
  

 

 

 

 

Ekodesign 
 

 

Jorden har feber. Emellanåt stöter jag på tankar om ”ekodesign” 

och ”hållbar design”. Och jag känner lust att reflektera lite kring 

detta tema (och med särskild inriktning mot möbler.) 

 

En enkel förståelse av hållbar möbeldesign är väl att det handlar 

om möbler som både estetiskt och kvalitativt håller över vid. 

(Men det är rent allmänt inte självklart att varor med lång 

livslängd är särskilt ekologiska. Jag tänker t.ex. på bilar, det 

finns ju mängder av välvårdade, äldre bilar som (delvis) hindrar 

miljöbilarna att slå igenom idag.) 

 

Hållbarhet blir detsamma som att bemästra kemisk, mekanisk 

och stilistisk ödeläggelse. Kemisk och mekanisk destruktion 

motverkas av gedigna konstruktioner och beständiga material. 

Hur man skapar (skenbart?) tidlös estetik är en helt annan fråga, 

och kanske är den svårare att greppa. Jag tror helt enkelt inte att 

nån sån universalitet finns. 

 

Inte sällan kommer begreppet värde in i diskussionen om 

hållbarhet. Dyra objekt har ju en tendens att stanna längre än 

billiga objekt i människors hem. Kan lyx på så sätt ses som ett 

ekologiskt alternativ? (Det rör sig om en motsats till 70-talets 

slit-och-släng-mentalitet.) Men nog är väl återbruk, 

containerfynd, loppisgrejer i själva verket mer ekologiska än 

lyxvaror?  Frågan är dock om det i vår västerländska 

samtidskultur (där identitetskonsumtion och egoboost är så 

framträdande) är rimligt att tänka sig en omsvängning till 

loppisshopping? 

 

Andra ekologiska nycklar är låg energiförbrukning och små 

mängder tillverkningsmaterial. Och det är nog nödvändigt att 

göra livscykelanalyser: Vad händer produkten (utsläpp, återbruk 

etc.) från tillverkning till slutlig förstöring? 

 

Ytterligare ett miljövänligt alternativ står Fredrik Mattsons ”The 

black chair” från Blå station för. Den är gjord av målat spillträ, 

virke som annars hade kasserats. Stolen utnyttjar 

råvaruresurserna maximalt.  
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Svårigheten är att producera hållbar design och samtidigt mätta 

suget efter (nya) prylar. Vi befinner oss i en brytningstid: Vi kan 

inte längre konsumera utan att fundera över konsekvenserna. Vi 

måste göra klimat- och miljövänliga val. För att ha en chans att 

orientera sig som konsument är det nog nödvändigt med 

lättillgänglig miljöinfo och märkning framöver. 

 

Förresten. En del ekologiskt lyckade produkter är nog egentligen 

inte tänkta att vara det; jag har ett snyggt och bonnigt matbord 

från ca 1850. Det är alltså inne på sitt tredje sekel. Bordet är 

tillverkat av lokalt trä, byggt med muskel- och vattenkraft, och 

har haft långt estetisk och mekanisk hållbarhet. Ekologiskt, men 

det var nog inte tanken? 

 

Till sist några riktlinjer för ekologisk (möbel)design: 

 

 

1. Tillverka produkter med lång kemisk och mekanisk hållbarhet. Gedigna 

konstruktioner, beständiga material.  

2. Använd miljövänliga material, trä ingår t.ex. i det naturliga kretsloppet och är 

därför utmärkt. 

3. Ytbehandla miljövänligt. Växtrikets oljor och vaxer fungerar finfint. 

4. Formge produkter med lång estetisk hållbarhet. Detta är lurigt och svårbedömt, 

den helt tidlösa formen finns nog inte. 

5. Producera energisnålt. 

6. Transportera kort och miljövänligt. 

7. Handla material av företag med tydlig miljöprofil. 

8. Satsa på lokalt ursprung för materialet. Detta är svårare än man kan tro, många 

träföretag köper (särskilt lövträ) från olika håll, och det kan va svårt att spåra 

ursprung. 

9. Satsa på lokalt förädlat material. Såg och hyvleri i närheten är t.ex. transportsnålt 

och ger dig bättre kontroll. 

10. Undvik material som tär på den globala naturen, t.ex. tropiskt trä som ofta är 

identiskt med ruinerad regnskog. 

11. Utnyttja råvaran maximalt. Undvik t.ex. att producera spillvirke som sedan måste 

kasseras. 

12. Använd maskiner och verktyg med lång hållbarhet.  
 


