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Abstract 
 
The aim with this project was to act as an eye opener for the problematic regarding the 

respect for wooden waste materials thrown away every day at Swedish wood 

companies. A lot of material, that is completely functional, but is considered as too 

defect and therefore useless for wooded furniture factories, is grained down to dust and 

chippings to eventually getting burnt to ashes and stocked in piles.  

In this project, a wooden tile was designed and hand crafted from waste wood. The tile 

was created to use as a décor for floors and walls as well as ceilings and furniture. This 

to communicate the true life story of the wooden waste as well as to raise awareness of 

wood as a material and its possibilities in interior design. 

 

 

Detta projekt gjordes med syfte att få upp ögonen för problematiken kring hur mycket 

trämaterial som går till spillo hos diverse snickerier i Sverige. Material som är fullt 

funktionellt men som inte anses som användbart för möbeltillverkning och annan 

användning, mals ner och bränns efter det slängts på hög. I detta arbete har ett 

skivmaterial formgivits och designats av spillbitar i trä. Detta för att sedan kunna 

användas som dekoration på golv, väggar, tak och även möbler. På så sätt berättas träets 

livshistoria och samtidigt uppmärksammas träslaget som material och dess möjligheter 

inom inredningsdesign. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  
Möbeltillverkare i Sverige använder sig idag utav flertal sågverk och snickerier för att få 

tag på material lämpade för deras typ av möbelproduktion. På diverse snickeri 

kontrolleras varje träslag och bräda flertalet gånger för att se vilka av dessa som sedan 

skickas vidare till företagen. Vissa snickras och blir till produkt på plats. Då utseende 

spelar oerhört stor roll i detta urval, slängs mängder av olika delar av många träslag på 

hög och skickas sedan till nermalning för att de är ”för fula” för att användas i 

möbelsnickeri. Fulheten definieras i detta fall av aspekter så som, att en larv har ätit sig 

igenom en bräda och lämnat en smal snirklig gång efter sig, eller att en jätteliten spricka 

hamnat på fel ställe, samt att träet ibland har för många knaggar synliga eller att det helt 

enkelt bearbetas på sätt som gör att bitar blir till övers och slutligen läggs på hög för att 

senare slängas. Självklart kan dessa ”defekter” ibland försvaga träet, och då göra så de 

inte håller för att tillverka möbler i, men oftast beror det enbart på det estetiska. Därför 

vill jag i detta projekt, ta vara på detta spill genom att tillverka en typ av skivmaterial 

som i sin tur kan användas i syfte att dekorera väggar, tak, golv och även möbler, i 

befintliga miljöer. Ur ett hållbart perspektiv vill jag dra uppmärksamhet till de material 

som normalt sett anses som spillmaterial och påvisa användningsmöjligheten av dem. 

Då mitt område som designer är inredning för hemmiljöer vill jag i detta projekt jobba 

så nära detta som möjligt och därför riktar jag in mig på att tillverka skivmaterialet för 

att först och främst fungera i våra hem.  

 

1.2  Mål och syfte 
Syftet med detta projekt är att utveckla en träskiva uppbyggd av spillbitar från 

snickerier för att sedan fästas som dekoration av befintliga väggar, golv tak och möbler. 

Existerande design fräschas får möjlighet att fräschas upp och bli unika med hjälp av 

träskivorna. Genom att utgå från utseendet av trämaterialet och årsringarna i varje del på 

skivmaterialet skapas en vacker och design som för uppmärksamheten till och skapar 

intresse för användandet av spillmaterial och trä som material, allmänt sett. 

 

1.3 Problemområde 
Det finns många sorters skivmaterial på marknaden ämnade för våra hem. De kommer i 

alla olika former och material med funktioner såsom konstruktion och uppbyggnad samt 

skydd, men även dekoration. Skivor i trä har brukats vid bygg och inredning i många år 
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och nu på senare tid har alltmer träimitationer trätt fram och används flitigt av både 

privatpersoner och de inom byggbranschen. Det blir mer och mer ovanligt att massiva 

skivor används och detta mestadels på grund av pris men också för att vi inte uppskattar 

trä på samma sätt nu som förr. Vi har helt enkelt inte samma respekt för det verkliga 

materialet och dess utseende utan nöjer oss med något som bara ser ut som det. I denna 

analys har jag för och främst utgått från mig själv och nära bekanta som styrker denna 

uppfattning. Något som är ännu ovanligare är att materialen tillverkas för hand och är 

unika var för sig. I många fall sker en opersonlig massproduktion, där den mänskliga 

handen blir alltmer svår att se i produkterna. Det behövs inte alltid köpas nytt för att 

förnya och få något unikt i sitt hem. Det jag söker är en träskiva, skapad som enskilt 

unik gällande utseende men med en enkel konstruktion som passar i många hem och 

som därför går att anpassa till standarder inom bygg och inredning, för att i sin tur 

förnya och fräscha upp det som redan existerar.  

 
1.4 Problemområdets avgränsning 
Jag har valt att begränsa mig till en enkel konstruktion som följer de Svenska standarder 

som följs av fackmän inom bygg och arkitektur då min målgrupp är just dessa 

branscher. Det finns ett behov bland dessa, av ett material som inte bara är ämnat för 

dold konstruktion utan även för en funktionell och smidig dekoration. Varje skiva blir 

exklusiv då varje spillbit, individuellt tillför något till utseendet. I dagsläget, när 

konsumenter vill ha någonting unikt att dekorera väggar, tak, golv och möbler med, 

måste väldigt mycket av de existerande materialen som finns på marknaden, 

specialtillverkas på nytt utifrån varje beställning istället för att redan från början fungera 

som ett dekorationsmaterial. Min träskiva fästs på utsidan för att endast ändra på det 

befintligas utseende och lägger inte till några nya funktioner eller 

användningsmöjligheter. Tanken är att skivorna ska hålla länge med dess enkla 

igenkännbara form och design och medvetet utvalda material kombineras och 

handtillverkas med omsorg. Min förhoppning är att skivorna ska fungera som en 

ögonöppnare för materialets skönhet, och med skönhet, menar jag i detta fall träbitarnas 

personliga liv, rörelse och karaktärsdrag.   

 

1.5 Frågeställning 
Hur kan jag som designer, framhäva hållbart användande av spillmaterial i trä, genom 

att tillverka ett skivmaterial med syfte att användas som vägg, golv, tak och möbel-

dekoration? 
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2 Teori och metod 
2.1 Teoretisk ram 
Det trämaterial vi slänger på återvinningscentraler i Sverige, mals ner till flisor och 

används oftast sedan till biobränsle. Många undersökningar och sammanställningar har 

gjorts på Sveriges skogshållning, dess avverkning och slutligen användning. 

Sammanfattningsvis i Sverige, används spillträ i tillverkning av nya produkter. Men inte 

direkt, fysiskt utan istället som energi. Så mycket som 75 % av energin som krävs vid 

nytillverkning kommer från återvunnet trä och restprodukter. Sveriges yta är ungefär till 

hälften täckt av skog och för varje träd som avverkas, planteras där två nya. Så fortsätter 

vi att ta vara på våra träresurser på detta sätt kan vi i alla fall enligt en av 

skogsindustriernas kampanjavsändare, ”Skogen och Klimatet”, se trä som en oändlig 

resurs. Även tillverkning av träprodukter kräver mindre energi än tillverkning i andra 

material.1 I Sverige slänger vi träbitar på hög tillsammans med förbrukade trämöbler 

och annat från våra hem, varje dag och trots att detta blir till biobränsle så är det ändå 

resursslöseri. Så istället för att spillet från våra skogar, bara blir till bränsle som i och 

för sig är oerhört bra för vår miljö, varför inte använda det fysiska materialet i 

nyproduktion istället. Avfallshantering inom Sverige anser att ju mer så kallat 

jungfruligt material som används vid nya tillverkningar, ju mer energi behövs vid 

skapandet.2 Så varför slänga, när man istället kan använda gammalt. Folk inser inte 

materialets värde vid tillverkning idag och mycket, fullt användbart material går tyvärr 

till spillo vid diverse produktioner.  

  Begreppet slit och släng har gjort sig alltmer påmint genom åren. Ett begrepp som 

betyder precis vad det heter. Att vi sliter på våra produkter och istället för att ta till vara 

på det så slänger vid det när vi anser att det gjort sitt, i våra hem. I UR:s program om 

just ”Slit och Släng” påvisas tydligt hur människor idag ser mycket kortvarigt på 

produkter. Vi påverkas ständigt av trender och produkter blir gamla efter en kortare tid. 

Men att vi gör detta, är definitiv ingen slump. För hela slit och släng konceptet är 

uttänkt på så sätt att produkter tillverkas med en bestämd livstid för att folk sedan ska 

köpa nytt.3 Den inställning vi har kring saker som är präglat av detta begrepp är inte 

hållbart ur ett långtidsperspektiv och därför blir det alltmer viktigt att istället köpa 

produkter av god kvalitet med längre livslängd. En produkt med längre livslängd och 
                                                
1 Skogen, http://www.skogenochklimatet.se/ , hämtad 2015-02-07 
2 Avfall Sverige, http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/materialaatervinning/varfoer-
aatervinna/ ,  hämtad 2015-02-11 
3 Slit och Släng, http://urplay.se/Produkter/183844-Sanningen-om-konsumtion-Slit-och-slang , 
hämtad 2015-02-11 
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som kräver mindre energiförbrukning vid produktion resulterar i mindre belastning på 

vår miljö. Detta gäller även en produkt som tillverkats från material som är fullt 

funktionellt material som dessvärre inte tas tillvara på, utan slängs som spill hos olika 

fabriker, snickerier och andra företag. Det finns ingen mening med att fortsätta skövla 

skog och slakta träd när vi redan i dagsläget har tusentals ton avfall eller spill att 

använda oss av.  

 

2.2 State of Art 
Genom att utgå från denna state of art kommer fokus ligga på ”Waste Design” och 

specifikt genom träanvändning. 

                                                     Fig. 1 State of Art 

 
2.3 Praktiskt utförande 
Jag började med att göra trendanalyser av vad som finns på marknaden i form av olika 

typer av skivmaterial för hemmiljö. Det vill säga, skivmaterial för dekoration, 

tillverkade i trä eller som träimitation. Detta för att få en förståelse för marknaden på det 

som tillverkas efter trender och ständigt förnyas. Samt gjordes analyser på diverse 

skivmaterial för att ge mig en uppfattning om vad för möjligheter det finns och hur pass 

flexibael man kan vara. Jag kollade närmre på skivor generellt som fästs på väggar från 

diverse återförsäljare och designers. Dessa valdes för att få uppfattning av blandade 

typer av produktioner och framställning och vad för sorts dekor-skivor de har att 

erbjuda och hur de ser ut. En moodboard skapades utefter denna analys för att skapa en 

uppfattning om vilken känsla jag ville uppnå med mitt skivmaterial både gällande 

utseende och material (Se bilaga 1). Detta gjorde att jag nu kunde gå in mer i detalj på 

träskivorna och hur dessa skulle konstrueras och lägga tankar om utseendet åt sidan. 

Skivorna får inte vara för tjocka, då eftersom det rör sig om ett massivt material på en 

skiva i relativ stor storlek, de inte får bli för tunga. Detta skulle resultera i svårigheter 

vid användning och montering. Spillbitarna måste också placeras på sätt som gör att 

träet kan röra sig utan att spricka och andra formen på skivan i helhet. Detta 

diskuterades men handledare och slutsats om att varje spillbit måste placeras kring ett 

centrum skapat av årsringarna togs. Bitarna får då möjlighet att röra sig och expandera 

utan att ha negativ effekt på varandra.  
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3 Resultat 
3.1 Skissprocess 
 

 
                                                       Fig. 2 Skivuppbyggnad 

 

 
                                              Fig. 3 Placering av bitar - mönster 
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3.2 Analys av gestaltningsarbete 
Jag har under arbetets gång undersökt marknaden, vilket utbud som finns där ute. Det 

som då slog mig var att de flesta träskivor är rektangulära samt att de ofta är antingen 

väldigt tunna och då i form av laminatskivor. De tjockare varianterna är massiva tunga 

skivor som mestadels används som bänk och bordskivor. De skivor som finns att hänga 

vertikalt, är lämpade för väggar men inte för möbler. Det finns däremot många typer av 

träskivor och vägplattor i variationer av träslag och imitationer av dessa. Inte många 

leverantörer använder sig av spillträ. Dock finns det även detta men då som nämnt 

tidigare, tänkta för väggdekor och dessa kostar flera tusen kronor per kvadratmeter.  

 

3.2.1 Form och storlek 
Enkla testmodeller gjordes sedan med syfte att privatpersoner, fackmän såväl som 

utomstående testpersoner och företag säga sin åsikt för att sedan arbeta vidare med 

utseende och konstruktion. Detta efter att har undersökt hur marknadens träskivor ser ut 

både gällande material och storlek där skivorna var alltifrån rektangulära 200x15000mm 

till kvadratiska 300x300mm eller till och med måttbeställda, specialanpassade efter 

kundens mått. Vertikalt monterade skivor för exempelvis väggar men samt träskivor för 

golvmontering har tagits i åtanke. De privatpersoner som jag bad om utlåtande från, 

bestod av alla vuxna, både kvinnor och män i åldrarna 19-67år. Det jag fick bekräftat 

var att mindre skivor är enklare för montering på möbler men att större skivor är mer 

lämpliga vid montering av golv, tak och väggar. De alla påpekade även att tjockare 

plattor bara behövdes vid tillverkning golv men att tunnare skivor i princip är ett krav 

för montering på möbler för vikten skull. Både för den som monterar och för 

hållfastheten. Detta var någonting som sedan bekräftades ytterligare av de företag som 

jag sedan lät fråga om råd gällande tillverkning. Jag uteslöt andra former än den 

fyrkantiga just för flexibiliteten vid montage och för att man med ju mindre 

komplicerad form på skivor, minimerar mängden spill vid justering så väl som montage. 

Med kvadratiska former kan man också lättare skapa olika mönster med spillträbitarna. 

Jag fick även anpassa formen på själva spillbitarna utefter vad jag fick från snickerierna 

och då dessa inte mätte mer än strax över 50mm i tjocklek och de alla krävde 

bearbetning, hyvling och putsning och jag behövde få ut så mycket som möjligt ur vad 

jag fick att röra mig med beslutade jag även gällande spillbitarna att dessa skulle 

komma att bli kvadratiska av samma anledning som skivan i sin helhet fick en fyrkantig 

enkel form. Jag fick även anpassa mig utifrån de maskiner som fanns tillgängliga i 

verkstaden på skolan för att hålla ner produktionskostnader. Den kvadratiska formen är 
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en klassisk form som har ett igenkännande och är lätt att placera och använda i de flesta 

miljöer. Det kan tyckas att en liksidig form är spänningslös men tittar man på detaljerna 

i träet och livet som finns i varje bit så får detta mer uppmärksamhet och tävlar då inte 

på samma sätt som det hade gjort med en okonventionell form som exempelvis en 

hexagon eller en triangel. Jag vill undvika att formen på bitarna konkurrerar ut 

årsringarna i träet. Kvadraten kan istället fyllas med ett aktivt arrangemang, som krigar 

mot det statiska i likformigheten4. Jag vill hellre hitta en balans så användaren inte 

förvillas av varje träbits utseende.  

 

3.2.2 Funktionsanalys 
Jag gjorde en funktionsanalys för att få en överblick på vad min skiva skulle erhålla för 

kvaliteter. Huvudfunktionen i skivan är att verka som dekoration av det redan 

existerande för att sedan väcka uppmärksamhet till träbitarnas utseende och få upp 

ögonen hos betraktare för hur mycket som kan göras med trä som annars skulle slängas 

för att det inte dög till annan tillverkning. Jag tycker det är viktigt att tänka på hela 

produktionens livscykel och har därför tagit med de aspekterna i min funktionsanalys. 

Där vill jag belysa det hållbara i produkten i både materialval såväl som produktion och 

återvinning. Se bilaga 2 för funktionsanalys. Skivan ska tåla slitage och vara hållbar en 

längre tidsperiod. Därför tål den slipas om och lackeras på nytt när den suttit monterad 

en längre tid. 

 

3.2.3 Produktion och material 
För detta projekt tillverkas skivan i privat verkstad med utgångspunk från kvadratiska 

bitar sågade av spillmaterial i massiv ek som hämtats hos företaget Specab i Älmhult. 

Ekträet som Specab använder sig av kommer ursprungligen Nordamerika. Obehandlade 

och råa bitar i storlekar allt emellan 400x300x50mm och 800x400x60mm togs till 

verkstad i Växjö i en bilkörning och har därefter bearbetats i bandsåg, rikthyvel och 

planhyvel för att slutligen vara 40x40mm tjocka i diverse längder. Dessa ”stavar” sågas 

sedan i bandsåg till mindre bitar av olika tjocklek för att i sin tur limmas på 

plywoodskiva med ett fisklim och få slutligt utseende. Djupare förklaring av lim följer. 

Skivan tillverkas nämligen i tre olika variationer. Ett utförande består skivan av bitar 

som är 10mm tjocka och där de i sista skedet putsas helt släta och jämna. I nästa 

utförande fästs bitar som också sågats till 10mm tjocka men som inte bearbetas efteråt 

utan lämnas grova från sågning, och därför också kan vara lite tjockare än exakt 10mm. 
                                                
4 Bergström Bo, Effektiv visuell kommunikation 
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I det sista utförandet sågas jämnt antal bitar i tjocklekarna 10, 15, 20 och 25mm och 

fästs sedan i ett oregelbundet mönster på skivan. Detta för att kunna erbjuda olika typer 

av dekorationsmöjligheter med skivan. Små rutor i samma storlek som en efter en, 

sedan limmas intill varandra på en plywoodskiva som mäter 600x1200mm. Måttet av 

skivan bestämdes utifrån Svenska standardmått inom byggkonstruktion där reglar i 

väggar och tak sitter med 600mm mellanrum. På så sätt kan skivorna fästas på enklast 

möjliga sätt på väggar och tak. När den används vid dekoration av golv läggs den på 

samma sätt som vanliga brädgolv och vid eventuell möbeldekoration, kan den sågas till 

andra mått och sedan limmas eller fästas på det sätt möbeln kräver. Skivan har på 

samma sätt som klickgolv en spont-funktion där de enkelt kan sammanfogas och inte 

har några synliga skarvar. I detta projekt kommer dock inte denna tillverkas då det 

kräver maskiner och kunskap som inte kan nås innan kursens slut. Tillverkning av spont 

sker vid skivans framtida tillverkning hos lämplig fabrik. På grund utav just detta 

scenario, att den budget som fanns för detta projekt var låg och att jag fick använda mig 

av de maskiner och övriga resurser tillgängliga på universitetet samtidigt som tiden var 

relativt begränsad fick jag sätta vissa tillverkningsaspekter åt sidan just vid denna första 

tillverkning inför presentation och kurs. De maskiner som använts har inte den exakthet 

som designen egentligen kräver och detta har gjort att vissa mått fått anpassats efter de 

möjligheter som funnits i maskinverkstaden och bearbetningsmetoder fått förenklas. Det 

första problemet som uppstod var att exempelvis bitarna inte kunde sågas i exakt 10mm 

tjocklek till en början då sågen inte erbjuder den precisionen utan detta fick istället 

bearbetas i efterhand och likaså gjorde den att bitarna inte blev sågade helt raka vilket i 

sin tur resulterade i att de inte heller kunnat limmas precis rakt intill varandra på skivan 

utan lämnade på vissa ställen små glipor som behövde fyllas i för att inte synas och 

störa design och funktion. (Se verkstadsbilder) Ifall tillverkningen skett i bättre och mer 

exakta maskiner hade spillet för detta projekt kunnat reduceras kraftigt och 

tillverkningen gått mycket fortare då man inte behövt efterarbeta varje del så pass 

mycket. Trots detta har jag nästan lyckats ta vara på allt spill som blivit till vid 

produktionen. Istället för en halv lastpallscontainer spill, som var det Specab skulle göra 

sig av med och gav mig att utgå från, har jag istället endast en fjärdedels Ica-kasse med 

små spillbitar och ett dricksglas med sågspån. Jag hade 2 dricksglas med spån när jag 

sågat klart alla bitar men ett av de glasen användes till att blandas med den decilitern 

fisklim jag hade kvar för att skapa en typ av ”spackel” att fylla ut glipor och sprickor 

med. När detta sedan torkat och slipats bort syns istället knappt gliporna utan de är 
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fyllda med spackel med samma färg och egenskaper som resterande delar av skivan. 

Detta gör att man ännu mer förfinar ytan. 

Det lim som används genomgående i projektet är av animalisk sort för att enklast kunna 

brytas ned vid återvinning men även då dessa är mer elastiska än vanliga vita trälim-

sorter. Speciellt vid trälimning är flexibilitet av stor vikt då materialet ständigt förändras 

och tar ny form. Jag använder mig av ett fisklim av märket Ernst P AB. som tillverkats i 

Sverige av restprodukter från fiskindustrin och fraktats från Göteborg. Limmet behöver 

inte värmas upp utan kan strykas på i kall form och behöver inte blandas med andra 

ämnen. Fisklim är gjort av precis det, det utger sig för. Det är uppbyggt av kollagenrika 

delar av fisk, såsom hud, ben och senor. Dessa kokas i vatten för att separera det 

bindande kollagenet, delarna silas sedan från vattnet och vätskan reduceras. Kollagenet 

bildar en klistrig massa som blandas med gelatin och en liten mängd fenol. Efter det har 

du ett färdigt lim, som kan användas direkt5. Fisklimmet utgör enligt produktens 

säkerhetsdatablad varken miljö eller hälsorisker och är biologiskt nedbrytbar och 

återanvändbar då man kan ta torkat lim och enkelt lösa upp med vatten och använda på 

nytt6. Min förhoppning är att hitta ett företag som både har tillgång och möjlighet att ta 

vara på dess eget spill för att sedan kunna bearbeta det på likvärdigt sätt jag gjort i detta 

projekt och som också har möjlighet att sedan limma samman skivorna i samma 

verkstad. Utvinning, bearbetning, konstruktion och behandling i samma verkstad är min 

önskan för denna produkt. Specab, som för tillfället stått för allt material förutom lim är 

en aktuell producent då de har de verktyg som krävs. Det finns ett intresse, men mer 

detaljerade marknadsundersökningar och mer utvecklade konstruktionsalternativ önskas 

för att få projektet i rullning. Jag är medveten om att konstruktionen gällande 

bakomliggande skiva i framtida projekt i fabrik behöver vidareutvecklas för att slutligen 

kunna fästas på bakomliggande underlag på bästa ultimata sätt. I detta projekt fästs dock 

skivorna med lim och utan spont, vid presentation. 

 

 

 

 

 
                                                
5 Fisklim, 
https://www.iei.liu.se/malmstens/mobelkonservering/examensarbeten/1.311109/10.ex.AS.pdf, 
hämtad 2015-04-08  
6 Säkerhetsdatablad, Ernst P AB, 
http://www.ernstp.se/userFiles/sakerhetsdatablad/fisklim_sdb.pdf 
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           Fig. 5 Spill att utgå från                                        Fig. 6 Spill efter bearbetning 

 
3.2.4 Hållbar utveckling 
I designrollen, måste hänsyn tas till mänskligt välmående gällande villkor inom miljö, 

ekonomi och kultur. Hänsyn måste också tas till hur dessa premisser stödjer 

välbefinnande under en längre tidsperiod.7 

I detta projekt har därför både social hållbarhet och materiell hållbarhet tagits i åtanke. 

Genom att följa reglerna inom Slow Design kan dessa tankar mötas med handling. 

Precis som Julia Lohmann menar gällande idén om att påvisa, anser jag att man genom 

att medge en produkts ursprung kan ge en djupare förståelse för vad vi konsumerar och 

på det sättet informera oss om etiska val kring detta. Möblerna i detta projekt kommer 

därför märkas med en permanent etikett som förklarar bakgrunden till både material 

tillverkning såväl som syftet av projektet. Man menar också att design inte bara är den 

fysiska produkten i sig och dess form, utan snarare en form av interaktion som uppstår 

när människan tar sig tid till användning och dennes relation till produkten. Därför 

måste vi ha både interaktion och långtidsinteraktion i åtanke vid varje nyskapande. När 

min kund möter de här möblerna, ska förståelse för produktens återvinning och ”nästa 

liv” framstå tydligt. I detta projekt skapas därför produkten med fullkomlig transparens 

av all relevant information. Denna delas kontinuerligt igenom hela framtagande och 

ingenting undanhålls. Genom att väcka intresse hos konsumenter från början till slutet 

av hela skapandeprocessen bidrar detta till en stark hållbar prägel på skivorna.  

Jag delar mina idéer med kunden och tar sedan som krävs för att produkten ska hålla 

den standard som önskas både av mig som designer, fackmän som målgrupp och till slut 

av kunden som användare.8  Produkternas material valdes utefter hållbarhets egenskaper 

                                                
7 Thorpe Ann, Design för hållbar utveckling 
8 Slow Design Principles, http://www.slowlab.net/CtC_SlowDesignPrinciples.pdf, hämtad 
2015-03-23 
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sett ur långtidsperspektiv. Jag har valt en konstruktion helt och hållet i trä på grund utav 

dess enkelhet i konstruktion samt återvinningsmöjligheterna. Ett material som varar. Trä 

är speciellt lämpat för snickerier inom hem och inredning som tål slitage och daglig 

användning och är mycket flexibelt gällande konstruktionsmöjligheter. Trä är oerhört 

starkt i denna typ av produkt och trots att trä är extremt tåligt anser jag att det behövs 

någon form av ytbehandling för att bevara dess yttre en längre tid, samt ge ett 

sammanhängande utseende för serien. I detta projekt används spillbitar i massiv, 

obehandlad ek som sågas i kvadratiska passbitar som limmas ihop med animaliskt 

fisklim på en plywoodskiva. Denna skiva fästs sedan befintlig byggnad och inredning. 

Även om en limfog-skiva rent materialmässigt är mer hänsynstagande än sammansatta 

skiktlimmade skivmaterial, om man enbart ser ur ekologiskt perspektiv används inte 

dessa i det här projektet då en sammansatt skiktskiva håller längre utan att spricka eller 

röra på sig som en limfog gör. Dock håller den inte samma bra klimat och 

miljöprestanda. Men som sagt tidigare är dessa skivor framtagna för ett 

långtidsanvändande och behöver därför konstrueras i material som ur hållbar synvinkel 

kan stå för detta. Jag ser att all tillverkning sker i Sverige och relativt lokalt i södra 

Småland och norra Skåne då allt material är samlat från snickerier och spillcontainrar i 

de trakterna. En produkt med hela livscykeln lokalt samlad i södra Sverige. 

 

I detta projekt har rätt material valts, reducerats ner till ett och samma material för att 

förenkla återvinning återanvändning och produktionen har optimerats då konstruktionen 

förenklats efter kundens behov och önskemål och på så sätt har påverkan på miljön 

reducerats. 

 

 

Fig. 7 10mm plywoodskiva i furu               Fig. 8 Animaliskt fisklim 

 

4 Diskussion 
Jag ville skapa en produkt för att öka förståelsen bland människor om hur mycket 

material vi slänger på träfabriker och möbelsnickerier i Sverige och även få folk att inse 

att det inte bara är trasiga träbitar som slängs utan vissa helt enkelt bara för att de inte 

kan användas på grund av mått och utseende. Jag ville skapa någonting från det som 

snickerier annars slänger och utgick från det material jag hämtade hos Specab som 

snickrar specialinredningar i Älmhult och resultatet blev en typ av träskiva att fästa som 



  
 

 12 

dekoration av befintliga väggar, golv, tak och möbler för att fräscha upp och göra våra 

svenska hem oförlikneligt, istället för att ”tvinga” någon att hela tiden köpa nytt och 

behöva specialbeställa så fort de vill ha någonting som är unik utseendemässigt. Min 

träskiva är rektangulär och mycket enkel till formen, helt utformad efter svensk standard 

inom bygg och arkitekturindustier, just för att den ska kunna anpassas till inredning och 

minimera mängden spill vid montering. Formen valdes också för att fokus ska ligga på 

själva motivet i materialet. Årsringarna på träbitarna är fullt synliga då skivorna är helt 

obehandlade för att konsumeter själva ska kunna få det utseende de strävar efter och det 

intressanta i skivorna är dessa väldigt uttrycksfulla motiv som bildas av träbitarnas egen 

livshistoria. De är bearbetade så pass bra att man inte längre ser de som skräp eller 

oanvändbara. Det finns givetvis rum för vidareutveckling kring skivorna då mycket 

gällande montering och hopsättning inte är helt klart. En sak som måste tas i åtanke, är 

hur en eventuell fabrikstillverkning skulle gå till och vilka maskiner som kan komma att 

behövas för att dra ner på kostnader och spill. En eventuell utvecklingsmöjlighet är 

också att kolla närmre på olika typer av ytbehandlingar och andra utseendevariationer. 

Det hade varit intressant att göra mer research kring sammansättningen av alla bitar och 

se ifall det finns någon möjlighet att fästa de i andra mönster som skapas av träets egna 

karaktärsdrag. Jag skulle även vilja arbeta vidare kring hur skivan ska komma att fästas 

på befintliga konstruktioner på optimalt sätt. I dagsläget är skivorna endast utvecklade 

för detta projekt och utställningssammanhang och skulle behöva få en mer fabriksenlig 

konstruktion. Med detta menar jag att det optimala för användning och montage är inte 

att limma direkt på befintligt underlag som det gör inför kursens presentation utan en 

mer bygg-korrekt lösning måste arbetas fram och detta allra helst tillsammans med 

eventuell tillverkare. Annan tillverkare än mig själv är i princip ett krav för att minska 

på kostnader och spill. Det hade varit spännande att se ifall skivan hade kunnat 

utvecklas ytterligare och anpassas efter andra miljöer än bara hemmet. Speciellt den 

skivan med oregelbundet mönster av olika höjd på de limmade bitarna, då den möjligen 

skulle kunna användas som en form av ljudabsorbent i offentliga miljöer.  
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