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1.1 Inledning 

Jag tar mig ut till Skärgården för att plocka in det material jag ska jobba 
med under mitt examensprojekt på Konstfack, hösten 2017. Tång doftar, 
det känns i fingrarna att det är tång och tångruskan, men sina grenlikade 
formationer kan vara slemmiga men också knastriga när de har torkat. 
Många tänker nog på havet, bruset, vågorna och skärgården när det hand-
lar om tång. Sommaren, minnen av saltstänk, skaldjur och bad vid klippor 
eller träbryggor, badstegar och skärgårdsbåtar med vita segel och flaggor. 
Skärgården har en speciell atmosfär, och betyder inte minst mycket för 
mig. Det är alltså tång som står i fokus i detta projekt, tång som växer un-
der ytan, som spolas upp på stranden och som döljer havets botten. Tång 
är en alg och kan kanske ses som havets skog, som har en funktion och 
flera syften för havets ekologi och som finns på flera platser längs havets 
kuster. 

Sveriges kustremsa är en av Europas längsta. Under havets yta finnns 
många marina arter och en av dem är brunalgen blåstång. Den är en av de 
vanligaste tångarterna i havet runt Svergies kuster och den mest domi-
nerande arten i Östersjön. Kusten står inför många framtida utmaningar 
och i takt med den globala uppvärmningen kan haven i Sverige påver-
kas, främst genom att salthalten höjs och temperaturen. Det skulle bli en 
betydande påverkan på de djur som lever och växter som finns i havet. De 
kommer, om salthalten och temperaturen höjs, minska i sin utbredning.1  
Forskning, som jag återkommer till senare i texten,  visar att tång har en 
viktigt roll i havet, så om en tångodling skulle bli ett förverkligat projekt 
1 http://www.havet.nu/?d=176 Läst den 2017-12-10

skulle detta kunna bidra till en minskad global uppvärmning. Om nuva-
rande salthalt och temepratur kan bibehållas förbättras livet och vilkoren 
för havets marina ekologiska och biologiska system. I detta projekt un-
dersöker jag om blåstången kan få en ny roll som ett biobaserat material.  
Projektet har titeln ”Tång: ett material - Från havets djup till ett inslag i 
interiörer” och syftet är som titeln visar: att undersöka möjligheterna att 
förädla materialt och framställa en eller flera produkter som kan avändas i 
en inredningar.

 

Tångens syfte i havet påminner om skogens uppgift på land, - syre.  Bild hämtad från havet.se
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1.2 Syften och frågeställning

 Varje år produceras det cirka 280 miljoner fossilbaserad plast världen 
över. När planets tillgångar snart inte räcker till måste vi ta tillvara på andra 
resurser för en hållbar framtid. Om vi kan ersätta en del av de fossila ma-
terial som produceras idag med biobaserade material, ja då kan det finnas 
en chans att den globala uppvärmningen minskar.2

Jag vill undersöka om algen blåstång, som både finns lokalt längs Sveri-
ges kustremsa och är hållbart ur ett ekologiskt perspektiv, kan bidra till en 
förändring mot en mer hållbar framtid. Därför undersöker jag i detta pro-
jekt ett råmaterial som är ett element i naturen och som ligger mig väldigt 
nära: havet. Jag har tagit fasta på en av Sveriges mest vanliga tångarter, 
blåstången, för att undersöka vad det finns för möjligheter att förädla 
blåstången. Jag fördjupar mig därför i att om jag i materialundersökningen 
och designförslaget som resulteras av detta projekt, bokstavligen och bild-
ligt, kan ta upp tången ovanför havets yta. Detta genom att ta tången från 
havets djup och undesöka om materialet kan få en plats som ett inslag i 
interiörer. 

Tång fungerar som en syreproducent för havets organismer och växtlighet 
och fungerar som skog för produktionen av syre ovanför vattnet. Enligt 
forskare knutna till de tvärvetenskapliga projekten “Sweaweed” och “Se-
afarm”, som bedrivs i samarbete mellan bland annat KTH och Göteborgs 
Universitet, är framtiden för tång och alger ytterst intressant. 

2 https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rappor-
ter/Plastrapporten.pdf s.6 Läst den 2017-12-15

Förutom tångens rika innehåll på vitaminer och mineraler - som används 
av livsmedelsindustrin - har tång flera sammansättande ämnen, vilka bild-
ar en biomassa som påminner om dagens fossilbaserade plaster.3  I detta 
projekt gör jag min tolkning om hur tång skulle kunna bearbetas och 
användas som ett material och ställer frågorna:

- Vad kan jag finna för användningsområde både ur ett konstnärligt  
 och miljöutvecklande perspektiv för blåstången som material?

- Kan jag förädla blåstång som material och med formgivning ska  
 pa assosiationer till havet med form, doft och färg, och hur kan en  
 sådan produkt se ut?

- Varför är detta ett relevant designprojekt?

Tång är emellertid något som har, såväl historiskt som i vår tid, använts på 
en rad olika sätt och inom vitt skilda områden. Jag ska därför i det när-
mast följande skriva kort om hur tång använts historiskt och i samtiden.

 

3 http://www.seafarm.se/, http://sweaweed.gu.se/ Läst den 2017-12-09
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Nori, runt sushirullar

Såhär ser det ofta ut i våra havsmiljöer i Sverige.  Detta fotot har jag tagiit vid den brygga jag brukar 
bada vid på sommaren.

1.3 Bakgrund: Om tång och dess användning

Tång tillhör samlingsnamnet alger vilket man kallar de flercelliga organis-
mer som sträcker sig från de allra minsta i mikroskopisk storlek till kelp-
skog som kan bli upp till 70 meter hög. Alger finns i miljöer som hav, sjöar 
och klippor nära havet men innefattar även de som finns i diken, dammar, 
fuktig jord samt snö. Idag har vi kännedom om cirka 40 000 algarter i 
världen och i Sverige uppskattas det till ungefär 10 000 algarter. Ett vanligt 
pigment i algerna är det gröna klorofyllet. Men beroende på art och vart 
algerna växer i havet är det möjligt att även hitta gula, blå, orangea och 
röda färgämnen.4  I algernas cellväggar finns det flera sorters stärkelser 
och fetter. Ett vanligt användningsområde för algcellernas stärkelse finns i 
livsmedelsindustrin och ur röd- och brunalg är det möjligt att utvinna gelé-
bildande ämnena karragenan och agar. De används som förtjockningsme-
del för att hitta den rätta konsistensen i mjölk och bakverk, men kan även 
användas i glass, tandkräm, kosmetika och hudkrämer.5  

I asiatisk matlagning kan vi hitta tydliga exempel på hur tång och alger 
används som födoämne. Nori kallas det pappersliknande ark som finns 
runt sushirullar, vilket består av rödalger men även andra algbaserade livs-
medel som wakame och kombu är vanligt förekommande i det asiatiska 
köket.6  

4  http://www.havet.nu/livet/blastang  Läst den 2017-10-17
5  Nationalencyklopedin, alger. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/alger     
Läst den 2017-10-27
6  https://kurera.se/havsalger/  Läst den 2017-10-17
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Bandtång, ett bra alternativ till isolering

En av de tångtäckta  gårdarna på Läsö.

Det finns alltså många exempel på algers användning och mångsidighet. 
Ytterligare ett exempel är alginat vilket utvinns ur brunalger och används 
som avtrycksmaterial inom tandvården men kan även tillämpas som ett 
material för att ta form åt skulpturer. Bandtång finns att tillgå som ett mil-
jövänligt alternativ till isolering, detta på grund av att tången är naturligt 
impregnerat mot förruttnelse samt att det är brandhärdigt.7 

Ett annat intressant exempel är de så kallade tånggårdarna på Läsö. Där 
finns det arton  byggnader med tångtak och dessa gårdar byggdes på 
1500-talet av kvinnorna på ön vars materialtillgång var begränsad. Kvinnor-
na fann då ett lokalt material, alltså åltången som växte i havet kring ön. 
De tog upp tången och vred ihop den till stela buntar som sedan placera-
des ut på taken och som till slut växte ihop med tillsatt torv. Att tånggår-
darna med sina tångtak står kvar än idag är ett tydligt exempel på tångens 
mångsidighet och långa livstid. 8 

Ett företag i Danmark vid namn Realdania Bygg har på modernt vis åter-
använt sig av Läsö´s tradition av att använda sig av tång som ett byggma-
terial. De såg ett behov i att finna lösningar för restaurering av de histo-
riska tånggårdarna samt det relevanta syftet i att utveckla arkitekturens 
hållbara material. 

7  http://byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/isolering/isoleringsmaterial-fra%C-
C%8An-a-till-w Läst den 2017-10-27
8  https://www.sologstrand.se/nyheter/kulturhistorie/taanggaardar_paa_laesoe_/12017.
htm Läst den 2017-10-29
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I ett modernt hus använder de sig av bandtång placerat i nätade påsar. 
Tången i det här fallet placeras exteriört både utanpå huskroppen som 
fasad samt på taken men har även använts i interiören dolt som isolering 
i golv, innertak och i väggarna. Materialet har visat sig bidra med många 
kvaliteter så som bra och hållbar isolering. 

Användandet av tången har även visat sig ha väldigt bra akustiska egen-
skaper men innefattar även egenskaper i att absorbera och avge fukt 
vilket skapar ett god interiör miljö.9  
 
Tång har som tidigare nämnt använts inom många områden och produkt-
kategorier, såväl av livsmedelsindustrin, byggindustrin och som kosme-
tikska industrin. Mitt projekt handlar om hur blåstången kan förädlas till ett 
material och vart den skulle kunna tillsättas i en interiör miljö. Jag är därför 
intresserad av vilka effekter detta kan få på havet och diskuterar i kom-
mande textavsnitt  om tången som en lokal resurs. 

 

9  https://www.dezeen.com/2013/07/10/the-modern-seaweed-house-by-vandkuns-
ten-and-realdania/ Läst 2018-01-07

Ett modernt exempel på tång använt i arkitektur.

Här är tången packad i nätade påsar som används på  
fasad och tak.
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1.4 Tång som resurs och lokalt material

Blåstången är den mest dominerande arten i Östersjön och även den art 
jag valt att fokusera på i mitt projekt. Mitt beslut påverkades av min nuva-
rande plats Stockholm och tångens tillgänglighet i Östersjön. Blåstångens 
växtlighet sträcker sig från västkusten upp till Norra Kvarken och är en 
brunalg som kännetecknas främst av sina blåsor som sitter på förgrening-
en på den marina växten. Den växer på max 10 meter djup upp till lågvat-
tennivå och skapar fäste på klippor, stenar och på större musslor men går 
även att finna löst flytande utan fäste på mjuka bottnar. Blåstången tillhör 
gruppen alger och räknas till en stor sort av brunalg, den kan bli mellan 
20–80 cm och man uppskattar att arten kan bli upp till 50 år gammal.10  

Runt Sveriges kuster är alger och tång en relativt outnyttjad resurs. I 
projekten “Sweaweed” och “Seafarm”  - som båda är ett samarbete mellan 
bland annat KTH och Göteborgs universitet  -bedrivs forskning om tång-
en och dess möjligheter. Projekten undersöker om det går att använda 
algbiomassa som ett biobaserat material och om det skulle kunna ersätta 
fossilbaserad plast. Forskarna anser att tång och alger är en lovande källa 
vilket möjliggör ett utvecklande av metoder för att odla alger samt forsk-
ning kring dess egenskaper och hur de kan förvaltas. Att kunna odla alger 
skulle vara fördelaktigt för vattenkvaliteten runt vår kust samt främja dess 
marina miljö.11  

10 http://www.havet.nu/livet/blastang Läst 2017-11-11 
11  http://www.seafarm.se/web/page.aspx?refid=80 Läst 2017-11-11

Höststormar brukar bidra till den mängd tång som sköljs upp på land.
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1.4.1 Tång: Ett material ur ett hållbart perspektiv 

Idag produceras cirka 280 miljoner ton plast världen runt och största 
delen är baserad på fossila ämnen. De fossila råvarorna kan vi inte läng-
re förlita oss på vid produktionen av material och energi då det är den 
största källan till utsläppet av växthusgaser som i sig är den största källan 
till klimatförändringarna. För en hållbar utveckling måste vi finna nya sätt 
att utvinna material. Där kan alger komma att spela en stor roll och bli 
en del i ett kretslopp där man kan ta vara på dess egenskaper inom till 
exempel livsmedel, bränsle och biomassa. Det finns flera fördelar med att 
odla alger och Sverige har bra förutsättningar för detta. Det krävs ingen 
tillförsel av energi, den tar inte upp någon åkermark samt att odlingen 
skulle berika våra marina arters miljö. Förutom sina egenskaper som kan 
förvaltas inom livsmedelsindustrin har algerna unika sammansättningar 
som gör de väldigt intressanta för en produktion av exempelvis bioplaster. 
I kontrast till den odling som sker på land är tångodlning inte förknip-
pat med några miljöförstörande konsekvenser såsom gödningsmedel, 
bekämpningsmedel eller bevattning genom sötvatten. Istället skulle en 
tångodlning kunna bidra till en hälsosam effekt för våra hav. Det har till 
och med getts som förslag att en tångodling skulle kunna hjälpa till att 
förmildra den globala uppvärmningen. I Sverige har vi ingen större odling 
av tången idag men i och med dess många fördelar finns det ett stort in-
tresse för framtida vattenbruk.12  Tången har väckt stort intresse i västvärl-
dens länder och utsikterna för en framtida produktion av tång ser ljus ut.                                                                     

12  https://tidningensyre.se/2016/nummer-71/klimatsmart-tang/ Läst den 2017-12-15

Plast i överflöd, inte en ovanlig bild i dagens samhälle.
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1.4.2 Design för hållbar utveckling

I boken Design för hållbar utveckling skriver Ann Thorpe om relationen 
mellan produktdesign och sfärer som ekologi, ekonomi och kultur i bred 
bemärkelse. Thorpes ambition är att på olika sätt relatera ämnesfältet 
industridesign, produktutveckling till stora samhälleliga utmaningar som 
relatera till hållbarhet och miljöpåverkan. Eftersom att jag använder mig 
av ett material som kommer från naturen och vidare har ett hållbarhets-
perspektiv  finner jag Thorpes bok mycket intressant. Ett centralt resone-
mang i hennes bok behandlar produktutveckling och de så kallade fyra 
ekologiska sfärerna, vilket består av organismer, luft, vatten och sten. Från 
något av dessa skikt kommer material som behövs för att skapa nya pro-
dukter, och all tillverkning får effekt på alla de fyra sfärerna. Thorpe skriver 
om problematiken kring nya material och vad som faktiskt kan räknas som 
ett organiskt material. Ett syntetiskt material måste stanna inom en sluten 
industriell tillverknings ämnesomsättning eftersom de inte lämpar sig att 
brytas ner i naturen. Naturens sätt att återskapa material är å andra sidan 
inte lika snabb, och den motsvarar synnerligen inte människans sätt att 
förbruka, tröttna och tillslut förkasta det. Före industrialismen hämtades 
vanligen material från naturmaterial, såsom trä, halm, ylle och silke. Idag  
hämtas mer än 70% från litosfären - vilket är där bland annat olja skapas. 
Detta kan ibland skapa missförstånd, bland annat i frågor om vad som är 
naturliga material och svårigheter i att definiera vad som kan betraktas 
som ett organiskt material. I boken Design för hållbar utveckling skriver 
Thorpe om betydelsen att inkludera ekologi, ekonomi och kultur i utveck-
lingen av produkter.          
          

Min läsning av denna bok har varit betydelsefullt för detta projekt, då jag 
ser det som betydelsefullt att formgivare och produktutvecklare måste 
vara mer engagerade i dessa frågor, från första skissen, till materialval, 
tillverkning, livslängd och användningsområden. Ämensfältes historia och 
industrins traditionella syn på dessa frågor har fram tills idag fått bety-
dande effekter på vårt klimat och en stor påverkan på vår planet. Vi måste 
ändra på detta, och i mitt projekt har jag försökt utveckla ett material från 
naturen som på en rad sätt kan relateras till Thorpes bok om Design för en 
hållbar utveckling. Längre fram i texten kommer jag bland annat speku-
lera om och hur mitt materialprocessande skulle kunna utvecklas till ett 
grundmaterial i en funktionsbaserad produkt  - idag utfört i plast - och 
eventuella effekter relaterat till klimatpåverkan.      1                                                          

13 Design för hållbar utveckling, kapitel Ekologi (Thorpe, 2008)
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1.4.2 Östersjön, ett kritiskt moment för blåstångens överlevnad

Ett kritiskt moment för blåstången är dock dess överlevnad i Östersjön. Klimatförändringarna kan bidra till att 
Östersjön om 80 år förvandlas till en insjö. Mer regn under vinterhalvåret bidrar till en minskad salthalt vilket 
innebär att de floder och älvar som mynnar ut i Östersjön kommer föra med sig ett högre sötvattenflöde än idag 
vilket de marina arterna förmodligen inte kommer klara av. Östersjöns salthalt ligger på cirka sex promille jämfört 
med omkring 23 promille på Västkusten. Många arter såsom blåstången men även blåmusslan och öronmaneten 
är på väg att flytta sig söderut på grund av de nya förhållandena. Detta kan bidra till en utbredning av de syre-
fattiga bottnarna. Blåstången är en av Östersjöns viktigaste arter då många andra arter söker skydd i tången 
men den bidrar även till näring och reproduktion. När blåstången drabbas av algväxt är det ett tydligt tecken på 
att den inte mår bra och då Östersjön drabbas av övergödning. När vattnet värms upp blir dessutom de negativa 
konsekvenserna för stora och blåstången dör. Det varma vattnet  - som orsakar algblomning  - leder till mindre 
syre i vattnet, vilket bidrar till en större utbredning av syrefria miljöer. Det leder till döda havsbottnar. Att klimat-
påverkan kommer beröra oss kommer vi inte komma ifrån, Östersjön problematiska uppvärmning är bara en av 
jordens alla resurser som kommer att påverkas. Problemet idag är att förändringarna sker för fort, vilket har en 
stor inverkan på ekosystemet och man vet ännu inte hur arter kommer kunna anpassa sig till det. 

Men Lena Kautsky, professor i marin ekologisk botanik vid Stockholms universiet, menar att de klimatmodeller 
vi utgår från idag har fortfarande har stora osäkerheter. Därför är det viktigt med att arbeta fram och ta till olika 
åtgärder som kan förbättra Östersjöns miljö så att det finns goda förutsättningar för livet i havet att klara kom-
mande klimatförändringar.13  Med dessa grundläggande kunskaper om tången och dess nuvarande och framtida 
användningsområden tog jag med mig mina lärdomar vidare i min designprocess.   

14  https://www.expressen.se/nyheter/qs/klimat/reportage/larmet-om-ostersjon-kan-forvandlas-till-en-insjo/ Läst den 2018-01-02
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3.0 DESIGNPROCESS
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2.1 Att hämta råmaterialet

 För att hitta blåstång i Östersjön tog jag mig ut till Stockholms yttersta 
skärgård där det är mest troligt att finna större mängder tång. Där fann jag 
mycket växtlighet och kunde börja samla in blåstången, både det sköljts 
upp på stranden, och delar som fanns i havet samt det som växt fast på 
rep togs med tillbaka till Konstfack. För enskilt bruk är det inga problem 
att plocka tång, men eftersom den har en sådan viktig effekt på våra hav 
anser jag att mitt förslag strävar mot en användning av tång i ett framti-
da scenario då en odling skulle vara aktuell. När jag hade fått tag på mitt 
råmaterial blåstång kunde jag börja studera och utforska mina möjligheter 
i att bearbeta det som ett material.

Mina första tester handlade om att och hur jag skulle kunna skapa en 
massa från råmaterialet. Jag undersökte vilken process som skulle vara 
mest fördelaktig och ge mig det jag var ute efter. Min ambition var att 
framställa material från färsk till torr och mixad tång i olika kombinationer.

I kommande textdelar förklarar jag mer utförligt processen i att skapa ett 
material av blåstång.

2.0 Materialforskning

Här hämtar jag blåstång i Stavsnäs, Stockholms skärgård
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2.2 Möten med biologiska och kemiska experter

Möte med Lena Kautsky professor i marin ekologisk botanik,                 
Östersjöcentrum

För att få reda på om tång, alger och främst hur blåstången fungerar 
träffade jag Lena Kautsky, som arbetar som forskare  i marin ekologisk 
botanik vid Stockholms universitet. Hon är professor emeritus på Öster-
sjöcentrum. Hon driver även tångbloggen där hon delar med sig av sin 
stora kunskap kring det marina växtlivet. Under mötet med Lena Kautsky 
fick jag grundläggande kunskaper om tång och alger. Jag fick även svar 
på frågor om hur jag kunde förvara den upplockade blåstången under min 
materialundersökning och under tiden jag arbetade med tången. Lena 
delade även viktiga fakta om hur tången växer och vilka funktioner tången 
har under ytan i ekologiska systemet och det marina växtlivet. Mötet var 
givande och bidrog inte minst till grundläggande information om tången, 
fakta som jag tog med mig i projektets första delar. 14

14    Lena Kautsky professor i marin ekologisk botanik, Intervju den 2017-09-11

Möte med kemist Mikael Lindström, RISE

Mikael är utbildad kemist, men har arbetat med olika material i många år, 
främst med cellulosabaserade material. Efter mötet med Mikael  reflek-
terade jag över uttrycket och egenskaperna på mina inledande materi-
altester med tång som huvudmaterial, jag fick betydelsefulla insikter om 
hur det är möjligt att uppfatta ett material och vilka idéer som kan uppstå 
av egenskaperna och vart det iså fall sådana upplevelser och idéer skulle 
kunna appliceras, såväl i en designprocess som i ett designförslag.15 

Möte med Kristina Junel, RISE

Jag fick tillfälle att besöka ett laboratorium på RISE, där jobbar Kristina 
Junel som visade mig hur olika maskinerna fungerade. Här fick jag möj-
lighet att testa mitt material i en så kallad varmpress. Helt kort beskrivet 
gör en varmpress följande: med värme pressas  material ihop, med olika 
styrkor och värmegrader. Jag fick även möjlighet till att testa andra binde-
medel än de jag tidigare jobbat med vilket jag återkommer mer utförligt 
om i kapitel 2.9.

15  Mikael Lindström kemist, möte den 2017-10-26
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Bildtext

2. 4 Test 1: Materialindelning och processmetod

 Jag började min utforskande fas genom att använda den information jag 
fått i mitt tidigare möte med professor Lena Kautsky. Hon gav mig infor-
mation om de olika delarna på tången, delar med olika egenskaper. Blå-
stångens struktur är nämligen uppdelade på tre olika vis. Den yttre delen 
på blåstången är en aktiv del, det är där klorofyllet utsöndras, en utsönd-
ring som framkallar den gröna färgen som uppkommer vid värme. Den 
mellersta delen innefattar tångens blåsor och det är ofta där förgreningen 
sitter, och den nedersta delen är den del som skapar fäste på stenar.

Med dessa kunskaper började jag mina tester att mixa upp dessa i dess 
olika delar. Jag ville se om det mixade materialet hade olika egenskaper 
som jag kunde ta vara på. Men då jag inte fann någon större mening med 
att dela upp en tångruska kände jag att det var mer relevant att använda 
hela råmaterialet vilket jag har gjort fortsättningsvis.

Genom ett flertal tester kom jag fram till det bästa sättet att få ut den 
massa jag skulle kunna arbeta vidare med. Jag använde mig av metoden 
klippa isär, mixa, koka, vrida ur, torka samt mixa igen för att få fram den 
pulver likande massa jag sedan kom att arbeta vidare med. Jag jämförde 
denna metod med att arbeta med torkade tångruskor, men materialet jag 
fick fram erhöll inte alls lika fin struktur som när jag mixade den blöt.

Olika delar på tången gav olika massor.
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En tångruska uppdelad i tre.

Materialtester från en tångruska

Massa, till vänster skapad av blöt tång jämfört med massan till höger resulterad av torkad tång.

Såhär ser en tångruska ut i sin helhet.
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2.5 Test 2: Bindemedel, recept och funktionsstudier

När jag hade funnit en passande metod för att utvinna det som kom att 
bli ett grövre pulver var mitt nästa steg att hitta ett effektivt bindemedel. 
Eftersom blåstången är en naturlig produkt från havet ville jag finna ett 
bindemedel utan kemiska tillsatser. Under researcharbetet efter bindeme-
del fann jag olika recept på så kallad bioplast vilket är baserat på biolo-
giskt nedbrytbara material istället för fossila ämnen, som i de flesta fall är 
råolja. Biologiskt nedbrytbara ämnen som kan användas är stärkelser som 
till exempel gelatin, majsstärkelse eller cellulosa. 16 

Jag utgick från två olika recept baserade på stärkelser, det ena bestod 
av en kombination mellan majsstärkelse, vinäger, glycerin och vatten. Det 
andra receptet bestod av glycerin och agar vilket utvinns av en rödalg 
samt vatten. I en senare del av projektet är det receptet baserat på agar 
som fungerat som bindemedel i mina designförslag. En tidskrävande och 
betydande del av mitt projekt var att hitta de rätta kombinationerna och 
upptäcka vilken tidsåtgång och reaktion materialet fick under en torkpro-
cess. I denna fas arbetade jag väldigt metodiskt och noterade tidpunkter, 
reflektioner, insikter efter varje test som jag sedan kunde använda till näs-
ta test. Detta för att få ett bra underlag och för att minnas och kunna gå 
tillbaka till tidigare upptäckter om vad som fungerade bra och då se vad 
det var som hade gjort att det fungerade.   

16  https://www.nordiskbioplastforening.se/vad-ar-bioplast/ Läst den 2017-12-10

Att jag valde att arbeta med ett biobaserat bindemedel inser jag nu i 
efterhand vara något som påverkat min materialforskning och designpro-
cess på ett stort sätt. Jag blev så fast besluten av få kombinationen att 
fungera att det tog mycket av den tid jag hade tidigare planerat avse för 
formundersökningen. Ett annat bindemedel hade även gett andra uttryck 
och förutsättningar, men jag blev väldigt intresserad av bioplasten, såpass 
mycket att jag under projektet nästan blev mer fascinerad av bioplast och 
dess möjligheter än tångens. Men efter övervägande över vad projektet 
verkligen handlade om landade jag tillbaka i beslutet om att det var tång-
ens möjlighet till förädling och dess materiella egenskaper jag faktiskt ville 
utforska. 

Ett av resultaten från när bioplasten fått torka
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Bildtext

Bindemedlet kokas upp

Bioplast
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Resultat av test med receptet med majsstärkelse

Majsstärkelsens recept gav en glansig yta.

Resultat med bindemedel från agar gav ett mattare resultat

   Här är ett test där tången fick torka ihop utan bindemedel.
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2.6 Test 3: Former, volymer, hållbarhetsstudier  

När jag funnit ut en bra blandning mellan de två huvudkomponenterna, 
tång och bindemedel, ville jag se hur massan skulle kunna gå att forma 
och påbörjade då studier i att forma, skulptera och gjuta materialet. Med 
hjälp av föregående recept påbörjades här ett fortsatt arbete för att hitta 
fram till bra blandningar som nu skulle kunna hålla uppe en form.  
Det var mycket “trial and error”.  Jag upptäckte att så fort jag inte följde de 
måttenheter av komponenterna bioplast och tång så var det ofta det inte 
fungerande. Även i det här stadiet jobbade jag noga för att notera vilka 
recept och andelar som fungerade eller inte. När jag sedan hittade fram 
till rätt kombinationer så kunde jag ta det vidare till nästa steg, att försöka 
få upp det i större skala.

 
 Ibland var det svårt att få materialet att hålla ihop.

Tång, här koppformad.
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Materialtester

En skuptural form, men den massiva formen tog lång tid att torka.

En av alla tester.

Med hjälp av värmepistol gick det att snabba på torktiden.
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2.7 Test 4: Skalor, formbarhet och test av olika materialkombi-
nationer

Föregående moment gav ett viktigt resultat - jag ville forma materialet 
och ta projektet vidare genom att undersöka möjligheten att komma upp i 
skala. Jag började genom att gjuta av en lerform jag framställt i gips. Men 
det visade sig att gips som gjutform var svårbearbetat eftersom gipset tog 
mycket av vätskan i massan. På så sätt hade massan svårighet att behålla 
formen. Istället blev silikon ett givet material för min grundform ett mate-
rialval som fungerade bättre, både att gjuta i med genom silikonets glatta 
yta och inte minst genom möjligheten att kunna återanvända silikonfor-
men i ett flertal gjutningar.

Här, ett test gjutet i en silikonform.
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Bildtext

Bildtext

Jag funderade på om tången skulle kunna blandas ut med något annat 
material. Det jag testade var att ta sågspån som jag tänkte skulle suga 
upp en del av vätskan och skynda på själva torkprocessen. Det fungerade 
bra men samtidigt tyckte jag inte om uttrycket så jag valde ändå efter 
några tester att släppa konceptet med tång blandat med sågspån. Jag 
gjorde även studier i att låta bioplasten ta större plats och gjorde försök 
i att använda tången på ett mer dekorativt sätt. Det senare alternativen 
hade kunnat vara ett spår att fortsätta på men jag själv blev inte tillräckligt 
inspirerad av uttrycket och valde därför bort detta alternativ.

Här, format som ett decilitermått.

En fin böljande form gick att uppnå med hjälp av kopparmesh.

Testade även att blanda tång med papper.
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Kanske kunde träspånet ha en uppsugande förmåga?

Att blanda tång med papper gav ett fint yttryck men det var ingenting jag gick vidare med.

Här fick bindemedlet dominera.
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2.8 Test 5: Tillägg av pigment

Under en period ville jag experimentera med färgskalan. Allt jag hittills 
gjort var i en brun färgskala, som jag ville komma ifrån. En annan färgsätt-
ning skulle ge en annan uppfattning av materialet och skapa möjligheter 
till att väcka nya ideér. Jag provade mig fram med de pigment som fanns 
att tillgå, och märkte att materialet i alla fall gick att pigmentera. Att lägga 
till pigment lättade upp materialet och jag fick olika associationer beroen-
de på färgsättning. Den röda färgen förde tankarna till krukor medan den 
mörka blåa tonen bidrog till en mer lustfylld formundersökning.

 

En röd färg gav associationer till en kruka, i detta fallet sprack formen.

Pigment och sågspån gav här ett livligt uttryck.

En mörkblå ton döljer tångens bruna pigment.
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2.9 Test 6: Laborationer hos RISE

Under ett tillfälle i projektet fick jag möjlighet att besöka ett laboratorium 
på RISE där bland annat värmepress och dragugn fanns att tillgå. Jag 
upptäckte snabbt att min kombination av mixad tång och bioplast av agar 
inte fungerade bra i samband med värme. Värmepressen fungerade inte 
särskilt bra med vattenmängden i mitt material vilket ledde till att vattnet 
dunstade vid ihoppressning. Jag testade även en varmluftsugn men som 
befarat så fungerade heller inte detta så bra. Jag känner ändå att mitt 
besök bekräftade mina tidigare upptäckter. Under processen lärde jag mig 
att lufttillströmningen är så pass viktig för att materialet ska kunna torka, 
vilket gör det svårt med formpressning då det inte får möjlighet till luft och 
därför inte heller kan torka.

Jag fick även tillfälle att testa andra bindemedel under besöken vilket var 
PLA och Chitosan. PLA är ett biobaserat material som kommer ifrån majs, 
dock är det inte ett fullt biobaserat material då det går igenom kemis-
ka processer under framkallningen. Chitosan däremot är framställt från 
räkskal vilket jag tyckte var väldigt intressant.

Det ser ut att finnas många möjligheter att utforska biobaserade material. 
Det känns därför väldigt intressant och aktuellt, speciellt för en hållbar 
utveckling. Jag inser också vilka möjligheter det finns att processa ett 
material. Men detta skulle kunna vara framtida projekt för mig att utforska.   
              

Möjligheterna jag ser är att extrahera och knåda ihop massor som sedan 
skulle kunna bilda en tråd till 3D-print eller kanske inom den textila sek-
torn. Hur som helst tycker jag det är väldigt intressant och ser stora ut-
vecklingsmöjligheter. Men i mitt nuvarande projekt var jag tvungen att göra 
en avgränsning och har därför valt att inte gå vidare med dessa insikter. 

Värmepressen var inget som passade materialet.
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2.9 Utvärdering av materialkännedom och tester

 Det materialutforskande stadiet i projektet tog mer plats än vad jag 
räknat med. Men erfarenheterna om materialets begränsningar och för-
delar hade inte kunnat erfaras under en kortare process. Att få de två 
komponenterna tång och bioplast att gå ihop tog mycket tid i anspråk. Nu 
i efterhand inser jag att om jag hade arbetat mindre metodiskt hade jag 
kanske upptäckt andra kreativa vägar. Dock har jag kommit så långt med 
testerna att jag idag vet att de faktiskt kan fungera som ett möjligt mate-
rial. Däremot inser jag att det krävs mer tid och hjälp av kemister för att 
få upp större volymer av materialet. Men med dessa kunskaper jag erfarit 
under processen ser jag förutsättningar och möjliga användningsområden 
som kan tas vidare i formgivningsprocessen.

Tång och PLA innan värmepress.

Här, resultatet efter värmepressen.
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Estetiska designreferenser

Under projektet har flera designarbeten, såväl estetiska som idébaserade, 
varit inspirerande i mitt formskapande och utforskande, arbeten av andra 
formgivare som medverkat till riktningar och beslut jag tagit under pro-
jektet. Keramikern Eva Hild (född 1966) har varit en viktig inspiratör i mitt 
formskapande. Hild arbetar med nästintill skelettliknande former och inte 
minst har Hilds skulpturer i vit eller svart stengodslera inspirerat. De har 
vanligen organiska, non-figurativa former med mellanrum, vilka bildar 
intressanta rumsligheter. Formerna kan ibland påminna om fossiler, koral-
ler och har en rörelseverkan som kan likna de harmoniska rörelserna som 
tidvis sker under havets yta eller det som har dolts i sanden under decen-
nier. Formmässigt har jag inspirerats av Hilds skulpturer i mitt designför-
slag, men Hild arbetar mer tredimensionellt. Mina förslag är plattare och 
tvådimensionellare men med en reliefverkan som ger dynamik med syfte 
att illustrera havets och vågornas harmoniska rörelser.1 

17 Se mer om Eva Hild i Love Jönsson och Petter Eklund, Eva Hild, (2009) 
se även http://www.evahild.com/cv-cehr läst den 2018-03-28 2018

2.10 DESIGNREFERENSER
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En annan som inspirerat mitt skapande är Juri Markkulas (född 1970), en 
mångsidig konstnär som arbetar med olika medier, material och teman. 
Framförallt är det Markkulas stilleben av naturelement från skogen som 
inspirerat, där han har fräst element från naturen i tredimensionella plat-
tor som fästs på väggen. Hans stilleben förde mig vidare, både i form-
skapande, format och vart jag tänkte att mina egna designförslag kunde 
placeras i rummet. Vidare ville jag försöka fånga det harmoniska mo-
mentet i havets vågor genom stiliserade former. Jag har liksom Markkula 
inspirerats av ett naturelement, i mitt fall vattnets rörelser. Markkulas verk 
påverkade min process också i valet att placera de våginspirerade skulptu-
rerna på väggen. Mitt syfte är att mina designförslag ska förhöja en känsla 
i rummet, nämligen den av havets närvaro i rummet genom att jag försökt 
formge havets vågor i stiliserade former. 1 

18 Se mer om Juri Markullas, http://jurimarkkula.com/works-exhibition-texts-other/

En viktig del av mitt projekt har varit att presentera materialprover på 
olika och intresseväckande sätt. Materialproverna har jag visat inför och 
under möten med människor som på olika sätt varit en del av mitt projekt, 
som besökt utställningen eller under presentationer på Konstfack. En som 
inspirerat mig till denna presentationsteknik är keramikern Mia E Görans-
son (född 1961).
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Enligt mig väcker hennes keramiska verk nyfikenhet. Det går givetvis att 
tolka dessa på en rad sätt, men enligt mig skulle de nästan kunna komma 
från en framtida arkeologiskt utgrävning. Det är för mig svårt att placera 
dem i tid, rum och epok. Tillsammans ser de ut att komma ifrån samma 
värld men när jag tittar på formerna var för sig har de många intressanta 
riktningar. Jag finner hennes keramiska verk både intressanta och inspire-
rande.1

19 Se bland annat https://em.elledecoration.se/ceramist-mia-e-goransson/ eller 
http://konsthantverkarna.se/medlemmar/148-mia-e-goransson 
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Idébaserade designreferenser 

Utöver dessa estetiska och mer formrelaterade designreferenser har jag 
också flera idébaserade designreferenser. En sådan är den svenska design-
byrån Form Us With Love, som bland annat har formgivit och produktut-
vecklat stolen Odger för IKEA. Jag ser denna stol som ett intressant och 
relevant exempel på ett designprojekt med hållbarhetsperspektiv som 
faktiskt når ut till en stor del av den konsumerande allmänheten genom 
IKEAS som en global aktör. Stolen är tillverkat av återvunnet trä i form av 
träflis, samt återvunnen plast.1

1 https://www.dezeen.com/2017/11/13/ikea-form-us-with-love-odger-recycled-
wood-plastic-sustainable-chair/ läst den 2018-03-20
http://www.formuswithlove.se/work/ikea-odger/ läst den 2018-03-20

Ett företag  i modeindustrin som aktivt tar ställning genom att fokuse-
ra på hållbarhetsfrågor är Patagonia. Företaget har en för branschen 
ovanlig strategi, bland annat redovisar de tydligt att företaget är en del 
i användningen av exempelvis fossila bränslen och att deras produktion 
och butiksförsäljning kräver elektricitet. En annan strategi i Patagonias 
affärsverksamhet är att redovisa hela kedjan av produktionen, allt från hur 
anställda vid företaget  tar sig till jobbet, till hållbarhetsaspekter i deras 
produktionsbyggnader, hur företaget stödjer gröna aktivister. Inte minst 
har Patagonia en strategi att redovisa valda material, såsom hampa, orga-
nisk bomull och återvunnen polyester. De producerar produkter till sina 
kunder, som ska vara hållbara både materialmässigt och som ska varar 
hållbara under en lång tid. Patagonia erbjuder även lagning av kläder och 
har till och med under en kampanj uppmanat sina kunder att inte köpa 
deras produkter. Istället uppmanade företaget att kunderna skulle se över 
sina gamla Patagoniakläder.2

2 http://www.patagonia.com/climate-change.html, läst den 2018-03-13 
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Ett projekt som mer direkt kan relateras till mitt eget är  “The terrior pro-
ject”, ett intressant projekt som utgår från materialet tång.  De danska pro-
duktformgivarna Jonas Edvard och Nikolaj Steenfatt har utfört en relativt 
ingående materialutforskning på materialet tång, och  tillsammans med 
bland annat papper har de utvecklat och formgivit intressanta produkter 
och möbler.1 

Ett till projekt som inspirerar, återigen inom resursen tång, är Hanan 
Alkouh´s masterprojekt “Sea - meat seaweed” utfört under hennes studier 
på Central St Martin, College of Art and Design i London. I detta projekt 
lyfter Alkouh´s frågan om samtida ohållbar köttkonsumtion, vars direkta 
effekter är utsläpp av olika miljöfarliga material och är en stor orsak till 
samtida och framtida miljöproblem. I projektet framställer hon något som 
vid en första anblick verkligen liknar kött men som är helt baserat på tång. 
Jag ser detta som ett intressant projekt, som lyfter en viktig fråga och som 
på ett kreativt sätt visar tångens möjligheter.2

1 http://jonasedvard.dk/work/terroir/, läst den 2018-03-22
2 Se mer om Hanan Alkouch på https://www.hananalkouh.com/project-1, läst den 
2018-03-22
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Bildtext

2.11Materialet tång´s möjligigheter och andra 

användningsområden.

Under detta examensprojekt har jag alltså valt att fokusera på att undersö-
ka och framställa ett material av blåstång. Slutförslaget blev ett panelsys-
tem för interiöra miljöer. I projektet har jag haft ambitionen att både vara 
poetiskt - genom att havet och dess vågformer och doft får ta plats i en 
interiör men jag har också fokuserat på hur jag som designer kan arbeta 
med material ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns ju såklart andra möjli-
ga användningsområden för materialet. Det behöver alltså inte enbart bli 
interiöra plattor utan materialet skulle kunna utföras i andra former och 
funktioner. Kanske skulle materialet tång kunna vara grund för en hämtlå-
da vid köp av fiskrätter, eller kan materialet ingå in en produktutveckling 
och bli ett alternativ till dagens äggkartonger. På så sätt skulle materialet 
få ta plats i en industriell produktion, där tång kan vara ett grundmaterial 
som skulle kunna bli ett alternativ till de idag mest frekvent använda ma-
terialen plast eller papp. 

Låt mig därför spekulera i hur en befintlig produktkategori kan utföras i 
materialet tång istället för ett nuvarande material. Ett exempel kan vara 
att utgå från en hämtlåda, som i många fall är tillverkad av cellplast (EPS). 
Cellplast utvinns ur olja vilket inte är en resurs som är vi kommer ha till-
gång till för alltid. 

För att tillverka cellplast går det vanligen åt 0.06% av oljeförbrukningen 

och för all plast som produceras i Europa går det åt 4% av den totala olje-
förbrukningen.1 Ofta använder vi bara dessa hämtlådor en gång. Sedan 
slängs de och bränns vanligen upp eller så hamnar de i naturen som ned-
skräpning. Årligen tillverkas cirka 300 miljoner ton plast av den icke förny-
bara källan olja. Det är inte hållbart och idag efterfrågas alternativ till plast 
som inte är lika svårnedbrytbar. 2Om produkten hämtlådor hade ersatts 
av materialet tång hade produktionen och påverkan av miljön kunnat se 
annorlunda ut. I mitt material har jag använt mig av komponenterna vat-
ten, tång, agar och glycerin. Vatten och tång är något som hör naturen till. 
Tång är en ändlös resurs men som jag i tidigare kapitel skrev om så finns 
det stora fördelar för miljön om det kunde etableras en tångodling. På så 
sätt skulle den odlade samt den tång som flutit i land vara en bra resurs 
vid tillverkning. Agar är en växtbaserad produkt som även den utvinns 
från tången, och därmed är biologiskt nedbrytbar. Glycerin framställs av 
fetter från animaliska eller vegetabiliska fetter och är inte miljöfarligt vilket 
gör den likaså lättare att bryta ned.3 Dessa fyra komponenter skapar då ett 
material som är uppbyggt av vegetabiliska samt animaliska ämnen. De är 
inte svårnedbrytbara och kommer inte från en ändlig resurs. I slutändan 
hade då dessa hämtlådor kunnat återgå till kretsloppet som en biologisk 
nedbrytbar produkt. Genom att placera den i kompost efter förbrukning 
kan den därefter bli en växtnäring till jorden.

1 http://www.cellterm.se/eps-miljo/  Läst den 2018-04-18
2 https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/
plast_-_sammanfattning_0.pdf  Läst den 2018-04-18
3 http://www.shenet.se/ravaror/glycerin.html Läst den 2018-04-18
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3.0 DESIGNFÖRSLAG
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3.2 Inspiration

Jag tänkte på havet och dess oregelbundenhet, där det oregelbundna 
ändå har upprepningar, ett böljande mönster som kan ge harmoni och 
skapa ett fint skuggspel. Under projektets gång har jag haft en del bilder 
som inspirationskällor Jag har tänkt på dessa vid min betraktning att det 
är något som jag formmässigt har eftersträvat. För mig ger dessa bilder en 
känsla av rörelse, livlighet  eftersom de består av organiska former. Främst 
var det ett keramiskt konstverk av Claire Lindner som inspirerade mig i 
början av mitt skapande. Det var även hennes verk som gav ideér till att 
placera mitt designförslag som något väggfast. 

Ett keramiskt konstverk av Claire Lindner.
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3.1 Skisser

I början av skissprocessen funderade jag kring formgivningskoncept och 
vad jag var intresserad att arbeta med, bland annat vilken skala jag ville 
arbeta i och att jag inte ville arbeta med föremål i liten storlek. Mina tankar 
bar mig till tångens ursprungsplats, och frågeställningen om blåstången 
skulle kunna få en plats även ovan vattenytan. Jag började reflektera över 
att jag ville lyfta in tången från havet; att ta in havet genom materialet: 
blåstång och även doften: för att på så sätt få en känsla, av havet i interi-
ören. Jag började med att skissa på organiska former som innefattade en 
rörelse. Därefter framställde jag lermodeller, med vågmönster inspirerade 
av havets och vågornas rörelser testade jag olika skalor och mönster. 

Objekten blev väggelement, skulpurala väggreliefer med stiliserade rörel-
ser som syftar till att fånga havets och vågornas rörelser och livlighet. For-
matet och volymen på mitt förslag är tänkt att passa på väggar och vara 
ett inslag i interiörer. Doften från havet finns i materialet. Det doftar, enligt 
mig, hav, natur och kan ge assosiationer till kusten och havets naturliga 
element. I det här projeket har jag också valt att föreställa mig dessa skis-
ser i interöriörer, vilka jag skriver om i nästa textavsnitt.   

              

Första skisser.
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Bildtext

Bildtext

Bildtext
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Bildtext

Bildtext

En skissmodell gjort i lera.

  Lermodeller med olika vågmönster inspirerat från havet.
En silikonform skapas här till kommande fysiska skisser.
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Bild från slutpresentation.

Här, skisser skapade ur sågspån. Att få upp materialet tång i denna skala kräver mer forskning
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3.4 Kontext/ produkten situerad

Om jag återkopplar till mina tidigare studier om tångens historiska 
användning var det tånggårdarna på Läsö som användandet av 
tång i arkitektur som fångade mitt intresse. 

Mitt slutgiltliga designförslag ämnar mot en placering av den föräd-
lade tången som ett panel alternativ avsett för interiöra miljöer. Mitt 
nästa steg var då att finna en möjlig kontext för detta. Eftersom, att 
ta in havet hade en stor betydelse ville jag satsa på en miljö som på 
något sätt är kopplat till havet. Jag hade även i åtanke att en miljö 
långt bort från natur och hav skulle kunna vara aktuellt. Kanske 
skulle en steril miljö såsom ett konferensrum, eller en vänthall hos 
tandläkaren berikas av ett naturmaterial från havet? Men när jag 
funderade på vilka som skulle tänkas kunna tänkas använda detta 
material, så är det arkitekter som faktiskt planerar och skapar miljöer 
med tänkta material. Det skulle vara intressant om tång kan bli ett 
valbart material för arkitekter och inredningsarkitekter att använda.
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3.5 Utställning på Konstfack

En viktig komponent av mitt examensprojekt var examensutställning-
en på Konstfack under vintern 2018. Parallellt med mitt projekt har min 
studentkollega Elin Söderlind arbetat med sitt examensprojekt, som 
liksom mitt är ett materialutforskande tema. Vi beslutade därför att arbeta 
med examensutställningen gemensamt. Detta var en mycket lärorik del 
av projektet som helhet, bland annat samarbetet och samtalen om vilka 
centrala teman i respektive projekt som kunde lyftas och visas på utställ-
ningen. Inledningsvis var ambitionerna höga, med skisser om målning av 
både tak och golv och väggar. Men desto närmare utställningsdatum vi 
hamnade, desto mer avskalat blev det. Samarbete fungerade mycket bra, 
men i efterhand tror jag vi båda insåg att effekten hade varit större om 
vi separerat projekten i varsin utställning. Då hade respektive avdelning 
blivit större och möjligen hade budskapet blivit tydligare. Detta var något 
jag reflekterade över då betraktare besökte vår gemensamma utställning. 
Våra två separata projekt tenderade att “flyta” in i varandra och trots att vi 
hade en ambition att besökarna tydligt skulle se två olika projekt fick vi 
ofta frågor om vi hade samarbetat med våra projekt. Min upplevelse var vi 
fick alltför lite tid, från tillgång till lokalen till själva utställningen. Tidsbris-
ten medförde att jag inte riktigt hann reflektera eller testa andra visioner 
eller få nya perspektiv. I slutändan hade jag kunnat ändra på mycket. Jag 
hade velat ha möjlighet att under uppbyggnad reflektera och testa andra 
möjligheter, men inser också att som designer finns det ofta lite tid till den 
visuella presentationen. 

Vi valde att placera materialtesterna på golvnivå med en liten upplyftning. 

Syftet var att göra besökarna nyfikna, men också för att de skulle böja 

sig ner, kanske ta upp och lukta, känna och beröra testerna, samt för att 

faktiskt lyfta våra slutförslag då tankar om att de skulle i andra fall komma 

i skymundan.
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 Jag valde också att ha med en doftstation med olika kombinationer av doft från tång, 

hav och skärgård, detta för att få en reaktion från besökarna. Hur skulle det vara att 

denna doft får ta plats i en inomhusmiljö? Reaktionen varierande, vissa rynkade på nä-

san och tyckte det luktade äckligt - fisk och hav - andra fick associationer och minnen 

till sommaren. “Det doftar hemma”, sa en besökare. Spännande att ett sådant inslag 

fick så många reaktioner.
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SUMMERING OCH REFLEKTION  

Tång, vilket spännande material! I det här projektet har jag arbetat med 
havet och algen tång, mer precist har jag arbetat med blåstång, ett mate-
rial som betyder mycket för mig, både i detta projekt och i mitt privatliv. 
Jag har förädlat algen, plockat den, processsat algen i olika momet och 
steg. Det har inneburit att mixa alger, torka den, värma och skulptera 
fram olika former ur den. Jag har träffat experter i marin biologi och kemi, 
läst om tångens historia och framtid. Och i projektet har ett antal frågor 
varit centrala: Kan blåstången förädlas till ett material och vilka effekter 
för detta med sig i hänsyn till våra hav? Är tången en aktuell lokal resurs? 
Vad kan jag finna för användningsområde både ur ett konstnärligt och 
miljöutvecklande perspektiv för blåstången som material? Kan jag förädla 
blåstång som material och med formgivning skapa assosiationer till havet 
med form, doft och färg, och hur ser en sådan produkt ut? Frågorna har 
fått intressa svar.

Blåstången kan förädlas till ett material, som i sin tur kan vara grund för 
produktframställning. Tången skördas, mixas, kokas och sedan avlägsnas 
all vätska. Då torkar den processande tången och får en grovkornig och 
pulverlikande konistens.  Därefter är det möjligt att tillsätta agar, från en 
algsläktning, som är ett bra bindemedel. Agar vanligen i livsmedelsindi-
ustrin men visade sig vara en lämplig stärkelse i detta projekt. När stärkel-
sen agar väl är tillsatt i det mixade, kokade, torkade pulvret, ja då är det 
möjligt att forma tången till objekt. I det här projektet har jag velat förädla 
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blåstång som material och med formgivning skapa assosiationer till havet med 
form och doft.  

Designförslaget i det här projektet blev ett dekorativt väggelement med stiliserade 
rörelser som syftar till att fånga havets och vågornas rörelser och livlighet. Formatet 
och volymen på mitt förslag är tänkt att passa på väggar och vara ett inslag i interi-
örer. Doften från havet finns i materialet. Det doftar, enligt mig, hav, natur och kan 
ge assosiationer till kusten och havets naturliga element.             

Tången är en aktuell lokal resurs. Jag har träffat experter och läst texter om tång-
ens framtid. I Östersjön är tången under hot, på grund av klimatets förändingar 
och ökade temperatur. Vi bör ta till vara på jordens resurser, särskilt de lokala, de 
som finns i vår närhet. I detta projekt har jag förädlat blåstången och formgivit ett 
förslag som ska fungera i interiörer. Orsaken är flera. Men jag vill visa att blåstången 
som material har miljöutvecklande perspektiv. Om vi i vår del av världen börjar odla 
tång ger den syre till det mariana djur och växtriket. Det är viktigt. Och i det här 
projekt har jag försökt visa att blåstången också kan vara ett grundmaterial i pro-
duktdesign.  Varför är det detta då ett viktigt designprojekt? 

Projektets kärna ligger i materialet. Jag ville undersöka hur jag, med ambitionen till 
yrke som designer faktiskt kan påverka redan från idéstadie om vilka material som 
når ut till allmänheten. Jag inser att det krävs mycket forskning, både om tillverk-
ning samt hur materialet sedan tas hand om antingen av naturen eller som en för-
nybar produkt när den är förbrukad. Det är något Thorpe lyfter i sin bok om Design 
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för hållbar utveckling. Under detta projekt ville jag genom att designa en produkt 
av ett materialet - tång, väcka intresse och sprida inspiration om att möjligheterna 
att vara på resursen tång är stora. 

Att materialval tillochmed kan stärka en plats som i Östersjön och genom odling av 
tång förbättra havets miljö. Om jag som konsument men även som formgivare kan 
göra medvetna val, går det att påverka klimatet på ett positivt vis. Jag ville visa att 
det finns andra naturmaterial än till exempel de traditionella trä, sten och bomull 
som tillägg i en interiör.  

Om jag fick arbeta mer med blåstången skulle jag arbeta med kemister som kan 
komma med tankar om andra framställningssätt, för att kunna öka volumen, både 
i storleken på produkten samt mängden råmaterial. Så min idé - och som svar på 
frågan om tången är en aktuell lokal resurs – är följande. Det skulle vara intressant 
att undersöka möjligheten att olda tång, just för att idag tänker jag att den odlade 
tången är det mest lämpliga materialet, ur miljöhänsyn. Den naturligt växta blå-
stången är under hot – om klimatförändingarna förvärras. Det finns fördelar att odla 
tång i havet, det krävs inga tillsatser eller kemiska bekämningsmedel, samt att en 
odling skulle gynna den marina miljön. 

Gestalningsmässigt hade det varit intessant att kunna utforska och framställa ett 
mer funktionsbaserat designförslag. I detta projekt har jag inte hunnit det, men 
med mer tid skulle det ha varit spännade att framställa en möbel, en förpackning 
eller en produkt som har ett tydligare funktion. Det hade också varit intressant  att 
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undersöka om mitt designförslag kunde få ytterliggare en funktion, nämligen att vara ljudab-
sorberande. 

Rapportens titel är ”Tång: ett material - Från havets djup design för interiörer,” och jag har sam-
manfattat mitt examensprojekt, Industridesign, kandidatnivå på Konstfack.  Det har varit ett 
utvecklande projekt, jag har arbetat självständigt under en lång tid, men har upptäckt att det 
är givande att arbeta och samarbeta med andra i projekt. Det har varit lärorikt att fatta egna 
beslut, och hämta kunskap från andra experter som gett reflektioner som varit viktiga i detta 

projekt.      
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