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“Nomina si nescis, perit et cognitio” 
Känner du inte namnen, så försvinner också din kännedom om tingen. 

Carl Von Linné, Västgötaresa år 1747. 
1

1. Carl von Linné , Philosophia botanica kapitel VII, aforism 210, 1751.
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 1. INTRODUKTION

“Känner du inte namnen, så försvinner också din kännedom 
om tingen”, skrev Carl von Linné i mitten av 1700-talet. Kun-
skapsinhämtning om naturen var avgörande i Linnés praktik 
och mannagärning och kanske mer än någon annan definierade 
han kunskapen om naturen. Ett material från naturen, sly, är 
centralt i mitt projekt och visst har du sett mindre träd växa 
någonstans i närheten av där du bor? Har du hört någon svära 
över att de måste rensa ur slyet i trädgården igen? Eller att 
gångvägen till matbutiken skulle kännas tryggare om vegetation, 
slyet, bara rensades bort? 

De allra flesta har kommit i kontakt med sly, även om de 
kanske inte vet att det heter just sly. Jag har själv vuxit upp på 
landsbygden i Västernorrland, omringad av skog och mark. Mina 
föräldrar, främst min mamma som vuxit upp på samma gård, 
har alltid pratat om sly med stor frustration. De ser vanligen 
på slyet som ett material som rensas bort från skog och mark, 
bränns eller flisas ner till markfyllnad. När jag var hemma under 
vintern 2019 och promenerade i den knastrande snön tittade 
jag på det förbaskade slyet och undrade om det inte skulle 
kunna användas till någonting mer?  Vad skulle kunna göras 
med detta snabbväxande material som finns runtom i landet? 

Tankarna började rulla och idén väcktes att försöka vända 
denna frustration till något positivt och spännande, att börja 
utforska slyets potential. Ordet sly kan likaså ge en rad associ-
ationer i olika riktningar. Här kommer min begreppsdefinition. 
Med sly menas i denna rapport främst unga träd, ofta av lövtyp, 
såsom björk och asp. Dessa etablerar sig vanligen spontant 
längs till exempel vägar, i kraftledningsgator, längs åkerkanter, på 
kalhyggen, i och runt tätortsnära områden samt i igenväxande 
naturbetesmarker. En generell utgångspunkt, även om det finns 
undantag, är att sly idag nästintill har ett obefintligt ekonomiskt 
värde, både för skogsbruk, kommun och markägare. 

Förutom att ämnet och materialet som står i centrum i mitt 
examensprojekt bottnar i egna erfarenheter så har också 
begrepp som cirkulär ekonomi och cirkulär design fungerat 
som katalysatorer till projektet. Längre ner i texten skriver jag 
mer om dessa begrepp. Som student på Konstfack och i min 
framtida yrkespraktik kommer frågor om cirkulär ekonomi 
och cirkulär design rimligen och förhoppningsvis vara ständigt 
närvarande. Kanske mer än någonsin tidigare är detta en inrik-
tning som blivit viktiga för att påverka samtiden och framtiden 
mot en mer hållbar framtid.

En före detta ängsmark i Vihaga Alnö, Västernorrland. Ängen ligger 
mellan en bilväg och ett villakvarter. Ytan är nu mestadels täckt av sly.
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1.1 Syfte och frågor

Skogen, som både ger möjlighet till skogspromenader och 
en stund av avslappning från stadens sus, är viktig för många 
människor och de flesta har positiva associationer till den. I 
skogen ingår materialkategorin sly, vilket dock - av tradition - 
inte värderas särskilt högt, varken av enskilda personer eller 
kommun och skogs- och markägare. Syftet med detta examen-
sarbete är därför att undersöka och se slyets potential, för att 
försöka lyfta dess värde då det kan ses som en undervärderad 
naturresurs. Detta har fått mig att ställa frågan: Kan jag som 
snart färdigexaminerad industridesigner öka värdet i ett ma-
terial så att olika yrkeskategorier inom skogsnäringen i större 
utsträckning än idag vill tillvara på det? Är det möjligt att ge 
sly ett mervärde snarare än att se det som en kostnad? Och 
i så fall hur? 

Projektet rör sig i ämnesfält som bioekonomi, cirkulär design 
och frågor om lokal produktion. Avsikten med detta projekt 
är att utveckla och formge en eller flera artefakter för att på 
så sätt både uppmärksamma potentialen i materialet. Syftet är 
vidare att både visa på möjligheter med detta naturmaterial, 
som efter att de använts i mina designförslag kan återgå till 
naturen, i en hållbar nedbrytningsprocess. 

Under utbildningen i industridesign på Konstfack har olika ma-
terialval och dess hållbarhet ur flera olika vinklar ofta behand-
lats. Idag är det en central fråga inom ämnesfältet industridesign, 
och både kurskamrater och yrkesverksamma talar alltmer ofta 
om materials härkomst och framtid. Frågor om vart materialen 
kommer ifrån och vad som händer med det efter att de används 
i en produkt är ständigt återkommande diskussionsämnen. Såväl 
bakgrund som syftet med detta projekt har därför genererat 
ett antal frågeställningar i detta projekt:

 • Vad och på vilket sätt kan jag använda sly till produkter, 
sly som vanligen istället flisas och används för energiutvin-
ning och markfyllnad?

• Kan jag genom en designprocess öka användarvärdet i 
ett material, så att kommun skogs- och markägare i större 
utsträckning än idag vill tillvara på, och ser ett värde och 
potential i sly snarare än en kostnad?

• Kan en designprocess framkalla ett intresse och inspira-
tion för återupptäcka värden i ett lokalt material som sly?
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1.2 Sly - ett ekologiskt hållbart material  

Projektet rör sig alltså i ämnesfält som bioekonomi, cirkulär 
design och frågor om lokal produktion. En bok som inspirerat 
mig på ett filosofiskt och teoretiskt plan är den inflytelserika 
boken Design för hållbar utveckling, Ekologi, Ekonomi och Kultur, 
(The designer’s atlas of sustainability) skriven av Ann Thorpe och 
tryckt i många upplagor. Som titeln på hennes bok visar hand-
lar boken om både kultur, ekologi och ekonomi och det är i 
första hand Thorps diskussioner om ekologi som fungerat som 
katalysator in i mitt eget materialutforskade i detta projekt.

Ett av Thorpes avsnitt handlar om att “Tänka nytt kring ma-
terial”, och där skriver hon att det är viktigt att ha insikt och 
förstå skillnaden mellan organiskt eller tekniskt framställda 
material och att organiska ämnen är i regel biologiska (eller 
naturliga) som bryts ned på ett säkrare sätt. Materialklassi-
fikation är därför viktigt och Thorpe lånar ett koncept från 
naturen och klassificerar material som näringsämnen. Organ-
iska näringsämnen, för att använda Thorpes begrepp, hållbart 
odlade eller framställda material som i regel ger en eller flera 
förutsättningar att kunna brytas ned biologiskt och återgå till 
det naturliga kretsloppet och på så sätt återgå till ett cirkulärt 
ekologiskt kretslopp. Thorpe ger exempel på det som hon 
klassificerar som organiska näringsämnen; tegel, jute, hampa, 
bambu, trä och läder. Syntetiska ämnen å andra sidan hålls 
kvar i ett slutet system, återvinns (om det vill sig väl) inom 
industrin men kommer aldrig ut igen som ett levande material i 
naturen. Thorpe ger exempel på det som hon klassificerar som 
syntetiska näringsämnen; metaller, plaster eller glas och andra 
förädlade mineraler som keramik och cement. Thorpe skriver:

Designern kan använda idén om “näringsämnen” 
genom att först tillämpa den experimentellt i liten 
skala. Och det finns också ett nytt område kallat 
industriell ekologi som syftar till att skapa en 
industriell ämnesomsättning.2 

Jag finner citatet både inspirerade och uppmanade att först 
tillämpa en materialutforskning i experimentell småskala. Och 
om det blir intressanta resultat kan designförslagen bli hypo-
tetiska förslag som kan ingå en mer storskalig industriell ekolo-
giskt produktion. Därför påminner jag här om syftet med detta 
examensarbete; att undersöka och se slyets potential, för att 
försöka lyfta dess värde då det kan ses som en undervärderad 
naturresurs. I det här projektet kokas, eldas, mixas och böjs 
sly. Jag ångar och pressar olika sorters trä, såsom björk, hassel, 
gråal, och asp. Det här är en viktig del i mitt materialutforskade. 
Vidare skissar jag, utför ritningar, skissmodeller och framställer 
prototyper. Utifrån dessa grundläggande verktyg framställer jag 
prototyper, ett antal design- och produktförslag. Det övergri-
pande syftet är att på olika sätt försöka förädla materialet sly.

Thorpe skriver om detta i sin bok, att om en designer blir 
medveten lokala material i sin lokala region skulle detta kunna 
ge möjligheter att identifiera lokala, ekologiska och industriella 
möjligheter, att själv tanken att härma naturens kretslopp är en 
användbar utgångspunkt i en designprocess.

2. Ann Thorpe, Design för hållbar utveckling, Ekologi, Ekonomi och Kultur, s. 57, 2008.
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Den andra viktiga teoretiska utgångspunkten, och även är här 
Thorpes bok inspirerade, är frågor och synsätt om ekologiska 
system och lokal resiliens. Thorpe skriver att design är en 
process som experimenterar med olika delar på ett elegant 
och effektivt sätt som kan ingå i ett större sammanhang. Att 
vi kan lära oss från naturens helhetssyn och se på artefakter 
som delar i ett större system. Formgivare kan tänka mer 
genomgripande på ett större ekologiskt system, att artefaktens 
material är valda med hänsyn till dess härkomst, funktion i ar-
tefakten och tillvaro i dess efterliv, alltså vad som hände med 
materialet när artefakten gjort sitt. Det är därför viktigt att se 
på det ekologiska systemen, och om det ska vara hållbart även 
i framtiden, är det en viktig utmaning att utveckla en förmåga 
att se material, dess potentiella användning på ett sådant sätt 
att de harmoniserar och kan återgå  till naturens kretslopp, 
snarare än att belasta det.3      

På många olika sätt tänker jag att sly har en sådan potential. 
För att komma vidare har det varit av vikt att lära mig mer om 
materialet sly. Viktigt i projektet är alltså kunskapsinhämtning 
från andra intressenter, både kring materialets egenskaper och 
möjligheter. För att få en djupare förståelse för sly som mate-
rial och dess möjliga användningsområden har jag utfört egna 
tester. Dessa tester skriver jag om längre ned i rapporten. Jag 
har även intervjuat och samtalat med forskare och experter 
inom skogsvårdssektorn, som också varit viktiga i projektet. 
Litteraturstudier inom ekologi, skogen och sly samt referen-
sprojekt gällande koncept och formgivning har löpt parallellt, 
detta för att få en bredare uppfattning av ämnet.

3. Ann Thorpe, Design för hållbar utveckling, Ekologi, Ekonomi och Kultur, s. 66, 2008.
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 2. UTFORSKNING OCH
  DESIGNPROCESS

Vad är sly? Detta är en fråga som jag aldrig utförligt besvarat, 
svaret har nämligen alltid varit självklart för mig. När jag 
berättade för personer i min närhet att mitt examensarbete 
i bred bemärkelse handlar om sly, har jag förvånansvärt ofta 
hört frågan: Vad är sly? Gång på gång har jag förklarat och 
insåg då att jag måste undersöka betydelsen av ordet. När jag 
undersökte ordet märkte jag att det var svårare att definiera 
begreppet sly, svårare än jag initialt trodde. Beroende på vem 
som tillfrågades blev svaren vanligen olika. Storleken och skalan 
på slyet kan också variera. Sly kan vara alltifrån ett rotskott 
med en diameter mindre än en enkrona, men inom slybegrep-
pet ryms även mindre träd, med en diamanter mellan tio och 
tjugo centimeter. Definitionen av vad som är sly avgörs mer på 
vilken platsen det står och syftet för den platsen.
 
Under ett samtal i detta examensprojekt, med skogsskötselspe-
cialist Erik Normark, verksam som expert vid Skogsstyrelsen, 
påpekas att sly betraktas som “oskött” skog, eller mindre träd 
oftast av lövtyp, som snabbt etablerar sig på öppna ytor. För en 
parkförvaltare i en tätort kan sly däremot vara ett alskott på 
ett gräsfält i ett grönområde. Både oskött skog och ett alskott 
i en tätort hamnar därför under kategorin sly, men materialet 
sly har olika skalor, både i storlek, antal och intressen. I denna 
del av min rapport har jag valt att citera olika aktörer, alla med 
ett intresse för skogs- och skötselnäringen. Detta kan ses som 
en effektiv metod för att illustrera att sly kan betyda olika saker 
beroende på vem som blir tillfrågad: Vad är sly?

2.1  Vad är sly, i skog, stad och ekosystemen?

Erik Nordmark, Skogsstyrelsen: 

“Det är så jävla fult! Ung oskött lövskog, naturligt uppkomna 

lövträd som är ungefär 4-5 meter höga och växter tätt.”

Christina Schaffer, Ekolog: 

“Ett uttryck för naturens månghövdade och obändiga livsk-

raft. Lite som gallerna i Asterix.”

Humlan: 

“Bara gräsmattor blir tröttsamt, det är viktigt att ha skydd 

från vind och hot bland slyn. Men även en plats att vila upp 

sig på och hitta föda.”

Tomas Eriksson, Skogsägare: 

“Klena dimensioner av ung lövskog.”

Sara Holappa Jonsson, Jägmästare vid SLU, Sveriges Lant-

bruksuniversitet: 

“När man pratar om sly handlar det oftast om björk eller 

andra lövträdslag med låg diameter, det vill säga, klena 

stammar. Uppkommer ofta vid vägrenar, eller när man har 

kalavverkat ett bestånd. Då brukar man röja bort en del sly 

för att låta det trädslag man planterat få utrymme. Däremot 

kan t. ex. björkstammar fungera som skydd mot t.ex. viltbete 

så man brukar inte vilja röja för tidigt, men samtidigt inte 

för sent eftersom då tar ofta björken över och trycker undan 

t. ex. gran om man har planterat det.”

Haren: 

“En plats att gömma sig, och äta göttiga småskott och blad.”

Philip Widmark, skogsmaskinförare: 

“Alla träd och buskar som är mindre än 8 cm i brösthöjdsdi-

ameter räknas som sly. När man kör maskin är slyn bara nå 

jävelskap som är i vägen, man får inte betalt för att ta bort 

det med maskin. Men om man inte tar bort det så ser man 

inte vad man gör. Den är värst när man skördar, kapar man 

slyn av misstag är det ganska stor risk att kedjan hoppar av.”
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En annan viktig del av min kunskapsinhämtning under detta 
projekt har varit att samtala med forskare. Under en promenad 
runt grönområdet Stora Skuggan vid Stockholms Universitet 
samtalade jag med Christina Schaffer, lektor i ekologi vid in-
stitutionen för naturgeografi. Jag ville nå en ökad förståelse 
för egenskaper i slyn, positiva samt negativa egenskaper, och 
vårt samtal kom mestadels att handla om ekosystem. Schaffer 
berättade att den typ av sly som jag jobbar med i detta projekt 
kallas r-strateger, en typ av sly som snabbt reproduceras och 
etablerar sig på öppna platser där det finns näring och ljus. Det 
kan ha varit på en plats där en “katastrof” har skett, i detta 
fall en skogsbrand eller en avverkning. Om vi människor, som 
jag tolkar Schaffers idé, skulle låta detta växa upp skulle dessa 
r-strateger snabbt växa upp och bytas av mellan olika arter. 
Under tiden skulle långsammare växter komma ikapp och ta 
över och skymma r-strategerna. Effekten skulle bli så att de 
skulle förmultna och återgå till näring i naturen. Från samtalet 
med Schaffer lärde jag mig mer, nämligen att de långsammare 
växterna skulle fortsätta växa och leva på denna plats tills att 
en nya “katastrof” uppenbarades och allt skulle börja om igen.

Att sly kan betraktas som en resurs, ett material som både 
finns lokalt, regionalt och nationellt, inte minst framkommer 
detta i rapporten “Sly – en outnyttjad energiresurs”,  författad av 
ett tvärvetenskapligt kollegium och utgiven av SLU.4 Forskarna 
har utvärderat och räknat på möjligheten av se sly som en 
energiresurs, vilken kan ses som en viktig del och intresse-
område om Sverige ska ställas om till ett icke-fossilt samhälle. 
Möjligt finns här också kvantitet för att använda detta sly till 
biobaserade material för produkter.

Det finns platser där sly kan utgöra ett säkerhetsrisk, eller plat-
ser där sly förstör estetiska värden. Det kan till exempel vara 
platser som vägkanter, tågrälsen och igenvuxna betesmarker, 
platser som rensas på sly av olika aktörer beroende på placer-
ing och markägarförhållanden. I rapporten “Sly – en outnyttjad 
energiresurs”, presenterar forskarna hur materialet som rensas 
ut i urbana områden, längs vägar, nära hus. I andra röjningar i 
tätortsnära kommunägda skogar hanteras idag, med exempel 
från kommunerna Uppsala och Jönköping. Metoden för röjning 
kan variera från manuell röjning till användning av tyngre redskap. 
När materialet avverkats samlas det vanligen på hög och flisas 
på plats. Alternativt transporteras ris och virke till en plats, där 
flisning sker med hjälp av olika flisningsmaskiner. Denna pro-
cedur kan vara kostnadskrävande och kostnaderna överstiger 
vanligen intäkterna. Detta beskriver representanter från de båda 
kommunerna, men båda påpekar också att det är en procedur 
som måste göras, eftersom skötsel är nödvändig i kommunerna.6 
Tidigare har ökning av biomassaproduktionen konkurrerat med 
biologisk mångfald. Därför handlar detta också om att hitta nya 
brukningsmetoder för att gynna mångfalden, och inte tvärtom 
när ökningen av uttag från skogen har gett negativa effekter. 7 

Om vi ser sly som en resurs och tar ut den del där den är oön-
skad, som exempelvis kan öka kulturmiljön. Samtidigt lämnas den 
kvar och kan bidra till en ökad, förbättrad och en mer livskraftig 
biologisk mångfald.8 Detta är något som förhoppningsvis alltid 
kommer vara en balans, men som vi måste ha insikt om för att 
inte skapa biologiskt monotona platser.

Med sly menas i rapporten unga träd och buskar, 
ofta av lövtyp, när de spontant etablerar sig på 
till exempel kalavverkningsytor, längs vägar, i 
kraftledningsgator, i åkerkanter, i och runt tätort-
er och i igenväxande naturbetesmarker.5

4. Rapporten är sammanställd av forskarna Rune Andersson, Urban Emanuelsson, 
Torbjörn Ebenhard, Lennart Eriksson, Per-Anders Hansson, Oscar Hultåker, Torgny 
Lind, Daniel Nilsson och Göran Ståhl, alla är forskare på Svergies Landsbruks 
universitet. Därutöver har Maria Forsberg från Uppsala universitet samt Maria 
Iwarsson Wide från norska Skogforsk).
5. Sly - en outnyttjad energiresurs (kortversion av en rapport), s. 11, 2014
6. Ibid, s. 22, 2014.
7. Ibid, s. 8, 2014.
8. Ibid, s. 41, 2014.
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2.2 Sly i skog och tätorter

Tidigt i projektet besökte jag mina föräldrar, som alltså bor på 
landsbygden utanför Sundsvall. Avsikten var att utforska hur sly 
på landsbygden skiljer sig från tätortsnära områden. Jag ville 
undersöka en plats i traditionell landsbygdsmiljö var sly kan 
finnas och vilka arter som är primära. Jag fann främst gråal, 
rönn och björk som främst är placerade i diken mellan ängar, 
men också på platser där skogspartier tidigare avverkats eller 
igenvuxna betesmarker. Jag promenerade runt i ett tätortsom-
rådet i närheten, för att se om och var det fanns sly. Vid en 
öppen yta, troligen en före detta äng - bakom ett villakvarter 
- skymtes nästan sikten från gångvägen till villorna av den sly 
som vuxit upp (se bild på sidan 8). Jag ställde frågor till mig 
själv. Äger kommunen detta område nu eller är det en äldre 
bonde som inte längre tar han om sin mark?

Det kan lätt konstateras att sly vanligtvis återfinns i skogen. När 
en skog avverkas frigörs näringsämnen och då kan mängden 
av lövträd, gräs och örter öka. I ett modernt kalhygge utsätts 
vanligen en slyfas, platsen täcks alltså av sly, innan röjning 
sker.9 Syftet med röjningen är att ge plats åt den framtida och 
planterade skogen som växer långsamare än slyt. Tätbevuxna 
träd konkurrerar om både plats och näring, vilket gör att de 
inte - om det alltjämt finns sly - blir fullt så stora. En effekt är 
att produktionsskogar rensas på sly, för att öka kvalitetet på 
de planterade träden. Även en fullvuxen skog rensas på sly för 
att göra det enklare att ta sig fram, vilket kan höja de estetis-
ka och sociala värdena. Skogsbolaget Holmen är en svenskt 
skogsindustrikoncern som består av fem affärsområden med 
olika inriktningar: papper, kartong, sågade trävaror, skog och 
energi. Bolaget Holmen har gjort en intressant definition där 
de definierar skogens sociala värden; de menar på att skogen 
påverkar människors livskvalitet på flera olika sätt, mestadels 
positivt då skogen kan ge ökad livskvalitet.10

9. Erik Normark, Konsten att odla skog, s. 19 samt s. 34, 2015-03-26.
10. Ibid. s. 38, 2015-03-26.
11. Ibid. s. 17, 2015-03-26.

En nu mer vanlig syn på landsbygden. På bilden 
ser vi hur slyet har brett ut sig över en yta som ti-
digare varit hagmark. Betesmarken i Säter Alnö, 
Västernorrland har tidigare haft betande djur. 
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Slyn som rensas ut ur skogen läggs oftast ner och återgår 
som näring till skogen, det  berättade Erik Normark under 
vårt samtal. Skogsskötsel blir på så sätt en balans som med-
verkar till att vissa arter blir framgångsrika, samtidigt som 
andra diskrimineras. Röjningen i skogen bidrar å andra sidan 
till en mångfald i floran, som i sin tur kan få en ökning av vissa 
insekter och fåglar. 11

Sly är alltså frekvent närvarande i skogen, men också i vege-
tation i urbana områden. Runt omkring Telefonplan och Örns-
berg i Stockholm finns platser där jag dagligen rör mig. Här 
har jag identifierat växtlighet, eller spår av nedkapad sly, som 
tas bort på platser i grönområden och längs gångvägar. Avver-
kningen är för att förbättra stadsmiljön, för att åstadkomma 
estetiskt tilltalande platser som också ska kännas trygga och 
säkra för invånarna. I tätortsnära områden återfinns exempelvis 
sly i parker, grönområden, längs vägar, diken och järnvägar. Sly 
som rensas från platser som dessa har av tradition slängt på 
återvinningscentraler, för att utvinna energi eller kompost. Idag 
flisas sly också ner till träflis, som kan spridas ut för att förhin-
dra etableringen av ogräs. Träflis från sly kan också återgå som 
näring till naturen. Flisning sker vanligen på plats, där röjningen 
skett, eller vid en mellanlagring, berättar Jimmy Andersson, 
produktionschef vid Svensk Markservice AB. Jag intervjuade 
Jimmy Andersson under detta projekt, och han berättade att 
det pågår ett projekt med den övergripande ambitionen att 
göra biokol i större utsträckning av stockholmarnas park- och 
trädgårdsavfall, då också innehållande sly. Biokol är ett material 
som har många önskvärda egenskaper och lämpar sig bland 
annat som jordförbättringsmedel. Projektet att framställa 
biokol drivs av Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm stad 
och Fortum. 

11. Erik Normark, Konsten att odla skog, s. 17, 2015-03-26.

Mälarhöjdsbadet i Sätaskogens naturreservat i 
Stockholm är en plats där många människor rör 
sig dagligen. På bilden ser vi en basketplan bakom 
snabbväxande björksly.
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En hög om 150 m3 sly vid Skärholmens stadsdelsförvalt-
nings etablering. Detta är resultatet av det sly som rensats 
runt om i Skärholmen i Stockholm under vintern 2018-19, 
och är på mellanlagring innan det ska gå till förbränning.

Sätraskogens naturreservat är en plats där många männi-
skor dagligen rör sig. I området finns badplatser, kiosker om 
somrarna, utegym, motionsspår, grillplatser, båtbryggor för 
passagerartrafik och mycket annat. Det är ett helt enkelt ett 
grönområde som många människor använder. Här identifierar 
jag både växande likväl som rensad sly.  Arter som lönn, asp och 
björk är väl förekommande. Detta fick jag också bekräftat av 
Love Örsan, Parkingenjör vid Skärholmens stadsdelsförvaltning. 
Han berättar också att de även rensar sly av andra arter, som 
tall, ek, häggmispel, rönn, oxel, tysklönn, al, sälg, och pil.

Den sly som Skärholmens stadsdelsförvaltning har rensat un-
der vintern placeras vanligen vid en etablering, en mellanlagring, 
innan det går vidare till flisning. Jag fick ta del av detta material, 
och ta så mycket sly jag ville från deras hög på 150 m3, vilket 
fick mig att mer aktivt inleda min materialutforskning.
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2.3 Reella, mätbara och abstrakta 
svårmätta värden

Erik Nordmark från skogsstyrelsen citerades i inledningen av 
rapporten, han sa att sly: “är så jävla fult! Ung oskött lövskog, 
naturligt uppkomna lövträd som är ungefär 4-5 meter höga och 
växter tätt.” Det är lätt att få uppfattningen att Nordmark 
värderar sly lågt i alla fall när det kommer till det estetiska 
uttrycket, men det är lika viktigt att påminna om att de kriterier 
för hur föremål, idéer eller handlingar uppfattas kan variera 
från en generationer till en annan. Värden på saker och ting är 
vanligtvis subjektiva. Är en situation god, värdefull eller  ön-
skvärd? Är en handling dålig eller ond, värdelös och avskyvärd? 
Guld är ett material som av tradition värderas högt, guld har 
vanligtvis ett reellt, mätbart värde. Saker och ting kan också ha 
abstrakta, svårmätta värden. Vi blir ibland påminda om krascher, 
som fastighetskraschen under 1990-talet eller IT-bubblan och 
att de hade en föregångare i 1630-talets Holland. Värdet på 
tulpanlökar hade blåsts upp, Nederländerna hade nämligen 
tulpanmani och priserna på de mest eftertraktade sorterna 
kunde kosta lika mycket som ett hus i centrala Amsterdam. 
Bubblan sprack 1637 och tulpaner som kostat fantasisummor 
gick inte längre att sälja. 12

12.  Emilie Wellfelt, Tulpanmani – börskrasch under barocken, Populärhistoria, 8/2007 
(https://popularhistoria.se/samhalle/handel/tulpanmani-borskrasch-under-barocken) 
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Det finns fler exempel där värden stigit, ökat och sedan dram-
atiskt fallit men tulpanmanin ser jag som ett illustrativt exempel 
för att värden på saker och ting kan vara subjektiva, abstrakta 
och i hög grad variera från tid till annan, och kan dessutom 
variera från en generation till en annan. Sly är ett material från 
naturen som av tradition har betraktas ha ett lågt ekonomiskt 
värde. Därför är det viktigt att påminna om projektets syfte, 
nämligen det att se värde och potential i sly, om en designpro-
cess kan framkalla ett intresse och inspiration för återupptäcka 
värden i ett lokalt material som sly. För att kunna skriva om 
det abstrakta begreppet värde ska jag koppla detta till ett antal 
intressanta tankar från boken Mossa, massa, människa - som blev 
årets bok 2014. Boken är en slags kärleksförklaring till skogen 
och författaren Per Bengtson möter Kerstin Ekman som in-
tervjuas av Po Tidholm, vidare möter läsaren jägmästare Håkan 
Strotz och läsaren blir minst sagt övertygad om att skogen både 
är själens och jordens skyddande päls, denna skog som gör oss 
friska och glada, ger skydd mot klimatförändringar, ger massa 
och timmer.

Från boken Mossa, massa, människa har jag inspirerats av up-
plevelsevärden i skog och natur. Ett exempel i boken där orten 
Harrsjö i Lappland porträtteras som en ort som många andra 
landsbygdsorter, platsen var tidigare öppen och avbetad, men 
idag saknar betande djur och slyn tar över markerna.13 Bege 
Jonsson, professor i växtekologi vid Mittuniversitetet säger “Jag 
sitter hellre på stock än på stubbe”, Med det menar han att en 
skogspromenad inte är till sin fullständiga rätt innan fikapausen 
ägt rum. Rasten ska enligt honom hellre ske på en stock än 
sittandes bredvid varandra för att lättare kunna prata och byta 
innehållet i fikapåsen, sitter vi på stubbar hamnar vi längre ifrån, 
och får svårare att samtala eller byta en bulle mot en socker-
kaka.14 Detta är en kommentar om hur han tycker att skogen 
kan ge bättre upplevelser för människan om skogen får vara mer 
varierad som en urskog än industriell produktionsskog.

Både platsen i Harrsjö beskrivs ändå som trivsam fastän slyn 
har tagit över, och vikten av att fika på ett nedfallet träd istäl-
let för stubbar ger andra insikter om hur skogsskötsel kan ge 
mervärden på skogsutflykter. Dessa berättelser är inspirerande 
insikter på hur värdet i sly, kan användas för att väcka intressen 
för naturen. Ett ökat intresse för sly som material skulle då 
kunna användas för att få fler människor att vistas i naturen 
genom jobb och skötselmöjligheter, både i skog och natur, på 
landsbygd och i tätorter.

13.  Per Bengtson, Mossa Massa Människa, - Naturskyddsföreningen, s. 62, 2014
14. Ibid, s. 36, 2014
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2.4 Konceptuella referenser

Jag arbetar med ett material från naturen som av tradition 
har betraktas ha ett lågt ekonomiskt värde. Syftet är att se 
om materialet kan förädlas och användas som råvara i pro-
duktutveckling och produktdesign. Vidare arbetar jag i en 
ämnesfråga där begrepp som cirkulär design och biologisk, 
social och ekologisk hållbarhet är centrala. Dessa perspektiv 
är avgörande i mitt projekt och har varit lika centrala i andra 
projekt inom industridesign. Jag har inspirerats av kollegor 
som utfört liknande konceptuella projekt och redovisar några 
av dessa härnäst.
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I projektet Totmoxtle, från år 2016  visar designern Fernando 
Laposse ett framprocessat material där han utgår från färgs-
pektrumet i majsskal. Hans syfte är att belysa utbudet av arter 
av inhemsk majs som existerar i Mexiko. Han antyder att dessa 
arter är på väg att försvinna för att ge plats åt den mer vanliga 
och kommersiella gula majs-arten, som är mest kommersiellt 
framgångsrik idag.15 Laposse framhäver på ett tydligt och enkelt 
sätt hur det går att visa på en mångfald som finns inom en 
art. Hans projekt gynnar olika majsarters existens och skapar 
på så sätt ett mervärde och intresse för olika arter, samtidigt 
som det bidrar med nya arbetsmöjligheter.

Totomoxtle av Fernando Laposse, Mexiko 2016.

15. Solanki Seetal, Why Materials Matter: Responsible 
Design for a Better World, Sid. 94 2018. 

TOTOMOXTLE
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I projektet Lupine Project, från år 2017 utforskar formgivarna 
Inga Guðlaugsdóttir och Elín Harðardóttir potentialen hos 
lupinen, och hur det kan bli mer använt som ett byggnadsma-
terial. Lupinen importerades från Nordamerika till Island år 
1945 och är idag en invasiv art som hindrar andra växter från 
att blomma och tenderar att kväva den lokala floran. Å andra 
sidan binder lupinens rötter jorden vilket är bra för Islands 
karja och vulkaniska landskap. 16 

Guðlaugsdóttir och Harðardóttir visar effektivt med sitt lupin-
projektet  tillgången på och potentialen i ett lokalt material 
som det lokala samhället har i sin direkta omgivning och hur 
lokalsamhället kan använda  sig utav det. Samtidigt ger projek-
tet en insikt om att människor måste se vikten av en balans 
i naturen så att vi inte bara tar det vi behöver, växter bidrar 
med för- och nackdelar i naturen.

Lupine Project av Inga Kristín Guðlaugsdóttir 
och Elín S. Harðardóttir, Island 2017.

16. För mer information om Lupine Project, se 
https://www.lupineproject.com/, läst den 21/2 2019

LUPINE PROJECT
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Under min utbytestermin vid Iceland University of the Arts 
hösten 2018 läste jag boken Willow Project, tryckt i en begrän-
sad upplaga. Detta är ett annat projekt från Island som har 
inspirerat mig. Tredjeårstudenterna i produktdesign vid Islands 
Konsthögskola har utforskat möjligheterna hos videträdet, ett 
av Islands nya förnyelsebara material. För drygt 70 år sedan 
började skogsbruket på Island, och tillgången av en större 
kvantitet av vide börjar nu bli tillgänglig. Genom att dekon-
struera materialet har studenterna kommit fram till en mängd 
olika resultat av de nya elementen. 17

Jag ser detta projektet som synnerligen intressant och relevant 
för mitt eget projekt, därför att studenterna utforskat mate-
rialet endast genom att tillföra vatten och värme, för att ge 
råvaran möjlighet att återgå till naturen. Deras bredd av resultat 
inspirerar också till så mycket mer än vad materialets första 
anblick utger att kunna användas till.

Willow Project, ett projekt av hela klassen, tredjeårsstudenter 
i produktdesign vid Islands konsthögskola, 2015.

17. Tinna Gunnarsdóttir, Willow Project, 2016

WILLOW PROJECT
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2.5 Biomaterial och samhälleliga referenser 

Jag fick en möjlighet att besöka RISE Research Institutes of 
Sweden och samtala med kemisten Mikael Lindström. RISE 
är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, 
näringsliv och samhälle, som tillsammans utvecklar tjänster, 
produkter, teknologier, processer och material som bidrar till 
en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Mikael 
Lindström är kemist och forskare vid RISE och har ett särskilt 
fokus på material och design och arbetar med att utveckla nya 
material, ofta i tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Dessutom 
är Lindström affilierad professor vid Konstfack och handleder 
studenter om material i ett hållbart samhälle.

Mitt besök på RISE och samtal med Mikael Lindström. var 
väldigt inspirerande och gav insikter om vad som görs idag 
inom det breda ämnesfältet biomaterial. Lindström visade flera 
exempel på materialprover, men också flera exempel på pro-
dukter och möbler som tagits fram utifrån materialforskning 
bedriven på RISE, främst kring cellulosa från skogen i Sverige. 
Ett exempel är projektet Parapu - en barnstol gjord av Durapulp 
som är formgiven av arkitektkontoret Claesson Koivisto Rune. 
Durapulp består av en mix av massa i kombination med PLA. 
Dessa två komponenter genomgår varmpressning som ger 
materialet speciella egenskaper. Barnstolen har hög våtstyrka, 
fukttålighet och hög drag- och böjstyvhet, likt plast i sina egen-
skaper fast gjord av förnyelsebara källor. 18

Parapu, en stol för barn, tillverkad i biologiskt nedbrytbar 
plast baserad på majsstärkelse, utvecklad och formgiven 
av arkitektkontoret Claesson Koivisto Rune, 2009.

18. För mer information om Parapu, se 
http://www.claessonkoivistorune.se/pro-
jects/parupu/ , hämtad 2019-02-28
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En viktig inspiration kom under ett studiebesök hos stock-
holmsbaserade företaget BAUX. BAUX driver sin affärsmodell 
utifrån övertygelsen   att byggmaterial ska vara hållbara, över-
raskande, funktionella och anmärkningsvärt vackra. Företaget 
både designar, producerar och marknadsför byggmaterial 
med arkitekter, ingenjörer och byggare som målgrupp. BAUX 
tillverkar bland annat designade akustikplattor i en mängd olika 
färger och former och tillsammans med forskare har företaget 
tagit fram en ljudabsorbent som är 100% biologiskt nedbrytbar.  
Akustikplattan består av vetekli, cellulosa, potatisstärkelse och 
citron. Ljudabsorbenten är lätt, slitstark, eld- och vattenav-
visande och dess egenskaper är framtagna genom biomimik. 19

Acoustic Pulp, tre akustikplattor i ett ekologiskt hållbart 
material av BAUX, Stockholm, 2019. Presenterades på 
Stockholm Furniture and Light Fair i februari 2019.

19. För mer information om BAUX - Acus-
tic pulp panels, se https://www.baux.se/
acoustic-pulp-panels/, hämtad 2019-03-26
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2.6 Materialutforskning - 
kokning, eldning, ångning, 
pressning, basning.

Den sammantagna kunskapsinhämtningen som jag beskrivit 
ovan bedrevs parallellt med ett materialutforskade. Inom 
materialutforskandet har jag dels utforskat vart jag kan hitta 
sly, men även hur det går att använda materialet på olika sätt 
genom egna tester. I det här projektetet kokar jag, samt eldar, 
mixar, böjer, ångar och pressar olika sorters trä såsom björk, 
gråal, och lönn. Andra tekniker som används är skisser, ritningar, 
skissmodeller, prototypframställande samt kunskapsinhämtning 
från andra intressenter, både kring materialets beskaffenhet och 
kritik på mina prototyper.

Sly har använts i historien och även idag inom bland annat 
trädgårdsskötsel som staket eller rabbattavgräningsnar men 
har också en stark koppling till korgflätning. För att få en 
förståelse gjorde jag egna tester att fläta sly för att se vilka 
uttryck och egenskaper det gav.

I mitt utforskande av sly har jag valt att fokusera på lövträden 
gråal, björk, asp och hassel. Detta är fyra arter som växer snab-
bt och i klena dimensioner vanligen förkastas. För att lära känna 
materialet, och se hur det ter sig i olika sammanhang valde jag 
att utforska det med metoder som kokning, pressning, eldning, 
flätning och ångning. Jag ville begränsa mig till att endast tillsätta 
vatten och värme i mitt utforskande för att hålla materialet så 
nära sitt råmaterialet som.

När jag kokade bark av gråal fick vattnet en mörkröd färg. 
Vattnet fick koka tills det nästan försvann. När det röda vattnet 
som blev kvar blev näst intill bränt och skapade en kletig mörk 
massa. Barken blev å andra sidan mjuk och formbar. Under 
kokningen genererades en söt doft, som liknade te. Flera av de 
som besökte rummet när barken kokades blev positiv inställda 
till doften. Jag mixade ner barken till fibrer som kokades. Dä-
refter pressade och handformade jag den kokande och mixade 
massan, för att få till en typ av papper eller massiv struktur. Jag 
upprepade processen igen fast med grenar och fick liknande 
resultat men något grövre textur. Dofterna av vattnet var en 
intressant sidoeffekt av testandet.

Test av papperstillverkningsmetoder. Papper från bark och grenar 
från blandade trädarter har processats likt tillverkningsmetoder 
av papper. Testerna har formats med press av tvingar och utan 
press fromats för hand, med både tunna och tjocka volymer.

Egna tester av traditionella korg- 
och staket flätningstekniker. 

Restvatten från grenkokning. En söt doft och 
en klar röd färg genereras under kokningen. 

41



För att testa om det är möjligt att framställa tjära eller något 
klisterliknande material från sly följde jag en väl beprövad 
metod av tjärbränning. Förbränningen sker med begränsat 
syretillförsel, så kallad torrdestillation. Resultatet blev en väts-
ka med stark bränd doft, med en trögare beläggning i botten 
som är tjära. Den mer flytande vätskan har en röd färg och 
kanske kan användas som pigment. De färska gråalsbitarna 
som torrdestilleras omvandlades under processen till kol, som 
skulle kunna användas för att teckna med.

Jag använde mig av ångning, även kallat basning, för att undersö-
ka böjligheten av sly. Jag ångade en mängd grenar som enkelt 
gick att böja. En sidoeffekt blev att barken gick snabbt att ta 
av och dela upp mellan inner- samt ytterbark. Grenarna satte 
jag i en formpress för att se om formen behålls efter torkning. 
Resultatet var intressant. Formen bibehölls.

Jag testade att basa längre delar av sly för att se hur pass böjligt 
det kunde vara. Sly har i sig oftas en böjlig egenskap, men med 
hjälp av basning kunde jag få den mer kontrollerad och testade 
hur pass långt jag kunde dra det. Nackdelen med att böja sly 
märkte jag i dess kvalitetsskillnad där vissa bitar brister vid en 
kvist eller att träämnet inte har hunnit bli tillräckligt stabilt än. 
Annars var det relativt lätt att böja, och att formen hölls sig 
näst intill intakt efter torkning, detta skulle kunna användas till 
att bygga upp strukturer. 

Tjära från sly framställ genom en 
tjärbränningmetod s.k. torrdestillering. 

Ritkol från sly gjord i en 
torrdestilleringsprocess. 

Björkgrenar som basad 
sedan pressad i form.

Basad björksly som håller sig stabil 
på plats med hjälp av näverremsor.
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En starkt bidragande orsak till att träet går att böja när det 
är varmt och håller formen när det stelnat är ett ämne i 
träet som kallas lignin, vilket är träets egna klister. För att få 
en bättre förståelse för lignin och hur det kan utnyttjas i en 
designprocess träffade jag forskaren och biokemisten Fernando 
Alvarado vid RISE. Han berättade att bio-polymeren lignin är 
det en naturliga bindemedlet i trä, men att det också är en 
oönskad restprodukt i pappersmassaproduktion. Det är därför 
vanligt att lignin separeras i träförädlingsprocesser. Det har bra 
bindningsegenskaper och är biologiskt nedbrytbart. Lignin är 
alltså ett ämne som skulle kunna utvinnas från sly.

Jag fick tillgång till lignin i pulverform, som jag tillsatte i mina 
tester när jag pressade sly. Detta för att undersöka om jag 
kunde få ett starkare och mer formbart resultat. Slyets pres-
sades i ugn för att det tillförda ligninet skulle härda bättre. 
Lignin uppblandat med sågspån, hyvelull, eller grenar ger alla 
olika uttryck och ger materialet extra potential att hålla ihop.

1. Grenar, bark, sågspån och lignin, med press.
2. Grenar, bark, sågspån och lignin, utan press. 
3. Sågspån och lignin. 
4. Hyvelull och lignin. 
5. Grenar och ligning.

Tester med ligninpulver och vatten som 
bindemedel för att få fram olika uttryck. 

1. 2. 3. 4. 5.
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2.7 Prototyp

För att placera mitt utforskande i ett sammanhang av vad 
materialproverna i sig kan användas till valde jag i tidsramen 
för detta projekt att gå vidare och fokusera på främst två av 
dessa. Två delar som också är tydligt ihopkopplat med uttry-
cket av just sly. Den böjlighet som finns i sly i sig självt, som 
vid ångning går att lättare kontrollera. Samt den mängt ris och 
grenar som är stark kopplad till sly. Jag basade (ångade) längre 
slystammarhar och böjde med tvingar längs en mall för att få 
en bestämt en form. Det fanns likheter till rottingmöbler, fast 
gjort av ett material som finns överallt i Sverige.

För att få till ett sorts skivmaterial som håller ihop, men som 
bara skulle kunna vara baserat på sly tog jag hjälp av lignin-
experten Fernando Alvarado från RISE. Från honom fick jag 
ta del av ett lignin-baserat lim som han just nu håller på att 
utveckla. Grenarna som jag beskar från stammarna pressade 
jag i värme tillsammans med detta ligninlim. Efter en mängd 
egna tester och samtal med Fernando gav det tillslut ett bra 
och stabilt resultat.

Lignin, Komponent 1, Komponent 2.

Ligninlimmet som just nu ligger under forskning hos 
RISE och består av 3 komponenter alla tre kommer 
från naturen och är ekologiskt nedbrytbara. Limmet 
är starkt, vattentåligt och härdas i värme.

Basad hassel sly, böjd efter form.

Grenar från olika arter av sly pressat med ligninlim. 
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Jag har skissat på mängd olika varianter hur dessa egenskaper 
skulle kunna användas som material för möbler. För att spela 
på sly som inte har samma värde som ett träd, men ändå blir 
till trämöbler. Möbler som är gjorda av “icke”-trä för att visa 
på egenskaper hos sly. Kanske finns också det estetiska likheter 
med rotting där böjligheten är en framträdande egenskap. Men 
främst visa på vad materialet som som nästan finns överallt 
skulle kunna användas till.

Skisser och skissmodeller av hur slytester skulle 
kunna användas som byggnadsmaterial för möbler.

Balanspallen SKHLM 19.0. Sits av gre-
nar från hassel, björk, och asp pressad 
tillsammans med ett ligninbaserat 
lim. Basen är gjord i basad asp och 
hassel, som är böjd efter en form.

Tre möbelidéer om hur 
materialet kan användas.

Skissmodell av balanspallen SKHLM 19.0 
i det tänkta materialet. Sits av pressade 
grenar tillsammans med ligninplulver och 
vatten, basen är böj sly.

Balanspallen SKHLM 19.0 är en prototyp där jag tänkte att sly 
skulle kunna användas som ett byggnadamaterial. Jag utvärderade 
prototypen och mitt utforskande med möbelformgivaren Jessica 
Signell Knutsson och Fredrik Forsman som är projektledare vid 
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Mitt utforskande väckte 
stort intresse och båda gav olika kommentarer och förslag hur 
arbetet kunde utvecklas. Jessica såg kopplingar till möbler och 
refererade till bröderna Campana som arbetar med ett slags 
kontrollerat kaos i sin formgivning. Fredrik saknade koppling 
mot industrin i balanspallen SKHLM 19.0 och ansåg snarare att 
det pressade materialet av sly kunde användas exempelvis ljud-
absorbenter eller skivmaterial för sängbottnar. Förutom detta 
visade han också ett starkt intresse för dom dofter som kommit 
fram i mitt undersökande.
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 3. DESIGNFÖRSLAG

Så här långt i min rapport har jag sammanfattat min design-
process som innehållit utforskning, designreferenser, materia-
lutforskning och min egen formsökandeprocess. Kunskapsin-
hämtning från andra intressenter har varit viktig, både kring 
materialets egenskaper och slyets möjligheter. För att få en 
djupare förståelse för sly som material och dess möjliga 
användningsområden har jag alltså utfört egna tester. Jag har 
kokat, eldat, mixat och böjt sly från björk, gråal, hassel och 
asp. Vidare har jag skissat, utfört ritningar, skissmodeller och 
framställt prototyper och ett antal design- och produktförslag. 
Det övergripande syftet är att på olika sätt försöka förädla 
materialet sly. Frågeställningen som skrevs i inledningen av 
rapporten upprepar jag även här: Vad och på vilket sätt kan 
jag använda sly till produkter, sly som vanligen istället flisas och 
används för energiutvinning och markfyllnad? Kan jag genom 
en designprocess öka användarvärdet i ett material, så att 
kommun skogs- och markägare i större utsträckning än idag 
vill tillvara på, och ser ett värde och potential i sly snarare än 
en kostnad? Kan en designprocess framkalla ett intresse och in-
spiration för återupptäcka värden i ett lokalt material som sly?
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3.1 Materialprover

Utforskandet av sly har lett fram till ett variationsrikt resultat. 
Jag vill visa på att det finns mycket mer potential hos ett ma-
terial än vad som första anblick avger. I mitt utforskande har 
jag bland annat fått fram egenskaper som färger, tjära, dofter, 
kol, texturer och strukturer.

Dessa resultat skulle kunna gå att använda till att betsa trä eller 
färga tyg, teckna med kol eller använda som grillkol. Dofterna 
som framkommit har varit en positiv bieffekt, men det skulle 
krävas mer efterforskning men dessa dofter skulle möjligen 
kunna användas som essenser till doftljus, parfymer eller kanske 
drickbart te eller smakessens i mat skulle. Materialkartan har 
vidare fungerat som ett biblioteket för mig och andra som 
tagit del av mitt projekt har inspirerats och uttryckt en vilja 
att fortsätta arbeta med materialet. Jag ser en stor utveckling-
smöjlighet och tänker att varje enskild petriskål skulle kunna 
utvecklas i flera olika riktningar som i sin tur skulle kunna 
formuleras som ett eget projekt i sig.

21 stycken materialprover framtagna från sly. Bland dessa 
resultat finns dofter, färger, kol, tjära, strukturer och textur-
er. Proverna är placerad i petriskålar av plast som är i sin 
tur har en bottenplatta av laserskuren brun MDF.
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3.2 Artefakt

I mitt förslag om hur sly skulle kunna användas valde jag i det 
här projektet att fokusera på hitta ett byggnadsmaterial gjort 
av sly, som efter användning skulle kunna återgå till naturen. I 
ett förslag har jag visualiserat hur det pressade skivmaterialet 
skulle kunna användas som material i en rumsavdelare som 
delar upp ett större rum i mindre delar men som fortfarande  
får ett djup, eftersom rumsavdelaren ger transparens. Förslaget 
har också en tonad bets av slytjära för att får in tjärdoften och 
ge en naturnära känsla i produkten mer än bara det visuella. 
Toningen ger samtidigt avdelaren en tyngre samt stabilare 
känsla. Detta förslag stannade på skisstadiet utan  prototyp-
framställning.

Sidobordet SKHLM 19.1 är ett förslag på hur materialet skulle 
kunna användas i en möbel. En ram av massiv björk håller upp 
sidorna av pressat sly. I möbeln finns förvaringsfunktioner  som 
också skapar ett djup och en transparens av att delvis se vad 
som finns där inne, likt rottingmöblerna i IKEAs Stockholm 
2017 serie. Denna möbel är gjord med sly från Skärholmen, 
drygt 5 km från Konstfack. Ligninlimmet går också att använda 
till att fästa ramen i som är i massiv björk.

Skissförslag på avskärmsvägg med ytor av pressad sly och 
en ram av massiv björk som är betsad av slytjära för att 
koppla in doften och känslan av skog. Avskärmingsväggen 
är 185 cm hög och 60 cm bred.

Sidobordet SKHLM 19.1 är en mindre möbel, som passar sig 
för förvaring. Presenterades under Konstfacks Vårutställning 
2019.  Med en öppning från sidan och en från fronten som 
också har ett hyllplan. Ramen i ljus massiv björk skapar en 
kontrast till sidorna av slyet från Skärholmen. Sidorna är 
pressat sly tillsammans med ett ligninbaserat lim. Transpar-
ensen skapar ett djup och en koppling till rotting. Den är 55 
cm hög och 60 cm bred, och har ett djup på 25 cm. 
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3.3 Berättelsen Om Sly

I projektet har jag arbetat mycket med film som medium för 
att visa processen, men också för att berätta en historia om 
materialet sly. I filmen Om Sly visar jag platser där sly finns, ger 
åskådaren en förståelse för materialet och visar hur jag har 
bearbetat det. Tillsammans med dessa filmklipp jag tagit under 
processen, har jag lagt till dikten Genom Skogen av Tomas Tran-
strömer, som är en hyllning till skogen och naturen.

Dikten är skriven av Tomas Tranströmer och publicerad i boken 
Svensk dikt : från trollformler till Lars Norén, en antologi samman-
ställd av Lars Gustafsson 1985.

Genom skogen

En plats som kallas Jakobs kärr
är sommardagens källare
där ljuset surnar till en dryck
som smakar ålderdom och slum.

De svaga jättarna står snärjda
tätt så ingenting kan falla.
Den knäckta björken multnar där
i upprätt ställning som en dogm.

Från skogens botten stiger jag.
Det ljusnar mellan stammarna.
Det regnar över mina tak.
Jag är en stupränna för intryck.

I skogsbrynet är luften ljum.
Stora gran, bortvänd och mörk
vars mule gömd i jordens mull
dricker skuggan av ett regn.

Filmen Om Sly innehåller platser var sly finns, processer hur 
det har hanterats i projektet och dikten Genom Skogen av 
Tomas Tranströmer läses samtidigt upp. 
Länk: https://youtu.be/gRY_EQu7pfo 
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 4. KONSTFACK: 
 VÅRUTSTÄLLNING 2019

Det här utforskande examensarbeten med titeln Om Sly 
avslutades med en examensutställning på Konstfack i maj 2019. 
Min process har varit lång och många delar presenterades 
under utställningen. Ett syfte med utställningen var att visa på 
mångsidigheten som jag har upptäckt i materialet sly. Jag ville 
förmedla de intryck jag fått under mitt utforskande och valde 
att utställningen skulle attrahera flera sinnen såväl syn, hörsel, 
känsel som lukt. Det första som besökaren möts av är doften 
av tjära, den starka brända och rökiga doften tar över i rummet 
och väcker ett intresse. En majoritet av besökarna komment-
erade doften, oftast positivt, med  associationer till skog, båtar 
och bryggor. Resultaten av materialutfoskandet placerades i 
petriskålar på en höjd om 90 cm för att ge besökarna möjlighet 
att interagera med de olika resultaten, och för att med lätthet 
kunna plocka upp dem. En del prover placerades på väggen 
och fanns tillgängliga för att plocka ner vid intresse. Filmen 
Om Sly projiceras genom sly som plockats in från Skärholmen, 
en stadsdel i sydvästra Stockholm. Den visuella effekten gav 
en stämning och på andra sidan av rummet fanns ljudet till 
filmen. Filmen fungerade med eller utan ljud, och i hörlurarna 
kunde besökarna lyssna på dikten Genom Skogen av Tomas 
Tranströmer, som syftade till att skapa en starkare känsla av 
naturen och skogen.

Utställningen Om Sly - en utforskande designprocess av ett naturmaterial 
och formgivning varade under tio dagar i maj 2019 som en del av Konstfacks 
Vårutställning. Längs väggarna i rummet fanns vertikala element av råma-
terialet sly som inhämtats från Skärholmen. Dessa vertikala element bröts 
upp med materialprover i petriskålar och klättrandes längs väggen. En pro-
jektion av filmen Om Sly som jag gjort under detta examensprojekt belystes 
genom slyet med syfte att skapa en naturnära stämning samt förståelse om 
materialet. Utställningen inleddes av en beskrivande text om projektet och en 
tydligt doft av tjära. Centralt i utställningen placerades sidobordet SKHLM 
19.1 upphöjd på ett lägre podium av hyvlad och bränd gran.

Jag fick mycket respons från besökarna och väldigt många kände 
igen sig och kunde relatera till sly som något frustrerande. Re-
sultaten som jag presenterade skapade inspiration hos andra 
och responsen väckte också andra tankar, att jag kunde utveckla 
projektet om sly inom andra användningsområden. Exempelvis 
dofter i parfym, tvålar eller doftljus. Ett annat tänkbart använd-
ningsområde skulle kunna vara att använda sly i större strukturer 
och volymer i rumsligheter, staket eller tjockare skivmaterial. 
Eller varför inte smaker som slygodis eller bbq-essence. Intry-
cken blev många, både för besökarna och för mig.
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Materialproverna presenterades under vårutställningen i petriskålar på 
en höjd av 90 cm. och är placerad i en laserskuren skiva av brun MDF. 
Förklaringar om varje prov lasergraverades i MDF skivan framför varje 
skål. Större materialtester placerades på väggen för att med lätthet kunna 
plockas ner.

Utställning väckte många sinnen till liv, dofter, visuella 
element, texturer och ljud. Besökarna kunde enkelt ta sig 
runt i utställningen.

Hörlurar hängandes i en krok av böjd 
sly. På väggen placerads en laserskuren 
och graverad skylt med titel och längd av 
filmen Om Sly. I hörlurarna hör ljudet till 
filmen som visas på med en projektion på 
andra sidan av rummet.
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 5. SUMMERING 
 OCH REFLEKTION

Formgivare kan då tänka mer genomgripande på ett större 
ekologiskt system, att artefaktens material är valda med hän-
syn till dess härkomst, funktion i artefakten och tillvaro i dess 
efterliv, alltså vad som hände med materialet när artefakten 
gjort sitt. Det övergripande syftet är att på olika sätt försöka 
förädla materialet sly. Jag framställde en materialkarta, ett slags 
biblioteket, över min material utforskade process, och ser 
utvecklingsmöjligheter som skulle kunna utvecklas i flera olika 
riktningar, exempelvis som dofter i parfym, tvålar och eller doft-
ljus. Ett annat tänkbart användningsområde skulle kunna vara 
att sly skulle vara strukturer i större volymer i rumsligheter, 
staket eller tjockare skivmaterial. Jag har bland annat skissat 
på mängd olika varianter hur bearbetat sly skulle kunna använ-
das som material för möbler, bland annat en skärmsvägg med 
pressad sly, betsad ram av slytjära för att koppla in doften och 
känslan av skog.

Materialet sly står i centrum i mitt examensprojekt. Som stu-
dent på Konstfack och i min framtida yrkespraktik har frågor 
om cirkulär ekonomi och cirkulär design varit närvarande. Det 
är avgörande för att påverka samtiden och framtiden mot en 
mer hållbar framtid. Sly är en resurs, ett material som både 
finns lokalt, regionalt och nationellt. Jag har arbetat med ett 
material från naturen som av tradition har betraktas ha ett lågt 
ekonomiskt värde. Syftet var att se om materialet kan förädlas 
och användas som råvara i produktutveckling och produkt-
design. Vidare arbetar jag i en ämnesfråga där begrepp som 
cirkulär design och biologisk, social och ekologisk hållbarhet är 
centrala. Projektet rör sig i ämnesfält som bioekonomi, cirkulär 
design och frågor om lokal produktion.

Avsikten med detta projekt är att utveckla och formge en 
eller flera artefakter för att på så sätt både uppmärksamma 
potentialen i materialet. Syftet är vidare att både visa på mö-
jligheter med detta naturmaterial, som efter att de använts i 
mina designförslag kan återgå till naturen, i en hållbar nedbry-
tningsprocess. Det har varit både inspirerande och uppmanade 
att först tillämpa en materialutforskning i en experimentell 
småskala för att därefter framställa mina designförslag. En viktig 
del i mitt materialutforskade har varit att koka, elda, pressa, 
mixa och böja sly från björk, gråal, hassel, och asp vidare har 
jag utfört ritningar, skissmodeller och framställt prototyper. En 
teoretiskt ingång har varit att en formgivare bör ha kunskap om 
lokala material i sin lokala region som skulle kunna förstärka 
lokala, ekologiska och industriella möjligheter, och att produk-
tionen kan efterlikna, ja härma naturens kretslopp. Vi behöver 
lära oss av naturens helhetssyn och se på artefakter som delar 
i ett större system.

Summering:
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Som student i industridesign har detta projekt både varit läror-
ik, utmanande, och inspirerande. Det har varit ett av mina första 
och större självständigt drivna projekt där jag både formulerat 
innehåll, teman, strategier och projektplaner. Det hade varit 
intressant att tidigare i projektet utvärdera min utforskning 
med andra aktörer genom att skapa en diskussionsgrupp med 
personer från olika yrkeskategorier, till exempel skulle gruppen 
kunna innehålla en produktdesigner, möbelformgivare, arkitekt, 
textildesigner och en kemist. Eller en helt annan konsultation 
av yrken. Min idé med en sådan grupp med olika experter är 
att jag skulle få insikter utanför min egen erfarenhet och ref-
erensbank. Sammantaget skulle då materialets potential kunna 
diskuteras och utvecklas ytterligare, tillsammans skulle vi tyd-
ligare besluta vart projektet drivits, sätt att fokusera projektet 
inom tidsram samt tema. Exempel på ett sådant tema är dofter 
i bred bemärkelse som uppkommit i utforskade men som inte 
fått nämnvärd fokus. Ett hypotetiskt tema skulle kunna ha blivit 
att sly/materialutforskning skulle blivit en grund för dofter i 
parfym, tvålar och eller doftljus. Om jag tidigt tagit detta beslut 
skulle projektet haft ett helt annat designförslag. Därmed vill jag 
återgå till mitt syfte, att se om materialet kan förädlas och an-
vändas som råvara i produktutveckling och produktdesign. Det 
finns alltså en stor mängd möjligheter med detta material och 
jag har utforskat några av dem, dessa har gett mig inspiration 
och drivkraft att fortsätta utforska och arbeta vidare med sly.

Reflektion: 

65 66



  REFERENSLISTA

Andersson, Rune, Ebenhard, Torbjörn, Emanuelsson, Urban, Eriksson, Lennart, 
Hansson, Per-Anders, Hultåker, Oscar, Lind, Torgny, Nilsson, Daniel och Ståhl, Göran 
(alla SLU), samt Forsberg, Maria (Uppsala universitet) och Iwarsson Wide, Maria 
(Skogsfors). Sly - en outnyttjad energiresurs (kortversion av en rapport), 2014.

Bengtson, Per, Mossa, Massa, Människa, 2014.

Gunnarsdóttir, Tinna, Willow Project, 2016.

Normark, Erik, Konsten att odla skog, 2015.

Solanki, Seetal, Why Materials Matter: Responsible Design for a Better World, 2018.

Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling, Ekologi, Ekonomi och Kultur, 2008.

von Linné, Carl, Philosophia botanica kapitel VII, aforism 210, 1751.

Alvarado, Fernando, PhD Senior project manager, RISE Research Institutes of 
Sweden, 2019

Andersson, Jimmy, Anbudsprojektledare, Svensk Markservice, 2019

Lindström, Mikael, PhD Senior project manager,  RISE Research Institutes of 
Sweden, 2019

Normark, Erik, Skogsvårdsspecialist vid Skogsstyrelsen, 2019

Schaffer, Christina, Lektor i ekologi vid Stockholms Universitet, 2019

Örsan, Love, Parkingenjör, Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2019

BAUX, BAUX Acoustic Pulp, 2019. https://www.baux.se/acoustic-pulp-panels/ 
(hämtad 2019-03-26)

Claesson Koivisto Rune, Parupu Children’s Chair, 2009. http://www.claessonkoivistorune.
se/projects/parupu/ (hämtad 2019-02-28)

Lupine project, https://www.lupineproject.com/, 2018. (hämtad 2019-02-27)

Wellfelt, Emilie, Tulpanmani – börskrasch under barocken. popularhistoria. 2007-08-08. 
https://popularhistoria.se/samhalle/handel/tulpanmani-borskrasch-under-barocken 
(hämtad 2019-04-29)

BÖCKER OCH TEXTER

INTERVJUER OCH SAMTAL 

DIGITALA KÄLLOR

67 66



Tack till 

Professor Cheryl Akner-Koler, Konstfack

Gästlektor Christian Björk, Konstfack 

Professor Fernando Alvarado, RISE 

Professor Mikael Lindström, RISE

Isa Lewén, Landskapsarkitekt

samt studentkollegorna i IDBA16

Tack för att du tog dig tid läsa om mitt projekt Om Sly - 

En utforskande designprocess av ett naturmaterial och formgivning, 

dessutom vill ge ett extra tack till dem personer som stöttat, handlett 

och stått för kunskapsinhämtning under detta projekt.


