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Bakgrund
Som det ser ut idag kostar arbetskraften mer än materialet 
vid industriell tillverning av möbler. Materialet som inte pas-
sar normen sorteras bort. Det mer och mer låsta systemet som 
används idag klarar/vill inte bearbeta det material som inte är 
perfekt. Det är svårt att motivera tiden det tar i förhållande till 
kostnaden av sparat material.  Vi är intresserade av ett annat 
förhållningsätt av resursanvändning, material, yta, normer, 
formgivning  och förhållande till möbelproducenter. Vårt kandi-
datexamensarbete bygger på en vidareutveckling av idéer kring 
ett bord vi tidigare formgivit. Bordets koncept bygger på att 
spänna ihop obehandlade överblivna lister med metallband till 
en limfri konstruktion. Iden att använda spillmaterial tycker vi 
är intressant och tillför ett mervärde. Men när det gäller bordet, 
då tillverkningen drar mer åt slöjdhållet, blir det mer som poesi. 
Det tillverkas i för liten skala för att göra skillnad att använda 
spillmaterial. Därför vill vi ta det ett steg längre och förhålla oss 
med spillmaterialet i relation till industrin och serieproduktion. 
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Problemformulering
Hur kan vi på ett rationellt sätt ta till vara på spillmaterial och 
bruka det inom industrins förutsättningar?

Syfte
Ta till vara på spillmaterial från den industriella möbeltill-
verkningen och omsätta det i nya möbler. Vi som formgivare 
har ett annat förhållningssätt  och kan se nya möjligheter med 
ratat material. Målsättningen är i förlängningen är att utarbeta 
ett koncept för resurseffektivare möbler.
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Research och genomförande 

Research resa
Vi valde att starta upp arbetet med en inledande studieresa till 
möbelproducenter i Småland., för att på så sätt skaffa oss en 
grundlig bild av det spillmaterial som produceras i möbels-
verige.  Anledningen till att vi valde endast möbelrelaterade 
industrier var för att ta hänsyn till logistiska, ekonomiska och 
praktiska aspekter.  Vi bokade in möten med allt från de stora 
kontorsmöbeltillverkarna till små snickerier, för att få hela spek-
trat av företag. Vi visste inte när vi gav oss iväg om vi skulle 
finna något användbart som vi kunde arbeta vidare med. Så det 
var lite ovisst när vi gav oss iväg, men vi var fulla av förhoppn-
ingar.

Första besöket var Stolab i Smålandstenar, som är ett klassiskt 
träsnickeriföretag som mestadels arbetar i träslaget björk. Vi var 
länge på fabriken och testade och experimenterade med olika 
spillbitar. Det intressantaste vi fick med oss där ifrån i form av 
spillmaterial var bitar med vankanter. 

Den andra dagen inledde vi med ett besök hos Materia i Tranås. 
De har ingen egen tillverkning utan har endast montering, ta-
petsering, produktutveckling och försäljning inhouse. Det enda 
spill de får är mindre tygbitar efter tapetsering.

Senare under dagen besökte vi Mitab, också dom i Tranås. 
Mitab är specialiserade på bockning av rör och får större kvan-

Test av spill på Stolab

Vankanter
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titeter spillstumpar av rostfritt stålrör. Det mesta av spillet 
utgörs av stumpar under 15cm med en diameter på 30mm. De 
säljer spillet till råvarupris för nersmältning.

Den tredje dagen besökte vi Wigells i Malmbäck. Ett mindre 
legotillverkande möbelsnickeri som mestadels tillverkar stolar 
åt skola och äldrevård.  Även här är vankanterna det intressan-
taste. 
  
Samma dag besökte vi även Efg i Tranås. Efg är ett stort 
kontorsmöbelsföretag och fabriken i Tranås tillverkar deras 
skivbaserade möbler. De får stora mängder urtagsspill från 
kontorsbordskivor. Det är tjocka skivor med spånkärna som är 
fanerade på en sida och kantlistade på två sidor. Spillet skulle 
vara smidigt att köra iväg till ett annat ställe för att skivorna 
redan nu prydligt staplas på pall. EFG själva betalar för att bli 
av med sitt spill.

Dag fyra åkte vi till Kinnarps i Kinnarp. Kinnarps är en stor 
kontorsmöbeltillverkare och har en avancerad anläggning. Kin-
narps har ett väl utvecklat system för hantering av allt sitt spill-
material. De pressar samman allt träspill till pellets och eldar 
med, även allt fanerspill.

Femte dagen åkte vi ner till Rydaholm och Trio möbelsnickeri. 
Trio har både ett eget sortiment och en legotillverkning. De får 
rätt klassiskt träspill i form av vankanter och smala kilar men i 
fler träslag än 
normalt.
 
Efter lunch åkte vi till Ragnars work utanför Tenhult. De får 
spill av kompaktlaminat och linoleum. Bitarna de kastar är of-
tast skadade eller mindre bitar i vitt skilda format.

Ragnars tipsade om Ceos som är skivgrossist och även utför 
tillkapning av skivmaterial på uppdrag. De får mycket spill 

Spill från Mitab

Spill från Efg
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av skivmaterial. Både smala remsor och mindre lappar och de 
slänger spillet.

Sista besöket för dagen blev till Karl Andersson och söner i 
Huskvarna. Det är en snickerifabrik som får det vanliga snick-
erispillet i form av vankanter och fanerspill.  De får betala för att 
bli av med 
spillmateralet

Sjätte dagen besökte vi Svensson & Linnér i Rörvik. De är ett 
legotillverkande företag som har uppemot 200 olika kunder. De 
är kunniga inom området skiktlimning och har en modern och 
stor anläggning. De får spill i form av är bortsågade skiktlim-
made delar från andra produkter och fanerspill i mindre bitar 
av olika slag i stora kvantiteter. 

Efter lunch samma dag for vi ner till Lammhults möbel i 
Lammhult. Företaget arbetar likt Materia med sömnad, produk-
tutveckling, monterig och försäljning. De får bara spill från 
tapetserardelen och lädret de får över säljs till hobbyfirmor och 
liknande. 

Efter Lammhults möbel åkte vi till Lammhults snickeri som le-
gotillvekar mestadels till  Norrgavel. De får ganska mycket spill 
av vankanter och listbitar. 

Sista besöket på resan var Lindås i Lammhult. De är ett legotill-
verkande företag som gör all typ av skivbaserad förädling. De 
fick en del lustiga spillbitar som halvcirklar och andra urfräsn-
ingar, men även vankanter och en del kompaktlaminatbitar. 

Spill från Svensson & Linnér

Spill från Lindås
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Utvärdering av resan
Det var en intensiv tur ner till Småland. Vi var nöjda med resan som  
var inspirerande, lärorik och gav flera spår att arbeta vidare med. 
Det blev en bra start på ex-jobbet genom att komma igång snabbt. 
När vi åkte runt i bilen fick vi mycket tid att diskutera vad vi gjorde 
och vad vi var ute efter i projektet. Det blev också tydligt att det inte 
hade fungerat att vara själv på den här typrn av resa. Först och främst 
skulle det vara alldeles för tråkigt, sen att inte ha någon att bolla 
tankar med om det som hittats och idéerna skulle bli svårt. Av alla 
uppslag och ideér vi fick med oss från resan valde vi att vidare under-
söka fyra spilltyper.

Metallrör från Mitab 
Kunde det på ett intressant sett gå att deformera metallen med tryck 
för att skapa tilltalande och användbara former? 

Fanérspill
Hur skulle det fungera att lappa ihop små fanerbitar till en större 
form?

Vankanter
Vi ville på något sätt undersöka sätt att utnyttja dualiteten i vank-
antsbitar. Fladdras barken bort framträder en fin yta som tillsammans 
med den kapade bildar tilltalande kontraster.

EFG skivor
När EFG sågar ut inbuktningar i en skrivbordsskiva blir det stora 
mängder rätt stora spillbitar över som de inte vet vad de ska göra 
av. Bitarna består av en 25mm Tjock spånskiva som är fanerad på 
ena sidan och papp på andra. Två av kanterna är kantlistade. Det är 
möjligt att lacka pappsidan för att öka möjlig användning.
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Utvecklingsarbete
Det blev tydligt hur svårt det är att rationellt bearbeta spill-
material. Vi var ute efter ett generellt typ av spill som många 
fick över.  Vilket innebar att Efgs skivspill och Mitabs met-
allrörstumpar fall bort. Att klämma ihop metallrör tyckter vi 
var en intressant bearbetning av materialet, men att använda 
spill blir nog även för begränsande med den principen. Kvar 
blev då Fanerspill och vankanter att gå vidare med. Det skulle 
vara intressant att utnyttja den grova sidan i vankanterna. Vi 
skissade på en sittmöbel med ett sittskal där den grova ytan blir 
utsidan. Det skulle kunna bli vackert både som oljad och lackad, 
men även i svartbets.  Det fanns dock lite problem med hur det 
råmaterialet ser ut. Ofta har bitarna olika vinklar och är bredare 
på ena sidan och saknar i princip tjocklek på andra sidan. Det 
gör materialet svårare att limma ihop, men är inget som inte 
skulle kunna lösas.

Efter två dagars testande med spillbitar bestämde vi oss för att 
arbeta vidare med fanerspill. Fanerspill var den typ av spill-
material som passade vår utgångspunkt bäst. Ett generellt spill 
som blir över i stora mängder, har ett ekonomiskt värde och ett 
lågt energivärde vid t.ex. eldning.  Vi såg tre klara fördelar med 
att använda detta spill. 

-Resurssparande 

-Nya Estetiska uttrycksmöjligheter  

-Teknisk möjlighet att göra dubbelkrökta komplexa ytor. 

Det blev extra intressant att utforma en dubbelkrökt yta för då 
utnyttjas verkligen fördelen med att använda små spillbitar. Vi 
bestämde därför att optimalt visa på möjligheterna genom att 

skisser på vankanter

skiss på fanerspill



11

skapa en dels insprirerande men också funktionell sittmöbel i 
form av ett formpressat sittskal med dubbelkrökning. 

I vårt projekt har vi tyckt att det varit viktigt att hålla en dialog 
och ett samarbete med producenter och verklighetens förutsätt-
ningar.  Det kändes självklart när vi bestämt att vi skulle gå 
vidare med fanerspill  att det var Svennson & Linnér vi ville 
fördjupa vårt samarbete med. Det var ett inspirerande möte när 
besökte dem och redan då diskuterade möjligheterna med detta 
spill. Att Svensson & Linnér är skickliga på formpressning och 
en så stor underleverantör är också betydelsfullt. Fördelen med 
att jobba med ett legotillverkande företag är att var fria och inte 
behövde förhålla oss till en specifik producents behov eller stil.

Svensson & Linnér var positiva till ett samarbete, men innan vi 
åkte ner till dem igen behövde vi göra provpressningar själva. 
Vi satte igång och gjorde en massa provpressningar, både med 
tvådelad form och i vakuumbord. Efter ett antal pressningar 
lärde vi oss följande: Vakuumbordet får inte tillräckligt högt try-
ck vilket medför två problem. En dubbelkrökt yta blir lite buklig 
och att polyuretanlimmet bildar små ”spottloskor” på grund av 
det låga trycket. (Se övere bilden.) Därför behövde vi använda 
oss av en tvådelad form som kan ge ett högre tryck. Eftersom 
faneren inte ligger som en jämn yta då de är små lappar och 
remsor så behövdes också någon form av gummiduk på båda 
sidor av pressformen. Gummiduken fördelar trycket  över hela 
utan och gör det möjligt att ha små ojämnheter utan att riskera 
att limmet bildar ”spottloskor”. (Se undre bilden.) Gummidu-
kar är ett stort område och vi har undersökt olika hårdheter och 
kvaliteter. Gummiföretaget Jitek i Jönköping ställde upp med 
sponsring av gummidukar av olika hårdheter och kvaliteter. 
 
Projektet innebar att vi var beroende av industrier med maski-
ner som klarar höga presstryck och det är inte helt lätt att få tid 
hos dessa företag för att provpressa. Det gick åt mycket tid till 
att ringa och försöka hitta en tid som kunde passa alla. Vi skulle 
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inte ha tid råd eller möjlighet att utveckla en helt egen tvådelad 
form att pressa i , så vi skulle antingen provpressa i Svensson & 
Linnérs befintliga pressformar eller att vi tillverkade en enklare 
prototyp i vakumsäck. Ett alternativ vi hade var att vi skulle 
bygga en enklare tvådelad egen form som vi sedan pressade 
med hos någon som har en hydraulpress. 

Efter undersökande av hur presstrycksmarknaden ser ut så kom 
vi i kontakt med ett prototyptillverkande företag i Jönköping 
som heter Prototal. Dom tyckte om våra ideer och bjöd in oss 
att testa i deras så kallade Quintuspress. Det innebär ett enormt 
högt presstryck men under ett tiotal sekunder. Fördelen med 
Quintustekniken är att man endast behöver en formhalva då 
maskinen trycker mot formhalvan med en flexibel gummiduk 
med oljehydraulik som tryckgivare. 

Fördjupningsresa
I mitten av april åkte vi ner på vår andra resa till fabrikerna 
i Småland. Svensson & Linnér, Fanerkompaniet och Prototal 
stod på schemat. Resans syfte var att undersöka hur vår idé om 
spillfaner fungerar i industriell produktion. På Svensson & Lin-
nér fick vi provpressa i en befintlig dubbelkrökt pressform.  Vi 
var lite osäkra på huruvida limmet skulle fungera att applicera 
på de små fanerbitarna samt om det gick att lägga fanerbitarna 
i pressformen utan att de föll isär. Vi hade funderingar kring oli-
ka sätt att förhärda bitarna eller planpressa lite lätt före de läggs 
i pressformen för att på så sätt få det att hålla ihop. En annan 
aspekt var att vi inte visste hur den tryckfördelande gummiduk 
vi skulle ha på båda sidorna i pressformen skulle bete sig under 
värme, tryck och i en dubbelkrökt yta. Det visade sig att det 
gick smidigare än vi vågat hoppats på och det var inga problem 
med några av våra farhågor. När vi gjort några tester hade vi ett 
givande samtal med VD Jörgen Johansson om konceptet. Han 
tycker att det är intressant men är tydlig med vikten av att det 
ska gå att få ekonomi i principen . Han hade även funderingar 
kring insamlandet av råvaran. Ska konceptet fungera som en 
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produkt, vilket vi tänker oss, blir det uppenbart att spillmateria-
let Svensson & Linnér får inte kommer räcka långt. Hur ska det 
på ett realistiskt sätt finnas tillräckligt med fanerspill?
Problemet med att få spillmaterialet att räcka är givetvis väsen-
tligt. Vi vill inte hamna i situationen att det sågas upp småbitar 
av fullformatsfaner för att endast se det som en gestaltnings och 
teknisk lösning. Spillmaterialet har ju varit vår utgångspunkt 
i projektet och vi tycker det  tillför en viktig dimension i kon-
ceptet. Därför begav vi oss till Svensson & Linners underlever-
antör av faner, Fanerimporten i Sävsjö. Fanerimporten levererar 
faner och skivmaterial över hela Sverige. De har ett stort lager 
av både skivmaterial och faner i alla förekommande träslag och 
de klipper till och formaterar allt faner innan de levererar det 
vidare till kund. Fanerspill får de i stora kvantiteter men allt 
klipps direkt ner till flis för eldning. Det är ekonomiskt omöjligt 
att sortera de mindre fanerklippen enligt dem.  Det visade sig 
dock att när de formaterar faner så blir ändstumparna över. 
Bitar som blir ett slags mellanformat, i längder mellan 50-120 
cm vilka de inte kan ta ut ordinarie pris för.  Dessa fanerbitar 
förekommer i alla träslag och tjockleker. De staplas på pallar 
och säljs till kraftigt reducerade priser, mellan en tiondel till 
en tjugondel av ordinarie pris. De ändbitar som blir över kan 
närmast ses som en slags spill för Fanerimporten och efterfrå-
gan på den typen av kortare bitar är högst begränsad, så de blir 
liggandes på lager under längre tider. För vårt koncept passar 
dessa ändbitar mycket bra och i och med det lägre priset så kan 
en viss merkostnad av arbete accepteras. 

Prototal var det tredje företaget vi besökte. Vi var intresserade 
av att se hur faneren betedde sig under extremt högt tryck och 
om det i med det uppstår några nya möjligheter. Vi provade 
först med att bara ha lim på bitarna, men eftersom trycket var 
under så kort tid (max 30s) så hölls inte bitarna på plats och de 
sprack i fibrerna. Vi provade också med att fukta bitarna orden-
tligt, då blev resultatet bättre men bitarna ville fortfarande inte 
binda. Så efter ett tag kom vi på att vi kanske skulle pressa flera 

Limvalsning

Provpressning
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gånger med samma bitar. Då fick vi limmet att bita tag och vi 
kunde skiktlimma med gott resultat. Vi gjorde tester med dub-
belkrökt yta och det gick mycket bra och eftersom trycket är så 
högt så blev det inget synligt spår av överblivet lim heller. Det 
finns dock flera nackdelar med tekniken, dels är maskinen my-
cket dyr i drift och dels klarar den bara att pressa formar som 
har ett djup på max ca 350 mm. En annan svaghet är att form-
verktyget måste tåla det extremt höga trycket, vilket gör det 
komplicerat och dyrt att tillverka. Vi konstaterade att tekniken 
endast lämpar sig för att tillverka prototyper i även om pressn-
inga med högt tryck är intressant. 

Vi var nu tvungna att ta beslut vilken teknik vi skulle använ-
da oss av för att tillverka vår egen prototyp på sittskal. Efter 
överväganden med för och nackdelar hit och dit så kom vi fram 
till att vi nog kan använda oss av vakumsäcken då vi hade kom-
mit fram till att vi kan undvika att limmet bildar ”spottloskor”.  
Prototypen ska först och främst inspirera till vad man ska 
kunna åstadkomma med tekniken. Det blir viktigt att det blir 
en trovärdig och välbyggd prototyp med stark karaktär, så den 
sticker ut och inspirerar till fortsatt utveckling av konceptet.  Vi 
bestämde oss för att tillverka en form av eps (expanderad poly-
styren). Fördelen med det materialet är att det är lätt att arbeta 
med både i vikthänseende och lätt att mekaniskt bearbeta. Vi 
arbetade i fullskala med att ta fram en sittskalsform som kändes 
både bekväm och som framhäver fanerens mönsterverkan och 
struktur. 

Ändbitar från  Fanerimporten

Quintuspress hos Prototal
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Om formen
För att visa konceptet har vi valt att göra en störe och lite mer 
extrem möbel i form av en fåtölj. Vi vill med möbeln visa vad 
som är möjligt att åstadkomma med den här tekniken. Faner-
bitarna bidrar med så mycket uttryck i sig själva, därför ville 
vi arbeta med en enkel form i sittskalet för att framhäva faner-
mönstret. Vi utgick från en ihoptryckt cirkel som vi snedställde 
och välvde kanterna på. Inom denna cirkel skapade vi sedan en 
bekväm sittkurva. Vi har varit tvungna att anpassa kurvan till 
vad vi kan åstadkomma med den teknik vi har att tillgå i form 
av vakumsäcken. Hur sittskalets vassa snittyta behandlas har 
stor betydelse för sittkomforten. I plast som normalt används 
till den här typen av former är det lätt att gjuta lite extra kant för 
att undvika det skarpa avslutet. I trä är det inte lika enkelt.  Vi 
valde att böja kanten runt stålrörsramen som benen ansluter till. 
På så sätt blir det ett mjukare avslut och sittskalet förhåller sig 
fint till det stativ som håller upp det. Den böjda kanten bildar 
tillsammans med sitsens sfäriska form en stark konstruktion. 

Framtagning av pressform



16



17



18

EXEMPEL PÅ HUR FANEREN KAN PLACERAS

SVARTBETSAD EK           KÖRSBÄR, MAHOGNY, PALISANDER EK
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Diskussion
Ett problem som vår prototyp inte behandlar är hur man ska 
lösa ytbehandling. Förmodligen blir det för dyrt att putsa 
träresningen efter ytbehandligen i en såpass ojämn yta. Vi har 
diskuterat lite olika alternativ. Det ena är att ha högt tryck i 
kombination med tunnare faner i ytskiktet för att på så sätt 
skapa en tillräckligt jämn yta för putsning. Ett annat alternativ 
skulle kunna vara att limvalsa alla bitar på båda sidor. Då skulle 
karbamidlimmet kunna fungera som ett färdigt ytskikt mots-
varande en tjock lackering. En stor vinst med det är att pressn-
ing och ytbehandling sker i samma moment. Dock finns det lite 
frågetecken angående tålighet för mekanisk slitning och solljus.  

För att denna princip vi har börjat utarbeta överhuvud taget 
ska kunna bli verklighet krävs att ekonomin går ihop. Merko-
stnaden för hanteringen av mindre fanerbitar kontra konven-
tionella ark är ungefär 50 -100 kr per pressning, enligt Jörgen 
Johansson på Svensson & Linnér. Kostnaden som sparas av att 
använda restbitarna beror givetvis på mängd och träslag. Det 
blir snabbt ekonomisk fördelaktigt att använda sig av de dyrare 
träslagen, medan en pressning med billigare träslag till ock med 
kan blir dyrare med denna metod. 

Den kanske viktigaste frågan kvarstår. Finns det ett behov för 
den här tekniken? Det har inte varit vår uppgift att svara på 
det hittills i projektet. Vår uppgift har främst varit att visa på 
möjligheter i spillmaterial, vilket uppenbarligen finns. Sen gäller 
det att utforma produkter som fyller syften och tillämpar tekni-
ken på ett bra sätt.
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Personliga reflektioner
Petter
När jag och Anders startade med vårt examensarbete hade jag en ab-
strakt känsla av vart det kunde leda till och vad vi skulle åstakomma. 
Hur vi skulle hitta nya användningsområden för det ratade materia-
let som går att omsätta i praktiken i den industriella produktionen. 
Tillsammans med en tillämpning som förde in slumpen i serietill-
verkningen. Men jag måste erkänna att det var mer än jag vågade 
hoppas att vi skulle lyckas uträtta. Vi tänkte även i början lite i säker-
hetsspår som att endast ”inspireras” av spillet, vilket på så sätt skulle 
leda oss till i ny angreppsätt i vår formgivning. Men sedan vi börja 
inse vilken potensial som finns i fanerspillet har det bara rullat på. 
Vi har haft en rätt konsekvent och rak process. Det har blivit mycket 
klurande och många telefonsamtal för att lyckas lösa alla problem. 
Framförallt har vi producerat en stor mängd provpressningar. Men 
det var ju denhär typen av projekt vi ville ha när vi valde vårt exjobb.   
Nu när jag lite halvt sneglar bakåt kan jag bara konstatera att vi verk-
ligen hittade den typen av spillmaterial som jag knappt vågade hop-
pas på. Jag tycker även att vi har tillämpat fanerspillet på ett intres-
sant sätt genom att utnyttja dess format och utarbetat en metod som 
kan fungera i industrin. En aspekt som jag tycker blir mer och mer 
betydelsefull för mig, är hur vi förhåller oss till samtiden. Hade det 
varit högkonjunktur nu hade det inte funnits en sportslig chans för 
oss att samarbeta på det sättet vi gjort med industrierna. Maskinerna 
hade gått på högvarv och hade inte kunnat komma och testa hur vårt 
koncept fungerar att serietillverka. Det är sämre tider men det finns 
även möjligheter med dagens förutsättningar.    
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Anders
När Jag och Petter startade vårt projekt kände jag att vi hade en idé 
och ett tema som verkligen kunde utvecklas till något riktigt starkt. 
Samtidigt var resultatet helt ovisst, vi hade ju bara bestämt att vi 
skulle göra en förutsättningslös förstudie och sen gå vidare därifrån. 
Att vi var överens om att vi ändå ville förhålla oss till industrins 
villkor kändes som den verkliga utmaningen. Det var där vi hade 
möjligheten att verkligen utveckla det koncept vi startat ett år tidigare 
till att behandla andra dimensioner. 
Introduktionsresan till småland var en mycket givande och lärorik 
erfarenhet. Jag har fått en bra inblick i hur vår bransch verkligen 
fungerar och många givande samtal med ledande personer och 
produktutvecklare. Det kändes ibland rätt svårt med det material vi 
fann, industrin är ju rätt så rationell redan. De använder ju sitt mate-
rial så gott de bara kan. Men jag kände hela tiden att vi nog skulle 
kunna bidra med både bättre resursutnyttjande, men framförallt att 
vi kunde se möjligheter till andra intressanta uttryck och formgivn-
ingsmetoder som industrin aldrig kunnat komma fram till. Både jag 
och Petter reagerade på en gång när vi konfronterades med fanerspill. 
Den råvara som har så mycket värde. Precis som vi tidigare arbetat ty-
cker jag att det är mycket intressant att återföra olika materials värde 
som av olika anledningar blivit nedskrivet ofta beroende på den rå-
dande praxisen av hantering. Att dessutom kunna skapa formgivning 
som annars är helt omöjlig med nuvarande materialtillämpning och 
teknik inom branschen tycker jag har varit riktigt spännande. Tidigt 
i projektet hade vi såklart höga ambitioner om att vi skulle tillverka 
dyra komplicerade pressverktyg, men efter hand insåg vi att det var 
för många delmoment som skulle klaffa för att något sådant skulle bli 
möjligt. Att bara göra själva formen skulle lika gärna kunna ta de tio 
veckor vi haft till förfogande. Det som verkligen känns relevant och 
som ger projektet mer tyngd är att vi haft en bra kontakt och diskus-
sion och dessutom testat konceptet på plats hos en riktig producent. 
De eventulla fallgropar som vi varit rädda för har vi kunnat testa och 
funnit att de kan överbryggas eller att våra lösningar fungerat. Jag 
ser vårt arbete som en bra start på någonting som kan byggas vidare 
till ett fungerande totalkoncept om hur man kan hantera den typ av 
material vi avsett att ta hand om.
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Graf över projektet

Varje dag som vi har jobbat med detta projekt har vi i slutet på 
dagen betygsatt hur det känts just då i förhållande till hur 
mycket tid det är kvar.
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Tack Till

Våra lärare och handledare:
Karin Tyrefors 
Åsa Conradsson 
Elisabeth Sagefors
Lars Stensö
Bengt Drakenmark
Love Arbén

Den röda Jettan

Alla företag vi besökt

Företag som hjälpt oss:
Prototal 
Jitek

Ett extra stort tack till:
Peter Andersson 
för värdefull handledning

Jörgen Johansson 
Svensson & Linnér 
för en givande dialog


