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Sammanfattning

Förnyelsebara och/eller miljövänliga plaster som t.ex. biokompositer är ett eftersatt område inom möbelindustrin, 

där utvecklingen hittills ofta har inriktats på återvunna material. Jag har koncentrerat mitt projekt till detta 

område med inriktning på det förnyelsebara materialet veteglutenkomposit(VG) i samarbete med forsknings-

företaget STFI-Packforsk och gjort ett flertal experiment i materialet. Det slutgiltiga resultatet har blivit en  

komposterbar stol i VG och ett flertal urnor samt materialprover. En av de stora fördelarna med materialet 

är att det är komposterbart och redan efter några veckor bryts ner vid kompostering, vilket bidrar till att dess 

miljöpåverkan blir så liten som möjligt. 

     

Vetegluten är en restprodukt från produktionen av etanol och kan när det blandas med glycerol och pressas under 

högt tryck och värme bilda materialet VG. Tack vare att det är en restprodukt så är råvarupriset väldigt lågt och 

materialet har därmed potentialen att vara mycket prisvärt. Det finns redan idag ett flertal förnyelsebara material 

på marknaden där majsplast är ett exempel men de är ofta inriktade mot förpackningsindustrin där livslängden för 

produkten ofta är begränsad.

Några av de frågorna jag försökt besvara är: Kan plast vara ett förnyelsebart material? Behövs det ny design för nya 

material? Hur kan man applicera förnyelsebar plast på produkter inom möbelindustrin? 
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Inledning

Miljövänliga material som t ex biokompositer kommer så småningom att ersätta dagens petroleumbaserade 

plaster men baseras på biologisk förnyelsebar råvara. Detta kommer i förlängningen att bidra till en minskning av 

dagens koldioxidproblem och en minskning av vår petroleumoljeanvändning. Därför känns det extra viktigt att ta 

tag i detta ämne för mig som inredningsarkitekt/möbelformgivare. Inom möbelindustrin börjar frågan tas mer på 

allvar och under de senast åren har flera produkter med miljövänliga plaster lanserats på marknaden. Dock är ut-

vecklingen sällan så långt gången att det kommer produkter med helt förnyelsebara plaster utan fokus ligger ofta 

på material som bara delvis består av förnybar råvara och resten av exempelvis återvunnen plast ett exempel är 

Lammhults stol ”Imprint” som är tillverkade i materialet Cellupress som består av återvunnen plast och träfibrer.

Tack till

Dr. Mikael Gällstedt

Stefano Mirti

STFI-Packforsk

Dr.Oetker
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Ordlista

100 %-ig biokomposit Kompositmaterial bestående av förnyelsebar och bionedbrytbar råvara till 100%, tex.        

   veteglutenkomposit.

Biokomposit  Ett material bestående av någon form av fibrer som binds samman av ett polymert 

   material, där alla komponenter är tillverkade från förnybara råvaror.

Fermentering  Jäsning av till exempel vetestärkelse till etanol.

Förnyelsebara material Material framställda av råvaror som tar naturen mindre än 70 år att producera.

Glycerol  Framställs från t ex rapsolja, man får glycerol då man tar bort fettsyrorna från oljan.

Komposit  En kombination av två eller flera distinkta material som samverkar under belastning så att  

   dess egenskaper överträffar dem hos de enskilda materialen.

Livscykel  En benämning för en produkts ”livstid”. En livscykel bör beskriva material och energiflöden  

   från råvara till avfall populärt benämnt från ”vaggan till graven” .

LCA   Livscykelanalys.

Polymer   Naturliga eller syntetiska ämnen, oftast organiska, som består av kedjeformiga molekyler  

   uppbyggda av repeterande enheter, monomerer Naturliga polymerer är t ex proteiner,   

   stärkelse, cellulosa och trähartser. De naturliga kallas även bioplaster.

PLA   Polylaktid, en process som innefattar fermentering (jäsning) från bla majsstärkelse.

Plast   Plast är en polymer som fått något slag av additiv tillsatt för att göra materialet tekniskt  

   användbart.

STFI-Packforsk  Är ett av världens ledande företag för forskning och utveckling med uppdrag    

   inom massa- och pappersindustrin, förpackningsindustrin och den grafiska branschen.

Veteglutenkomposit  En biokomposit bestående av vetegluten och glycerol.

WPC   Wood Polymer Composite.
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Bakgrund

Under våren 2007 sammanfördes jag för första gången med det förnyelsebara materialet veteglutenkomposit under 

en fem veckors workshop på Konstfack i samarbete med STFI-Packforsk. Jag laborerade ganska mycket under de 

fem veckorna vilket resulterade i en prototyp av en lampa i VG.  Samtidigt har det positiva bemötande jag fått på 

STFI-Packforsk och särskilt av Mikael Gällstedt bidragit till att jag fortsatt intressera mig för ämnet.

Den aktuella forskningen kring VG bedrivs för närvarande med inriktning mot förpackningar för mat under nam-

net Glupack. Idag är vetegluten en restprodukt vid produktionen av etanol, där 70 % av vetet vid framställningen 

fermenteras (jäses) och blir etanol, av de resterande 30 % så är 9 % vetegluten. 

Redan idag finns det flera förnyelsebara kompositmaterial på marknaden som används i olika produkter som t ex 

PLA från växtstärkelse från exempelvis majs. Eftersom det redan idag finns flera förnyelsebara material som an-

vänds kommersiellt har jag koncentrerat mig på dem som inte redan finns ute på marknaden.

Syfte

Redan idag finns det alternativ i form av förnyelsebara biokompositer i olika kommersiella applikationer som t.ex. 

majsplast, men då ofta i andra produkter än möbler. Därför har det varit extra viktigt för mig som möbelformgivare 

att ta fram produkter i veteglutenkomposit med inriktning mot möbler för att visa på mångfalden av alternativa 

material. Den tidigare forskningen kring VG har i allmänhet inriktats mot förpackningsindustrin, varför det känns 

viktigt att vidga spannet av användningsområden för materialet samt för att öppna ögonen på en annan publik än 

forskarvärlden. Projektets fokus har rent materialmässigt legat på de visuella och taktila egenskaperna hos materi-

alen, även om de fysiska egenskaperna självklart har varit viktiga vid bedömning och utvärdering. 
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Frågeställning

Kan plast vara ett förnyelsebart material?

Hur kan förnyelsebara plaster appliceras på produkter inom möbel och inredningsindustrin?

Behövs det ny design för nya material?

Problemformulering

Jag har valt att begränsa mina undersökningar av de olika biokompositer som finns till dem som inte redan är ute 

på marknaden i kommersiella applikationer. Jag vill öka aktualiteten i projektet, samt genomföra dessa undersökn-

ingar utifrån en inredningsarkitekts/möbelformgivares perspektiv. Även material som bara delvis består av förnybar 

råvara har jag valt att inte arbeta vidare med då mitt intresse främst legat på material som är hundraprocentigt 

förnybara. 

I slutändan har det inte varit möjligt att få tillgång till alla olika material från de olika forskningsinstituten och 

företagen eftersom det mesta hålls under strikta sekretessavtal. Därför har jag koncentrerat mig på VG, eftersom 

råvaran finns i stora mängder och forskningen är i ett stadium där än så länge ingen produkt har kommit ut på 

marknaden. 
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Genomförande

I en första fas har jag koncentrerat mig på grundläggande undersökningar kring förnyelsebara material för att fast-

ställa vilka som kunde vara möjliga att tillämpa på möbel- och inredningsprodukter samt undersökningar kring hur 

den kommersiella marknaden ser ut i dagsläget kring förnyelsebara plaster och biokompositer.  

Idag finns det flera olika biokompositer i kommersiella applikationer på marknaden. I projektet har jag koncen-

trerat mig på de material som inte redan är satta i produktion eller används kommersiellt.  Samtidigt bedrivs 

forskningen ofta mot andra applikationer än möbler, varför det har känts relevant att ta tag i detta område för mig 

som möbelformgivare och inredningsarkitekt. 

Under fas två har jag koncentrerat mig på materialexperiment där fokus har legat på de visuella och taktila egen-

skaperna hos materialen även om de rent fysiska egenskaperna även varit viktiga. Jag har koncentrerat mig på färg, 

textur elasticitet samt åldrande hos materialen.  Olika tillverkningsmetoder har även beaktats i utformningen av 

den slutgiltiga prototypen. Experiment och skissfas har pågått parallellt. Under arbetets gång har jag även genom-

fört ett antal samtal med forskare inom området både gällande tekniska frågor kring förnyelsebara material såväl 

som forskare inriktade på livscykelanalyser(LCA) av material för att få en förståelse för processen kring bedömning 

av nya så väl som befintliga material.

Tidsplan 

V 46-48    Research förnyelsebara material

V 49-06   Materialexperiment / Skissarbete

V 02-12    Prototypframtagning

V 10-12   Presentation / Färdigställande av rapport

V 13   Redovisning
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Resultat

Hållbar design

När man idag talar om ämnet miljövänlig eller hållbar design är det oftast fler aspekter än själva materialet som en 

produkt är tillverkad i som berörs. Fokus ligger inte bara på materialsidan utan hänsyn tas till hela produktionspro-

cessen och produktens liv ända från tillverkning till sopstation. 

Innan jag startade mitt projekt hade jag bara en vag idé om vad hållbar design är och hur det ser ut i dagsläget. 

Idag har miljöaspekten blivit ett konkurrensmedel för företagen till skillnad för hur det såg ut för några år sedan. 

Livscykelanalyser(LCA) av material eller produkter är ett sätt att avgöra hur mycket miljön påverkas under av en 

produkts livstid. LCA är dock en relativt komplicerad process.

Ett annat enklare alternativ är den metod som beskrivs i boken The total beauty of sustainable products av Edwin 

Dataschefski. Även om det inte är en lika omfattande analys som förespråkas så kan det vara ett alternativ till LCA 

och är även tänkt som ett verktyg för produktutvecklare och formgivare. Processen delas in i fem olika steg med allt 

från material och energi till arbetsförhållanden. En perfekt produkt bör inte belasta miljön på något sätt vare sig 

vad det gäller energiåtgång, material eller arbetsförhållanden. Han delar upp sitt system i fem olika steg cyclic, solar, 

safe, efficent och social där var och en hänvisar till en del av produktionen eller livscykeln hos en produkt. I boken 

beskrivs olika produkter och hur ”vackra” de är med hjälp av metoden på ett väldigt pedagogiskt vis, helt enkelt ett 

enklare sätt för oss att göra en livscykelanalys i light version. 
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Marknad och material

Det finns redan idag flera olika förnybara material på marknaden (se bilaga), med vilket man menar material 

som inte härstammar från petroleumolja utan kommer från naturen. Ett exempel är PLA som framställs från 

majsstärkelse och är en av de biokompositer som kommit längst i utvecklingen. Exempel på produkter är engångs-

varianter av bestick, tallrikar, muggar och diverse förpackningar. Andra exempel på material är olika varianter av 

miljövänliga skivmaterial som till exempel ”Dakota burl” tillverkat av restmaterial från jordbruket.

Den rådande trenden inom möbelindustrin är användning av plast som delvis kommer från förnybar råvara kom-

binerad med exempelvis återvunnen plast eller enbart tillverkad av återvunnen råvara. Möjligheterna för mig att 

använda dessa material har varit begränsad. Jag har valt att koncentrera mig på de material som STFI-Packforsk 

arbetar med för tillfället. Jag har arbetat förutsättningslöst med fokus på materialexperiment och min tanke var 

rent självisk från början där fascinationen för materialet VG var det som fick mig intresserad. Ju längre projektet 

har lidit ju viktigare har det blivit att förmedla min fascination för materialet och visa att det finns alternativ till 

oljebaserad plast. Materialforskningen på STFI-Packforsk bedrivs oftast utan fokus på en färdig produkt och den 

bedrivs förutsättningslöst varför det har blivit allt viktigare för deras del att ta in designers tidigare i processen del-

vis för att ta fram demonstratorer i de nya materialen. Självklart finns det också en affärsmässig sida i deras arbete 

som jag har valt att inte koncentrera mig på i mitt projekt, men självklart bör materialet vara ekonomiskt såväl som 

miljömässigt försvarbart.   

”- Om vi siktar på nya material som kan ersätta existerande material är pris och prestanda redan satt. Vi måste vara 

bättre och billigare för att ta marknadsandelar. Men kan vi göra något som är nytt och designat och använder de unika 

egenskaperna i våra material, så kan dessa material introduceras på marknaden med en ny identitet och det går att ta mer 

betalt.” Mikael Lindström, Intervju jan 2008, Biomime.
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Veteglutenkomposit

Forskningen som idag bedrivs kring VG är inriktad mot att utveckla materialet till en god syrebarriär inom för-

packningsindustrin. Materialet VG är tänkt att kunna användas antingen som en film där den ingår som en del i en 

förpackning eller att extrudera/formpressa, samt kunna utnyttja befintliga kommersiella maskiner för framställning 

av plast. 

Vetegluten är en restprodukt vid framställningen av etanol. Ungefär 70 % av vikten hos vete används till 

fermentering(jäsning) till etanol och 9 % är protein som inte kan fermenteras. I en framtida fabrik är tanken att 

proteinet skall kunna blandas till granulat med hjälp av mjukgörare(glycerol) och sedan skeppas vidare till produk-

tionsanläggningar. En möjlig produktionsmetod är varmpressning där VG framställs genom att degen pressas 

under högt tryck och värme, detta är även den metod jag använt mig av i projektet. Pressmaskinen kan liknas vid 

en liten fanérpress men med mycket högre tryck per kvadratcentimeter. För att uppnå bästa resultat så bör värmen i 

pressen vara mellan 90 och 130 grader och presstrycket runt 150bar för en pressform på 90x150mm. Rent kemiskt 

så sker många olika reaktioner när glutendegen värms och pressas. En av de viktigaste orsakerna till att det blir 

hårt är dock att svavelbryggor bildas mellan proteinmolekylerna. Dessa svavelbryggor låser proteinmolekylerna till 

varandra och gör veteglutenkompositen styv. 

Figur 1, Illustration, Etanolfabrik.
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Materialet VG är fortfarande på utvecklingsstadiet och forskningen pågår i ett flertal projekt. Det är ännu inte 

beständigt mot väta på egen hand men kan i kombination med andra material bli vattentåligt, ett alternativ skulle 

kunna vara förnyelsebar polyeten som dock inte tillverkas i någon större skala än så länge. En stor fördel med vete-

gluten är att det kommer från en förnyelsebar råvara och att det är en restprodukt från etanolproduktionen vilket 

också bidrar till ett lågt pris. Idag används vetegluten som tillsats i bakning av bröd där det fungerar som volymhö-

jare och ger stabilitet. Den andra beståndsdelen i VG, glycerol, kommer från exempelvis rapsolja och framställs 

genom att man tar bort fettsyrorna från rapsoljan och får då glycerol. Glycerolen är en trögflytande vätska som är 

helt transparent och vattenlöslig. 

Tillverkningsmetoden som jag använt mig av är som sagt kompressionspressning, begränsningarna har varit stor-

leken på maskin hos STFI-Packforsk där pressytan är begränsad till 250x250mm och 150mm på höjden. Jag har 

inte sett detta som något större problem då kostnaden för eventuell tillverkning av en större pressform rent kost-

nadsmässigt har varit bortanför en rimlig budget. 
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Allergi

Det första associationen som dyker upp när vetegluten nämns är väldigt ofta glutenallergi. Glutenallergi eller ce-

liaki är en tarmsjukdom som innebär att tunntarmens slemhinna skadas av gluten, ett protein i de fyra sädesslagen 

vete, råg, korn och havre. Det som händer när en person med celiaki får i sig gluten är att tarmen inflammeras och 

slemhinnan blir slät. Man räknar med att ungefär ett på 250 barn i Sverige har celiaki och är överkänsliga mot 

gluten i kost, dock är det endast en på en miljon som är så pass överkänsliga att de inte kan komma i kontakt med 

veteglutenkomposit form av veteglutenkomposit.

Infärgning och prägling

Under den första veckan i december fick jag möjlighet att börja ex-

perimentera i STFI-Packforsks laboratorium vid KTH. Steg ett var att 

prova infärgning av VG, grundfärgen är utan infärgning en brun ton 

som blir mörkare ju högre temperaturen är och ju längre presstiden är. 

Jag har använt mig av vanliga hushållsfärger och färger som används 

inom livsmedelsindustrin som är ätbara och passar bra in i miljöprofilen 

hos materialet. Grundfärgen är som sagt brunaktig och för att göra ma-

terialet mer tilltalande så har det varit väldigt viktigt att kunna färga in 

VG för att komma bort från den bruna miljövänliga färgtonen. Jag visste att det var möjligt att färga in VG men 

inte hur väl försöken skulle falla ut.  Det viktiga var som sagt att komma bort från den bruna originalfärgen, så jag 

startade med att försöka mig på vanliga hushållsfärger i flytande form vilket fungerade väldigt bra. Det svåra var att 

få en homogen färg på proverna men efter ett tag så kom jag fram till att det enklaste var att blanda färgen direkt 

i glycerolen innan den blandas med veteglutenmjölet. 

100
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Med undantag av hushållsfärgerna har jag använt mig av färger som normalt används till infärgning av bakverk 

och tårtor som är i mer koncentrerad form än hushållsfärgerna. Genomgående har jag försökt att använda mig av 

så lite färg som möjligt för att inte tillföra ytterligare vätska till blandningen, i genomsnitt har jag använt ungefär 

3 % av totalvikten i en deg i färgmängd. Självklart beror det ju på koncentrationen i färgen samt vilken färg det är, 

de svåraste färgerna har varit de ljust gula och vita tonerna eftersom de är ljusare än originalfärgen. För att få en vit 

färg har jag även provat titanoxid med ganska gott resultat, men den har varit väldigt svår att blanda med glycerolen 

då den var i pulverform och inte flytande som de andra färgerna.

Jag har även gjort försök med prägling av ytan på provbitarna och här är möjligheterna oändliga. Allt från trä till 

läderstruktur har jag provat och det är väldigt intressant att se hur enkelt det är att ändra det första intrycket som

materialet förmedlar. Det enda problemet har varit att materialet i sig självt blir väldigt blankt vid pressningen och 

därmed blir det svårare att se strukturen, det medför att den taktila känslan av ytstrukturen blir än viktigare för 

upplevelsen. De bästa resultaten har jag fått med läderstruktur som automatiskt för mina tankar till paneler och 

instrumentbrädor i bilar. Av en slump så lyckade jag även laminera en provbit när jag försökte mig på att göra en 

provbit med ormskinnsstruktur, vilket var riktigt intressant. Lamineringen gick till så att en tygbit las under gluten-

degen innan pressning och sen vid pressningen fastnar i materialet och sitter fast otroligt väl. Jag har inte utforskat 

detta mer än att jag konstaterat att provbitarna har blivit väsentligt starkare än motsvarande bit utan laminering.   

Kompostering

Det är fullt möjligt att kompostera VG efter att en tilltänkt produkt är uttjänt. I de försök jag har gjort med kom-

postering så har VG börjat brytas ned redan efter en dag, med mögel som resultat. Det är glycerolen som först 

börjar brytas ned då den är mycket energirik och fort börjar mögla. På grund av att materialet inte är vattentåligt 

så går processen väldigt fort och man kan redan efter tio dagar se tydligt hur lite som finns kvar av det kompos-

terade materialet. Nu har jag bara låtit materialet brytas ned i vanlig blomjord där jag vattnat varje dag för att hålla 

en konstant fukthalt i jorden, det ultimata vore att låta det brytas ned i en riktig kompost vilket antagligen skulle 

skynda på processen. Resultatet är att den del som befunnit sig under jord är nästan helt förmultnad redan efter 

några veckor. 
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Jag har även testat materialets egenskaper att stå emot vatten. Man kan konstaterat att avtorkning med våt trasa går 

alldeles utmärkt men att utsätta materialet för längre tider i vatten kan få förödande konsekvenser.

Jag provade att lägga en bit i en skål med vatten och den var redan efter en dag helt mjuk och sladdrig och hade 

absorberat en del av vattnet och blivit nästan 30 % större. Efter detta så togs biten upp ur vattnet för torkning, jag 

hade en vision om att kunna omforma materialet efter blötläggningen, men det visade sig att materialet blev väldigt 

skört när det till slut torkade och förlorade sina egenskaper. 

      Figur 3, Kompostering dag 1                                   Figur 4, Kompostering dag 4                                     Figur 5, Kompostering dag 7

                                    Figur 6, Blötläggning         Figur 7, Blötläggning
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Koncept

Den första idén kring vad för slags produkt jag skulle ta fram var ett modulsystem i form av en skärmvägg. Detta 

berodde delvis på de begränsade tillverkningsmetoderna hos STFI-Packforsk men även kostnaden för att tillverka 

pressformar. Men ju längre tiden har gått ju mer har det klarnat, experimenten i labbet har självklart också bidragit 

med nya idéer. Under hela projektet har jag brottats med problematiken kring hur jag på ett pedagogiskt sätt skall 

kunna förklara vad jag har gjort och vilka egenskaper och möjligheter som finns hos materialet. Vid ett flertal 

tillfällen har jag upplevt svårigheten att förklara vad veteglutenkomposit är för något och till vilken nytta det är. 

Det ultimata hade egentligen varit att tillverka en möbelklassiker som t.ex. Panton chair för att visa på möjligheter-

na hos materialet men samtidigt blir materialet på en gång ett ersättningsmaterial och inte något eget. En annan 

förkastad idé var att ta fram kopior av gustavianska möbler för att på ett sätt förklara motsättningen med en möbel 

som klassiskt sätt tillverkas i trä och marmor nu i VG. Kontrasten skulle bli total när materialet istället för att hålla 

i 200 år och skänkas vidare till nästa generation istället är nedbrytbart och förgängligt. Kanske skulle det även vara 

en provocerande tanke för många?

                                      Figur 8, Urna “Ming I”                                        Figur 9, Urna “Ming II”
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Under möbelmässan valde jag att visa mina framsteg i projektet och visade då två urnor tillverkade i VG. Den ena 

tillverkade jag med hjälp av flera lager, där jag pressat skivor som var 9mm tjocka vardera och sen limmat dem på 

varandra. För att sedan få fram den slutgiltiga formen på vasen använde jag mig av ett skåljärn för träbearbetning. 

Det går fantastiskt bra att skära i VG när den fortfarande är varm, när den svalnar så blir den återigen hård. Den 

andra urnan gjorde jag av tunnare skivor som jag sedan skar ut till rätt form, vek och sen limmade ihop till sin 

slutgiltiga form. Det var väldigt roligt att tillverka dessa och just möjligheten att göra en urna i materialet känns 

bra. Materialets miljöprofil passar perfekt in på en begravningsurna, dess tänkta livscykel där den till slut bryts ned 

och förmultnar. Under vårutställningen kommer jag att tillverka fler urnor och precis som med stolen på ett peda-

gogiskt vis presentera processen med att materialet är biologiskt nedbrytbart.

Den slutgiltiga produkten som jag valt att formge och tillverka är en stol, dels för att det är en produkt som alla kan 

relatera till och för att den har ett väldigt starkt symbolvärde inom möbelvärden. Jag har valt att ge den klassiska 

drag från allmogestolar. Syftet har varit att skapa en illustration av en stol eller en symbol för en stol, då jag inte 

velat att formen skulle ta över uttrycket utan istället låta materialet komma fram. Eller helt enkelt att de två, formen 

och materialet, jobbar tillsammans för att förstärka varandra i både uttryck och material. Stolen är tillverkad i delar 

på grund av begränsningarna av pressverktygets storlek, 250 x 250 mm. Efter pressning av skivor i rätt tjocklek skar 

jag ut formen på respektive bit och limmade sedan ihop dem. Allt som allt består stolen av 105 bitar.

Figur 10, Illustration, Tillverkningsprocess.

26st6st7st

+   =   

7 st              6 st              22 st                                                                                

               105 st
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Figur 9, Stol “Degrade” tillverkad i veteglutenkomposit
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Diskussion

Behövs det ny design för nya material och behövs det förnyelsebara material? 

Den ena frågan är ju ganska enkel att svara på, ja det behövs förnyelsebara material. Det andra är ju lite klurigare 

att besvara och jag vet inte om jag har något svar heller. Ofta så utvecklas de nya materialen med befintliga produk-

tionsmetoder i åtanke och blir därmed automatiskt betraktade som ersättningsmaterial. Vilket också medför att de 

kan uppfattas som andrahandsval i jämförelse med dagens material. Varför det i viss mån behövs ny design, eller ett 

närmare samarbete mellan forskare och formgivare redan i utvecklingsprocessen. Vilket i bästa fall medför att nya 

och innovativa idéer föds redan på utvecklingsstadiet av de nya materialen. 

En del av problematiken ligger också i presentationen hos många av de miljövänliga materialen, den rådande 

färgtrenden som automatiskt signalerar miljövänlighet är brun, som hos t.ex. återvunnet papper. Delvis därför har 

jag medvetet arbetat för att komma bort från den naturliga färgen hos VG och istället presenterat ett alternativ till 

”miljöbrunt”. Förhoppningsvis är det möjligt att kommunicera miljötemat utan den bruna färgen.

En fråga som kommit upp är varför man skall göra plast av en råvara som potentiellt skulle kunna fungera som föda 

och när det finns andra material som text trä att tillgå för möbelproduktion. Mitt svar blir att så länge råvaran är, 

som i fallet med VG, en restprodukt så tycker jag att det är försvarbart. Möbler skulle enbart kunna tillverkas i trä 

men utvecklingen går hela tiden framåt och många möbler har materialmässigt varit föregångare ta bara glasfiber 

och petroleumbaseradplast som exempel. Jag tror att dessa nya material måste tillåtas att utvecklas och med dem 

kommer formgivningen att utvecklas vilket leder till alternativa tillverkningsmetoder och ny design.

Att jag till slut valde att göra en stol kändes ganska självklart, det är en möbel som alla kan relatera till och som 

står för både förnyelse och kontinuitet inom möbelbranschen. Enligt mig är det den möbeln som oftast lyfts fram 

i historieböcker när man talar om möbel och stilhistoria. Jag har under hela projektet fokuserat på materialex-

perimenten och det var även där jag började projektet varför jag rent formmässigt velat skapa mer av en ikon eller 

illustration av en stol. 
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Under vårutställningen kommer jag att presentera förloppet från stol till kompostering och på ett lättöverskådligt 

sätt visa processen från ax till möbel till jord.

Idag är inte stolen den ultimata produkten för materialet VG men för att förmedla materialet och konceptet så har 

den varit nödvändig. Den produkt som redan idag vore fullt möjlig att sätta i produktion och som skulle fungera 

materialmässigt är en begravningsurna. Den passar perfekt in i materialets miljöprofil med sin möjlighet till relativt 

snabb nedbrytning, och urnan skulle kunna fungera utan att tillsätta något ytterligare material till VG för att göra 

det tåligt mot väta. 

Figur 11, Kompostering av stolen under vårutställningen.                              Figur 12, Kompostering av stolen under vårutställningen.
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Slutligen kan sägas att VG har några år kvar i sin utveckling innan det kan presenteras i en kommersiell applika-

tion. Det som i dagsläget behöver göras är att genomföra tester på olika ytbehandlingar för att göra VG resistent 

mot väta och utvärdera detta över en längre period. Samt genomföra experiment med andra mjukgörare än 

glycerol för att ta fram en styvare plast och genomföra ytterligare tester med armering och laminering i en fullskalig 

modell med riktiga pressformar. Allt detta gör som sagt att det sammantaget är ett tag kvar innan en kommersiell 

introduktion kan ske. 

Intresset för projekt med miljöprofil är väldigt stort och det behövs verkligen alternativ till petroleumbaserade 

plaster. Vi behöver hela tiden utveckla nya material för att få en mångfald inom området förnyelsebara material.

Om VG är materialet som slutligen kommer att ersätta den petroleumbaserade plasten är svårt att svara på, antagli-

gen kommer flera olika biokompositer tillsammans att fungera som alternativ. Projektet i sig hoppas jag verkligen 

kommer göra skillnad med sin undersökande och experimenterande inriktning. Personligen har jag fått en stor 

kunskapsbas att stå på både vad det gäller förnyelsebara material och det behov som verkligen finns inom möbelin-

dustrin för alternativa material både i Sverige och internationellt.

Johan Amborn
Stockholm 23/5 2008
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Projektbeskrivning    
Magisterexamensarbete 2008, Konstfack, Inredningsarkitektur & Möbeldesign

 Johan Amborn
0736 72 38 62
johan.amborn@konstfack.se

Bakgrund

Kan plast vara ett förnyelsebart material?

 

Vår användning av petroleumolja fortsätter och påverkar drastiskt växthuseffekten, varför det börjar bli hög tid att 

tänka på morgondagen. Vi är tvungna att ändra våra konsumtionsvanor och dra ner på vår konsumtion både pga. 

miljöpåverkan och sinande resurser av petroleumolja. 

Under våren 2007 konfronterades jag för första gången med det förnyelsebara plastmaterialet veteglutenkomposit 

(VG) under en fem veckors workshop på Konstfack i samarbete med STFI-Packforsk. Jag laborerade ganska my-

cket under de fem veckorna vilket resulterade i en prototyp av en lampa i VG. 

Den aktuella forskningen kring VG bedrivs för närvarande med inriktning mot förpackningar för mat under nam-

net Glupack. Idag är vetegluten en restprodukt vid produktionen av etanol, där 70 % av vetet vid framställningen 

fermenteras (jäses) och blir etanol, av de resterande 30 % så är 9 % vetegluten. 

Redan idag finns det flera förnyelsebara kompositmaterial på marknaden som används i olika produkter som t ex 

PLA från växtstärkelse från exempelvis majs. Eftersom det redan idag finns flera material som används kommer-

siellt tänker jag koncentrera mig på de som inte redan är ute på marknaden.

Frågeställning

Hur kan förnyelsebara plaster appliceras på produkter inom möbel och inredningsindustrin?

Behövs det ny design för nya material?

Kan plast vara ett förnyelsebart material?
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Arbetsmetod

I en första fas kommer jag att koncentrera mig på grundläggande undersökningar runt förnyelsebara plaster som 

kan vara möjliga att applicera på möbler och inredningsprodukter. 

Idag finns det flera olika biokompositer i kommersiella applikationer på marknaden varför jag kommer att koncen-

trera mig på de som inte redan är satta i produktion eller används i industrin.  Samtidigt bedrivs forskningen ofta 

mot andra applikationer än möbler, varför det känns intressant att ta tag i detta område. 

Steg två kommer att bestå i olika materialexperiment och laborationer beroende på vilket eller vilka material 

jag väljer att koncentrera mig på. Fokus kommer då att ligga på de olika områdena färg, textur, elasticitet, samt 

åldrande. Olika tillverkningsmetoder kommer även att studeras. Parallellt med materialexperimenten kommer 

skissarbetet att pågå för att i slutändan ta fram en eller flera produkter i det förnyelsebara materialet. 

Tidsplan

V 46-48  Research förnyelsebara material

V 49-01  Materialexperiment / Skissarbete

V 02-12  Prototypframtagning

V 11-12  Presentation / Färdigställande av rapport

V 13  Redovisning

Under arbetets gång kommer jag även att genomföra studiebesök som är betydelsefulla för arbetet. 

Samtal och diskussioner med forskare på området kommer även att göras för att få relevant vetenskaplig informa-

tion kring ämnet. 

Redovisningsform

Projektet redovisas i form av skriftlig rapport samt genom framtagning av en eller flera fysiska prototyper i det 

tänkta materialet samt materialprover från laborationer med de olika materialen. 

En muntlig presentation kommer även att genomföras under vecka 13, 2008.
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Marknad helt eller delvis förnyelsebara material 
 
Sverige 
Clarum 
www.clarum.se/ 
Svenskt företag i Karlskoga som tillverkar extruderade 
WPC-produkter på licens från Timbertech 
Polyplank AB 
www.polyplank.se 
Tillverkar granulat och produkter av återvunne 
plast och organiska fibrer. Kalmar 
Polima AB 
www.polima.se 
Extruderade, formpressade och formsprutade 
produkter 
av återvunnen plast och träspån/trämjöl. 
Del av bolaget ingår nu i Vida oodcomp. Vetlanda 
Scandinavian Woodfibre 
www.woodfiber.se 
Tillverkar granulat av plast och träfibrer för 
extrudering 
och formsprutning. Orsa 
TPK i Nordamerika & Japan: 
A.E.R.T. 
www.choicedek.com/ 
Tillverkare av WPC-produkter under varumärket 
ChoiceDeck, Nordamerika 
Andersen 
www.renewalbyandersen.com/ 
Tillverkare av WPC-produkter, Nordamerika 
Certain Teed 
www.certainteed.com/ 
Tillverkare av WPC-produkter, Nordamerika 
Correct Building Products 
www.correctdeck.com/ 
Tillverkare av WPC-produkter under varumärket 
CorrectDeck, Nordamerika 
Crane Platics 
www.craneplastics.com/ 
Tillverkare av WPC-produkter, licensgivare för 
TimberTech-tekniken, Nordamerika 
Dura Products 
www.duraproducts.com 

Tillverkare av WPC-produkter, Nordamerika 
 
 
Fiber composites 
www.fibercomposites.com/ 
Tillverkare av WPC-produkter bland annat under 
varumärket Fiberon, Nordamerika 
Kadant Composites 
www.geodeck.com/ 
Tillverkare av WPC-produkter under varumärket 
GeoDeck, Nordamerika 
LP Specialty products 
www.lpcorp.com/ 
Tillverkare av WPC-produkter, Nordamerika 
Mikron 
www.mikronvinyl.com/ 
Tillverkare av WPC-produkter, Nordamerika 
Trex 
www.trex.com/ 
Tillverkare av WPC-produkter, Nordamerika 
US Plastic Lumber 
www.usplasticlumber.com/ 
Tillverkare av WPC-produkter, bland annat under 
varumärket Carefree Composites, Nordamerika 
Ein Co, Einwood 
www.ein.co.jp/en/wood/ 
Japanskt företag som utvecklar teknik för WPC och 
säljer licenser 
Bilindustri, Tier-One-leverantörer: 
Borgers 
www.borgers.de/english/welcome.htm 
Dräxlmaier 
www.draexlmaier.com 
Faurecia interior systems 
www.faurecia.com/ 
Findlay industries 
www.findlay.de/ 
Funder 
www.funder.at/english/ 
Johnson control interiors 
www.jci.com/ 
Karmann 
www.karmann.de/ 
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Lear Corporation 
www.lear.com 
Quadrant 
www.quadrant.ch/ 
Seeber 
www.seeber.de/ 
Övriga marknadsaktörer: 
Asglawo technofibre 
cgi.asglawo.de/cgi-bin/start.php?lang=eng 
Tillverkar halvfabrikat av naturliga och syntetiska 
fibermaterial 
Biomer 
www.biomer.de/IndexE.html 
Tillverkare av biopolymera plastmaterial, Krailing, 
Tyskland 
Borealis 
www.borealisgroup.com/public/ 
En ledande tillverkare av plastmaterial, främst 
polyetylen 
och polypropylen 
Borregaard 
www.borregaard.no/ 
Internationellt företag inom träkemi och vissa grenar 
av organisk kemi 
Fasal 
www.austel.at/englisch/fasal_e.html 
Plastmaterial framställt ur trä och majs, för 
formsprutning 
FAWO-Wood 
www.fawowood.de/ 
Trä-plastmaterial tillverkas i Tyskland av Fagerdala 
Deutschland GmbH, som är del i koncernen 
Fagerdala 
World Foams 
Hemcore 
www.hemcore.com/ 
Förädling och försäljning av hampa. UK 
Hyacil 
www.hycail.com/gb-site/index.htm 
Holländsk tillverkare av PLA, på väg att starta upp 
större anläggning 
Invent 
www.invent-gmbh.de/en/index.html 

Tyskt företag inom utveckling av kompositmaterial. 
Bland annat aktiva inom biokopositer. 
Napac 
www.napac.ch/GB/napac.htm 
Utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter 
från förnyelsebara råvaror 
Naturemind 
www.naturemind.de/index.html 
Tyskt företag inom produkter från förnyelsebara 
råvaror 
Natureworks PLA 
www.natureworkspla.com/ 
Industriell produktion av PLA i ett samarbete mellan 
Dow och Cargill, USA 
Novamont 
www.novamont.com/ 
Tillverkar biopolymermaterialet Mater-Bi, Italien 
Phenix Biocomposites 
www.phenixbiocomposites.com/index.php 
Tillverkar olika typer av fibreboards från naturliga 
råvaror. Både fibrer och bindemedel görs från 
förnyelsebara råvaror. USA 
Tecnaro GmbH 
www.tecnaro.de/english/frame.htm 
Tillverkar och marknadsför ARBOFORM, ett 
termoplastiskt 
material av ligning och cellulosafibrer, 
Tyskland 
Treeplast 
www.treeplast.com/ 
Träbaserat, form- och gjutbart material. Projekt 
sponsrat av EU 
Werzalit 
www.werzalit.com/index1.php?sc=3 
Tillverkar säljer licenser för Werzalit, ett formbart 
material från träråvara. Tyskland. 
Zellform GmbH 
www.zellform.com/start_en.html 
Marknadsför Zelfo som är en serie material 
framställda 
av olika naturfibrer. Materialet består enbart 
av förnyelsebara råvaror. går under namnet 
Hempstone då hampa utgör råmaterialet. Österrike 
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Black Paste
Squires Kitchen
2% av vikt

XXTra White
Squires Kitchen
2% av vikt

Titanoxid

3,5% av vikt

Titanoxid+Bluebell
Squires Kitchen
4% av vikt

Blå Livsmedelsfärg 
Mumsigt
2% av vikt

Lila Livsmedelsfärg
Mumsigt
2% av vikt

Bluebell
Squires Kitchen
2% av vikt

Hyacinth
Squires Kitchen
2% av vikt

Mint
Squires Kitchen
2% av vikt

Cyclamen
Squires Kitchen
2% av vikt

Red Paste
Squires Kitchen
2% av vikt

Sunflower
Squires Kitchen
2% av vikt

Blå Hushållsfärg
Dr. Oetker 
3% av vikt

Grön Hushållsfärg
Dr. Oetker
3% av vikt

Gul Hushållsfärg
Dr. Oetker
3% av vikt

Röd Hushållsfärg
Dr. Oetker
3% av vikt
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Nät 3Nät 2Nät 1Abstrakt
 

Laminering
VG + Tyg

LäderOrmskinn Trä
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