ska uppmana till ett kreativt utforskande 
av produktens hållbarhet. För att visa på det många 
stora möjligheter som finns även med ett väldigt 
begränsat materialbibliotek, och för att balansera det 
enkla i materialmöten,  ville vi använda oss av ett 
mer komplext uttryck.

Reflektion Kapitel 3
Form ska följa mening och med detta vill vi säga 
att man kan använda design för att sprida god social 

Figur 16. Trebent pall byggd med tensegrityteknik. Enkel 
att sätta ihop och ta isär för transport i platt paket.

Figur 17. Lägre pallar med massiv träsits. Den röda pallen 
är färgad med rödbetssaft.

Figur 18. Högre bord tillsammans med trebenta pallar.

förändring. Design är alltså vårt sätt att påverka/
göra en skillnad, det är det medium vi valt att arbeta 
utifrån. För oss är design mer än formgivning, vi 
ser design som en problemlösningsprocess där man 
måste lyfta blicken över objektet och se till den 
bakomliggande handlingen för att försöka förstå och 
påverka sammanhanget. Design handlar till stor del 
om att ta beslut om estetik men det borde till lika stor 
del handla om etiska ställningstaganden. Att ta ”rätt” 
beslut som formgivare i ett etiskt perspektiv kan man 
lyckas med om man har viljan och anstränger sig. Att 
istället få andra att ta liknande beslut i sin vardag är 
desto svårare. Vi kan styra oss själva och våra beslut, 
men kan vi styra andra och vill vi i så fall göra det? 
Vår vilja är att människor skall fatta sina egna besut 
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på ett förnuftigt vis med all fakta till hands. Vi  ska 
inte bestämma över andra, utan snarare influera och 
visa på ett alternativt sätt att ta beslut på, att det finns 
ytterligare faktorer som behöver vägas in i beräknin-
garna. 
En hållbar produkt är nämligen mer än det faktiska 
objektet. Produktens kretslopp i förhållande till 
naturens kretslopp avgör om produkten är ekologiskt 
hållbar eller inte. För att en produkt ska vara hållbar 
ska designern bland annat försäkra sig om att det 
under produktens livslängd återskapas minst lika 
mycket material i naturen som produkten har lånat. 
De ekonomiska aspekterna skall vägas mot de sociala 
och ekologiska fördelarna, samtidigt som det  är vik-
tigt för oss att vi syns och erbjuder ett alternativt val. 
För att beskriva och förklara vad hållbarhet innebär 
ska kunden få all fakta om materialet, och kunden ska 
också ges möjlighet att själv spåra materialet tillbaka 
till dess ursprung. Produktionen ska vara helt trans-
parent så att kunden har insyn i alla förädlingsled 
och även i företagets uppbyggnad. Det ska uppstå 
fullständing ärlighet mellan kunden och produkten, 
något som sedan kan ligga till grund för förtroende 
till företaget men även som motiv till produktens 
prislapp. 
Då hållbarhet är ett så komplext ämne vore det 
mycket krävande för konsumenter att behöva följa 
upp alla sina köp. Det är därför extra viktigt att 
företag är ärliga och öppna så att kunder kan sätta sig 
in i produktionen en enda gång, och sedan känna sig 
trygga i sin förvissning om att företaget agerar på rätt 

sätt och att man därmed kan köpa de olika produkter 
föreaget erbjuder.

Avslutning
I en så komplex fråga som hållbarhet finns det ingen 
lösning som passar alla problem. 
Man kan idag se sin påverkan på världen som obe-
tydlig i skuggan av stora företag och länder och man 
kan därigenom motivera att det man gör inte spelar 
någon roll alls. Detta förhållningsätt till hållbarhet 
tror vi är pudelns kärna och varje enskild individ 
borde fråga sig själv om hon är en del av lösningen 

eller en del av problemet? När tillräckligt många 
människor är en del av lösningen kommer problemen 
att försvinna.

Detta arbete har stundtals en pessimistisk syn på 
människans förhållningsätt till hållbarhet. Men vi 
ger bara exempel på problem vi står inför. Vi måste 
nu, på ett optimistiskt sätt, se på dessa problem och 
försöka åstadkomma en förändring. Det handlar om 
att se möjligheter i problem och släppa lös kreativ-
iteten och innovationsförmågan för att jobba mot en 
bättre framtid.

Vi anser att vi genom vad vi kommit fram till i detta 
arbete definierar en väg för oss som designer/snickare 
att gå från att vara en del av problemet till att bli 
en del av lösningen. Vi tänker göra detta genom att 
försöka förverkliga våra visioner. Vi ska på riktigt 
visa att det går att producera hållbart, och vi tror att 
samhället är moget för att börja ta beslut med håll-
barhet som grund. Det finns en växade efterfrågan på 
hållbara produkter och man börjar inse att skillnaden 
i pris också speglar skillnader i hänsyn. Eftersom vi 
nu har en idé, kunskapen, viljan, och verktygen för att 
förverkliga den, är det upp till oss att göra vårt bästa.
Vi hoppas i framtiden kunna arbeta tillsammans med 
andra för att stärka och sprida hållbarhetstankar och 
att kunna starta liknande lokala produktionsanläg-
gningar, med andra förutsätningar och material, på 
andra platser i Sverige eller världen.

Figur 19. Fullskalemodell i tensegrityteknik. Vi ser det som  
självklart att försöka utveckla vår kollektion till att även 
innefatta en stol och detta är ett första steg i den riktingen. 
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Vid uppstarten av detta examensarbete fanns en idé men inte mycket kunskap. 
Vi kastade oss in i ett ämne som vi trodde att vi hade kontroll på. Men vad fel vi 
hade! Projektet växte och blev större och större ju mer vi lärde oss. Hållbarhet 
var ett ord vi till en början inte förstod innebörden av, och i efterhand känns det 
konstigt att ett så viktigt ämne var så främmande för oss. 

Skolor är de instanser som ska se till att vi utbildas och på så sätt kan tillföra 
något till samhället. Med den kunskap som finns om ekologi, ekonomi och sociala 
aspekter känns det konstigt att man som designer/snickare inte utbildas för att 
arbeta på ett hållbart sätt. Skolorna måste ta större ansvar - det är ju trots allt de 
som ska utbilda männiksor till att vara redo att ta sig an dagens problem. 
Tittar man närmare på den skola vi har studerat vid, Carl Malmsten – Furniture 
Studies, känns det ännu mer vilset. Vi har läst på en skola som har stora möjli-
gheter att utbilda studenter i ett hållbart tänkande, materialet trä är skolans grund-
pelare och man är i en bransch som delvis värderar ekologiska produkter. Man har 
möjlighet till både ekomomisk och ekologisk vinning, ändå kan vi inte minnas att 
ordet hållbarhet har nämnts under de tre år vi spenderat på skolan. Vi efterlyser en 
grundläggande kurs för att ge studenterna en inblick och en möjlighet att välja att 
arbeta med hållbarhet.

När detta arbete nu avslutas sitter vi på gården i Torsåker, den plats vi valt att 
testa vårt koncept på, och känner att det är en trivsam plats där en hållbar produk-
tion har stora möjligheter att utvecklas. Vi tittar för tillfället på lokaler där vi 
skulle kunna bygga en verkstad, och vi undersöker möjligheterna att använda 
vattenkraft. Arbetet med att starta ett företag är i full gång. 

Hjärtligt välkomna att besöka oss på gården Ol-Ols i Wall, Torsåker.

Efterord

I väntan på att företagets hemsida skall komma upp så når ni oss lättast via 
telefon.

Erik Lith                        Hannes Lundin
0705-849021                 0739-599372

Kontakt
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Figurförteckning

Figur 1. Flödesschema: Uppstart av ett hållbart producerande företag
Figur 2. Materialpalett
Figur 3. Karta: Femmilsradie
Figur 4. Experiment: Pigmenteratvatten
Figur 5. Workshop
Figur 6. Resultat workshop
Figur 7. Resultat workshop
Figur 8. Resultat workshop
Figur 9. Resultat workshop
Figur 10. Modell ramkonstruktion
Figur 11. Modell ramkonstruktion
Figur 12. Modell ramkonstruktion
Figur 13. Fullskalemodell: Objekt
Figur 14. Test: Tensegrityteknik
Figur 15. Test: Tensegrityteknik
Figur 16. ”Baserad på en sann historia”: Trebent pall
Figur 17. ”Baserad på en sann historia”: Låg pall och lågt bord
Figur 18. ”Baserad på en sann historia”: Trebent pall högt bord
Figur 19. Test: Tensegrityteknik, stol

Alla fotografier har tagits av Hannes Lundin och Erik Lith utom figur 3 
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Lästips 

Om du vill läsa vidare om hållbarhet tippsar vi här om några hemsidor som 
alla är värda att kolla upp men inte nödvändingtvis direkt kopplade till vår 
rapport.

www.mjv.se

www.gronabilister.se

www.naturvardsverket.se

www.snf.se

www.energiradgivningen.se

www.konsumentverket.se/miljo

www.svebio.se

www.edf.org/

www.jordensvanner.se


