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Förord
Detta projekt har varit väldigt roligt och utma-
nande eftersom jag har fått chansen att jobba 
inom en bransch som jag tidigare inte haft nå-
gon direkt kunskap om alls. Det har varit roligt 
att få fördjupa sig i båtlivet och mitt intresse 
för båtar och båtbygge har därmed ökat och 
jag skulle faktiskt kunna tänka mig att jobba 
med kombinationen av båtar och design även i 
framtiden.

Med det vill jag tacka min externa handledare 
Håkan Rosén på SSY som har varit hjälpsam 
och positiv under hela detta projekts gång 
och som varit med och bidragit med sin breda 
kunskap och sina idéer. Jag vill också tacka min 
handledare Jerker Persson. 

Till sist vill jag också rikta ett stort tack till de 
personer som låtit sig intervjuats och som med 
engagemang och hjälpsamhet bidragit med sina 
kunskaper och erfarenheter. Tack! 

Max Jäderkvist, Gävle 2013
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Design och träteknik
Design och träteknik är en kombinerad design- 
och teknikutbildning. Utbildningen är treårig 
och leder till en filosofie kandidatexamen inom 
ämnena Design och formgivning eller Trätek-
nik. 

Under den sista terminen genomförs ett 
examensarbete där studenterna ska visa att 
de behärskar såväl vetenskaplig metodik som 
designmetodik för att genomföra en undersök-
ningsuppgift eller ett utvecklingsarbete och att 
de kan tillämpa tidigare förvärvade kunskaper 
till att självständigt behandla och genomföra en 
vald uppgift så att resultatet har ett vetenskap-
ligt, tekniskt eller konstnärligt nyhetsvärde.
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Sammanfattning
Historiskt sätt så har båtbranschen varit väldigt 
traditionsfast där tropiska träslag från jordens 
regnskogar har varit det vanligaste valet av 
material.  Anledningen är bra egenskaper för 
att kunna användas i en marin miljö, men också 
för att deras mörka, gyllenbruna färg tidigare 
varit estetiskt eftertraktat och gett en känsla av 
exklusivitet. 

Men i takt med att alla debatter om miljöfrå-
gor bara ökar och att allt fler och fler får upp 
ögonen för frågorna kring en hållbar utveckling 
så ligger det rätt i tiden att båtindustrin, som 
har stått ganska still i miljöarbetet om man 
jämför med till exempel bilarna, börjar se miljön 
som en viktig aspekt i framtagandet av nya 
båtar och produkter. 

Swedish Steel Yachts AB är ett nystartat båt-
företag som är beläget i Gävle och dom jobbar 
idag med att utveckla och sälja konceptidéer 
och rättigheter för tillverkning av lätta och 
starka båtar i stål efter deras egen patenterade 
konstruktion och deras egen design.  

Företaget satsar på en tillverkning av starka 
och tåliga båtar och är stolta över att använda 
sig av resurser och tillverkningsmetoder som 
endast är lokaliserade inom norden, främst med 
tanke på miljön och värdet av att använda sig 
av material och metoder som man vet var dem 
kommer ifrån, hur dem tillverkats och vilken 
påverkan dem har på människor och miljö. Fö-
retaget satsar därför på återvinningsmöjlighet 
av materialen, inga material som skövlats med 
följd av ett hotat växt- och djurliv, inga giftiga 

bottenfärger, inga transporter till eller från låg-
löneländer etc. 

Den båt som jag har jobbat med under detta 
projekt heter M10.5 och den är uppbyggd med 
ett stålskrov och inredningen är huvudsakligen 
i trä. Skrovet är så gott som klart men i båtens 
interiör finns det saker som man kan göra om 
och förbättra. Detta examensarbete har handlat 
om hur man kan utforma salongen på båten och 
göra den så funktionell som möjligt med en mo-
dern känsla samt att material som är tänkta att 
användas till inredningen inte belastar miljön 
på något sätt.
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Abstract
Historically, the boat industry has been very 
traditional where tropical types of wood from 
the rainforest have been the most common 
type of material. The reason for its popularity 
is that it has good qualities for use in a marine 
environment and its dark, golden colour have 
earlier been esthetically lusted for and provided 
a feeling of exclusiveness. 

Today, the care for the environment is be-
coming a more important issue and more and 
more people are starting to care about sustaina-
ble development. So it is the right time for the 
boat industry, which so far has done quite little 
for the environment compared with for example 
the car industry, to start to see the environment 
as an important aspect in the production of new 
boats and products. 

The Swedish Steel Yachts AB is a newly esta-
blished boat manufacturer that is located in Ge-
fle. They are working with production of light 
and strong motorboats in steel from their own 
patented construction and design, with focus on 
the environment. 

The company produces strong and tough 
boats and they are proud to use resources and 
production methods from only the Nordic 
countries. The reasons for that is both because 
of the environment and also that it is known 
where the material and methods are from, how 
they have been produced and which affect it 
has on humans and the environment. The com-
pany uses recyclable material, no materials that 
have been desolated and threatened the plant- 

and animal material, no poisonous ground 
colour, no transports from low-wage countries 
and so on. The boat that I have been working 
with during this project is called M10.5 and it 
has a steel hull with the main interior design 
in wood. The hull is almost done but there are 
things in the interior of the boat that can be 
improved. 

This master thesis is about designing the 
lounge of the boat and to make it as functional 
as possible, with a modern feeling, and only use 
environmentally friendly material.  
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Inledning  

Bakgrund
Förr så har båtar ofta byggts eller inretts med 
tropiska träslag så som mahogny och teak och 
än idag anses det vara ganska eftertraktat då 
dessa träslag dels har mycket bra egenskaper 
för att användas i en marin miljö men också för 
att det är mycket vackra träslag som ger en ex-
klusiv och lyxig känsla. Men den okontrollerade 
skövlingen av dessa träslag belastar växt- och 
djurlivet och en fortsatt skövling av dessa kom-
mer innebära stora negativa förändringar i vår 
miljö och för våra ekosystem. 

Relativt lite arbete har lagts ned på att hitta 
substitut till de miljöbelastande faktorer som 
båtbranschen innehåller men det har gjorts 
några försök att ta fram koncept på båtar där 
miljön fått stå i fokus. 

Ett av företagen som gjort det är Swedish 
Steel Yachts (SSY) i Gävle. SSY är mitt uppe 
i planerandet av en motorbåt i stål och hela 
konceptet genomsyras av ett kvalité- och mil-
jötänk där materialen och produktions- och 
tillverkningsmetoderna är belägna inom endast 
Skandinavien.

Om företaget
2011 startade Håkan och Petra Rosén tillsam-
mans med Sonen Rasmus Rosén företaget 
Swedish Steel Yachts (SSY) och drog igång ett 
stålbåtsprojekt efter att först fått reda på att 
Sandvik utanför Gävle kommit fram med ett 
rostfritt superstål vid namn Super-duplex Stain-
less Steel 2507 som man skulle kunna använda 
till båtskrov. Det så speciella med detta nya stål 
var att dess yta var så slät att man inte behövde 
måla skrovet med miljöförstörande bottenfärg.

En annan avgörande faktor till uppstarten av 
projektet var att familjen Rosén hade fått höra 
att man i vikingabyn på Birka hade byggt en 
båt i samma utförande som man uppskattar att 
vikingarna byggde sina förr i tiden. Den ny-
byggda vikingabåten hade nått en seglingsfart 
på hela 18 knop och familjen Rosén insåg att 
vikingarna hade haft en kunskap om att bygga 
båtar som gjorde dem väldigt lätta och därmed 
snabbseglade. 

En annan viktigt egenskap som vikingar-
nas båtar hade var att dem var elastiska vilket 
gjorde att skroven på deras båtar kunde röra sig 
vid hård belastning och var på så vis extremt 
hållbara trots den lätta vikten. Familjen Roséns 
idé var att komma fram med en båt baserad på 
vikingarnas båtkonstruktioner men i helt ny 
tappning. 

Deras båtar är alltså tänkta att tillverkas med 
deras patenterade lösning gjord i stålet Sand-
vik SAF 2507 Super-duplex Stainless Steel som 

laserskärs och svetsas med hög precision vilket 
gör att svetsfogarna varken syns eller försva-
gar materialet. I och med att man kan beräkna 
stålets egenskaper och hållfasthet så kan man 
ha goda säkerhetsmarginaler och eftersom stålet 
behåller sin styrka till skillnad från aluminium 
och plast så är det tänkt att båten ska kunna 
brukas året runt och tåla snö, is och kyla under 
en lång tid. Skrovet får en glatt yta som innebär 
att inga alger och beläggningar fastnar på båten 
vilket betyder att skrovet inte kräver något un-
derhåll och det behöver därmed inte målas med 
någon bottenfärg som är skadlig för miljön. 

Stål är bra för miljön och bidrar till en hållbar 
utveckling tack vare att det är återvinningsbart 
vilket är en viktig faktor då just miljöfrågan är 
av stor vikt för SSY. Mycket arbete har lagts ned 
på att hitta samarbetspartners som är lokalt be-
lägna och till båtens material och produktions-

Bild 1.  CAD-bild på båten M10.5
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metoder har man satsat på råvaror från endast 
Norden då det är mer fördelaktigt för miljön 
och man har aktivt valt bort bland annat tro-
piska träslag som annars av tradition är väldigt 
vanligt i båtar. 

Projektbeskrivning
Projektet sträcker sig över en 10 veckors lång 
period och under den tiden så kommer projek-
tet i huvudsak kretsa kring två uppgifter. Den 
ena uppgiften är att det skall göras en utform-
ning av en miljö på båten, närmare bestämt 
salongen. Det ska tas fram ett visualiserat exem-
pel på hur man kan göra salongen så funktio-
nell som möjligt med det utrymme som finns att 
tillgå samt skapa en modern känsla i salongen. 
Arbetet kommer dels baseras på företagets krav 
och önskemål med det kommer även att baseras 
på brukarnas önskemål och förfrågningar samt 
det resultat som arbetets research ger.

 Den andra uppgiften är att det kommer 
utföras en enklare materialstudie kring mate-
rial och behandlingsmetoder (impregnering/
ytbehandlingar) som skulle kunna användas 
för båtens inredning som lever upp till de krav 
och önskemål som företaget sätter på materia-
len och behandlingsmetoderna och samtidigt är 
estetiskt snyggt och modernt. Exempel på krav 
kan vara att dem ska vara av nordisk härkomst, 
miljövänligt, tåligt mot röta, brandtåligt, tåla 
kyla, tåligt mot skadedjur, hållbart och slitstarkt 
med mera. Detta kommer då endast ske i enk-
lare former.

Frågeställning
Hur kan man göra en utformning av salongen 
i båten och göra den så funktionell som möjligt 
med det begränsade utrymme som finns att 
tillgå och samtidigt skapa en modern känsla 
som speglar Skandinavisk design?

Vilka trädslag från norden och behandlings-
metoder av dessa skulle kunna passa för att 
användas i marin miljö och samtidigt leva upp 
till de krav som företaget sätter gällande miljö 
och egenskaper? 

Syfte
Syftet med projektet blir att uppmärksamma 
folk om miljöfrågan inom båtindustrin och 
hur man kan jobba för att hitta substitut till de 
traditionella materialen som till exempel teak 
och Mahogny för att skapa en mer hållbar ut-
veckling inom den annars så traditionsbundna 
industrin som båtar fortfarande tillhör. 

Inom bilindustrin har man lagt ner massor 
med arbete och pengar på miljöfrågan och det 
har tagits fram modeller som el- och hybrid-
bilar och liknande medans båtindustrin i stort 
sett har stått still med några få undantag. Syftet 
med detta projekt blir då alltså att försöka skapa 
en del som kan vara ett steg framåt för båtindu-
strin och dess miljöfråga.

Mål
Målet med projektet blir att komma på en 
attraktiv lösning för hur salongen kan utformas 

och inredas samt komma fram till vilket eller 
vilka material och behandlingsmetoder av dessa 
som lämpar sig bäst för att användas i en marin 
miljö.  

Målgrupp
Kapitalstarka båtägare i olika åldrar som är 
vana vid båtlivet och som ser ett högt värde i 
miljöfrågan och kvalité och som också ställer 
krav på tillverkaren. Med tanke på båtens stor-
lek så kan man tänka den typiska användaren 
som en familj med två vuxna och 2-4 barn som 
har ett stort intresse för båtlivet och som nyttjar 
båten ofta och då gärna på längre turer där man 
under kortare perioder bor ombord på båten.

Det kan röra sig om i både större sjöar men 
mest troligt är det att båten nyttjas i hav med 
tanke på storleken, kapaciteten och förmågan 
att stå emot det tuffa klimat som havet utgör, 
speciellt under höst- och vintermånaderna 
vilket stärker målgruppsbilden ytterligare av 
att detta är en båt för inbitna båtmänniskor som 
vill kunna nyttja båten under större delen av 
året än bara sommaren.

Avgränsning
Projektet kommer att begränsas till båtens 
salong och då endast interiören, inget exteriört 
kommer att göras. En annan avgränsning som 
kommer göras är att salongens förarmiljö, som 
ligger i anslutning till salongen, inte kommer 
tas med i arbetet av den anledningen att den 
redan ingår i ett annat examensarbete. 
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Andra avgränsningar som kommer göras är att 
jag inte kommer gå in på några tekniska delar 
gällande hur själva byggandet av salongen ska 
gå till med serietillverkning och dess följande 
kostnader utan jag kommer endast presentera 
ett koncept på hur det kan se ut i salongen och 
hur den skulle kunna användas. 

Andra tekniska delar som till exempel hur 
man ska lösa frågan om varmvatten, ventilation 
etc etc i båten är också frågor som jag inte valt 
att ta med utan det är saker som man får reda 
ut senare med vidare arbete av detta projekt. 
Vidare så kommer det även endast att göras en 
ytlig granskning gällande material och behand-
lingar av dessa. Något djupare och bredare 
arbete med det kommer inte ske. 

Slutligen kommer det inte heller göras någon 
fysisk modell, utan konceptet kommer visuali-
seras och presenteras med hjälp av text, skisser 
och bilder på datormodelleringar i CAD.
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Metod
Eftersom att min kunskap om olika material, 
båtbranschen och båtlivet var ganska liten när 
jag började med detta arbete så har jag fått 
lägga ner en hel del tid och researcharbete på 
att försöka sätta mig in i det så mycket som jag 
kunnat på en ganska kort tid eftersom att det är 
grunden till att jag ska få en förståelse över hur 
båtbranschen ser ut idag och hur kan man ta det 
i beaktande när man jobbar med framtagandet 
av en helt ny båt. För att kunna gjort detta så 
har jag använt mig av ett antal olika metoder.

Litteraturstudie
Jag har under min litterära faktainsamling 
använt mig av två olika former. Den ena är så 
kallad sekundärlitteratur där jag använt mig 
främst av boken Nordiska träd och träslag, 
skriven av Torbjörn Dahlgren, Sven Wistrand 
och Magnus Wiström. Jag har även bläddrat och 
läst i tidningar och kataloger som har anknyt-
ning till båtar och båtlivet. Den andra formen är 
så kallad Dokumentstudie där jag bläddrat i ett 
par examensarbeten av andra personer och så 
har jag granskat den skriftliga information som 
intervjuer och möten gett samt det jag fick ut av 
båtmässan.

Intervjuer
För att få en djupare inblick i båtbranschen och 
båtlivet så genomfördes ett antal intervjuer med 
både privatpersoner som är insatta i ämnet och 
även folk som på något sätt jobbar i anslutning 
till en båt som kunde ge sina personliga åsikter 

och delge deras egna idéer baserad på deras 
egen kunskap och erfarenhet om livet på en båt. 
Intervjuerna genomfördes som så att först så 
skrevs det ner ett tiotal frågor gällande allt från 
material till deras egna båt- och sjövanor. Där-
efter så gällde det att just komma i kontakt med 
folk som kunde tänkas passa att intervjuas.

Personerna som intervjuades var mellan 27-78 
år och de flesta av dem kom jag i kontakt med 
under ett besök i båthamnen Fliskär som ligger 
en bit utanför Gävle. Eftersom att det är vår så 
är det många båtägare som vistas i båthamnen 
och fixar med sin båt inför säsongen och då 
fanns det en ypperlig möjlighet att komma i 
kontakt med flera personer som kunde svara på 
mina frågor. Väl i Fliskär så frågades ett antal 
båtägare om dem kunde ställa upp för en inter-
vju och det var ett väldigt lyckat sätt att få tag 
i intervjupersoner då de flesta tillfrågade var 
positiva till en intervju. Sedan har det även skett 
någon enstaka intervju via bestämda möten och 
via mail.

Studiebesök
Under projektet så besöktes sjöräddning i 
Fliskär båthamn utanför Gävle för att få känna 
lite riktig båtkänsla och inte bara läsa sig till 
informationen. Tillsammans med en sjöräd-
dare vid namn Olle Hildingsson fick jag gå 
ombord på deras räddningsbåt Greta Dybeck 
som är en motorbåt i ungefär samma storlek 
och utförande som SSY’s båt. Under besöket så 
fanns det möjlighet att klämma och känna på 

båten samtidigt som jag kunde ställa frågor till 
Olle Hildingsson som, förutom är aktiv inom 
sjöräddning, dessutom är hängiven båtentusiast 
även privat och har byggt sin egen båt. Frågor 
som ställdes var allt från spontana frågor om 
räddningsbåten och hans egen båt till frågor 
kring båtlivet i övrigt, hans tankar och åsikter 
med mera.

Bild 2.  Fliskär båthamn.

Bild 3.  Sjöräddningsbåten Greta Dybeck.
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Möten
Då min externa handledare var Håkan Rosén 
från SSY så har vi haft regelbundna möten med 
jämna mellanrum för att kunna stämma av hur 
arbetet gått och där jag visat upp mina resultat 
för att få lite feedback. Jag har kunnat ställa 
frågor angående saker som dykt upp på vägen 
och jag har kunnat höra mig för om saker som 
bara SSY kan svara på som till exempel vilken 
känsla dem vill utstråla och vilket formspråk 
som tilltalar dem mest med mera. 

Båtmässa 
Ett ypperligt tillfälle att komma i kontakt med 
konkurrenter, båtägare och branschfolk samti-
digt som man kan samla in information och ta 
del av nya intryck är att besöka mässor. 

Eftersom mässorna är en chans för bransch-
folket att synas för en stor mängd likasinnade 
så satsar många utställare på att visa upp nya, 
innovativa grejer som ska få just dem att sticka 
ut från den stora mängden vilket gör att man i 
många fall kan få se en väldig massa intressant 
och nytänkande.  

I Älvsjö så anordnade Stockholmsmässan den 
årliga båtmässan Allt för sjön den 2-10 mars 
som i år besöktes av totalt 94 370 personer. På 
mässan så deltog både nationella och internatio-
nella utställare och båtarna varierade från små 
plastbåtar och mindre motorbåtar upp till stora 
segelbåtar och lyxjakter i varierade storlekar 
och prisklasser.

Bild 4.  Båtmässan Allt för sjön.

Bild 5.  Båtmässan Allt för sjön.

Bild 6.  Båtmässan Allt för sjön.
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Skissfas
Utifrån det material och fakta som föregående 
metoder har genererat så har jag med papper 
och penna skissat på lite olika idéer och funk-
tioner som till slut format mitt slutresultat. 
Skisserna har sedan varit grunden när det gjorts 
datormodelleringar i CAD. 

CAD
När det blivit dags att forma slutresultatet så 
har jag använt mig av datormodelleringspro-
grammet Rhino och renderingsprogrammet 
Keyshot för att visualisera ett så snyggt och 
verklighetstroget koncept som möjligt. 
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Genomförande

Vad är en Yacht?
Enligt National encyklopedin så är Yacht en 
benämning på en farkost som drivs med hjälp 
av segel eller motor och avsedd för representa-
tions-, nöjes- eller tävlingsändamål. Storleken 
kan variera inom vida gränser men termen 
avser numera mest stora, exklusiva båtar. 

Trä som byggmaterial
Det finns många fördelar med att använda trä 
som byggmaterial istället för andra material. 
Förutom de många miljöfördelarna så är det 
ofta både mer kostnadseffektivt och lättare att 
bygga av trä i jämförelse med andra material. 
Dock så krävs det kunskap om materialet så 
att man kan få ut dess speciella egenskaper och 
förutsättningar på rätt sätt. 

Denna kunskap är viktig i synnerhet när det 
kommer till just trämaterial eftersom det finns 
så många olika träslag och där var och en har 
sina egna för- och nackdelar som måste tas i 
beaktande när man arbetar med dem. Man kan 
till exempel få trä i den utformning eller i det 
visuella uttryck som man önskar. Man kan ge 
det bra beständighet mot fukt, bra ljudegen-
skaper, god brandsäkerhet, slitstark med mera. 
Men det som alltså krävs är att man jobbar på 
rätt sätt med respektive sort för att materialet 
ska komma till sin fulla rätt. 

Att använda trä vid båtbygge ställer vissa 
krav på materialet med tanke på den utsatta 
miljön det kommer användas i. Träet bör dels 

ha så liten fuktkvot som möjligt samt en massa 
andra egenskaper och tidigare har det som 
bekant varit populärt att nästan uteslutande an-
vända sig av Mahogny och Teak som i sig själv 
har väldigt bra egenskaper men som samtidigt 
har en stor negativ påverkan på miljön. Därför 
ligger det rätt i tiden att man ser sig om efter 
mer lokala substitut till dessa traditionella trä-
slag för att främja en hållbar utveckling. Särskilt 
med tanke på alla de olika träbehandlingsme-
toder som finns idag som kan ge träslag nya 
egenskaper.

Skandinaviska träslag
Eftersom det från början i detta projekt var be-
stämt att båtens träslag skulle ha skandinavisk 
härkomst så gjordes det research kring våra 
11 vanligaste träslag från Skandinavien där de 
med de bästa egenskaperna och störst tillgång 
valdes ut (se bilagor för utförligare fakta). 

Därefter studerades de utvalda träslagen och 
deras för- respektive nackdelar ställdes mot 
varandra i kontrast till de krav som träslaget 
måste leva upp till för att få fram det träslag 
som skulle tänkas vara mest lämpligt för en 
marin miljö. 

Till exempel så valdes alm bort på grund av 
att tillgången på alm minskat till följd av den 
så kallade almsjukan. Asp var inte lämpat på 
grund av att fibrerna i träet kan resa sig upp i 
fuktig miljö, och det lämpar sig definitivt inte 
för en båt. Björk har dålig beständighet mot 
röta samt har tendenser till deformation vid 
torkning vilket medförde att även detta träslag 
valdes bort. 

Dessa nackdelar har varit avgörande vid valet 
av material och efter att ha studerat samtliga 
träslag och vägt deras olika egenskaper och 
nackdelar. Därefter valdes det träslag som bäst 
levde upp till de praktiska och estetiska kraven 
som material till salongens interiör. 
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Materialval
Efter att ha studerat de utvalda träslagen ur 
både praktisk och funktionell synvinkel och 
ställt deras egenskaper samt för- och nackdelar 
mot varandra så föll valet av träslag till inred-
ning på Al. 

Valet att använda endast ett träslag istället för 
flera var för att det ändå var tänkt att en del av 
inredningen skall målas vit till en viss del så be-
hovet av kontraster och variation skulle uppnås 
ändå. Anledning till att valet föll på just Al var 
för att det dels finns en hyffsat god tillgång på 
Al i Sverige men också på de många bra egen-
skaper som den besitter. 

Al är väldigt beständigt mot vatten, och går 
lätt att både limma och ytbehandla vilket är en 
fördel då den är tänkt att både målas och im-
pregneras till inredningen. 

Fördelar med al:
• Beständigt mot vatten
• Lätt att ytbehandla
• Lättarbetat
• Måttliga rörelser vid fuktväxlingar
• Behåller en slät yta trots fuktig miljö
• Snabbt- och lättorkat med få skador som följd.

 
Nackdelar med al:

• Ganska mjuk 
• Medelbra rötmotstånd obehandlad.

.
Efterfrågade egenskaper av träslaget till inredningen:

• Tåla röta (med ytbehandling)
• Tåla slitage
• Miljövänligt
• Motstånd mot skadedjur (med ytbehandling)
• Ej missfärgning
• Skandinavisk härkomst.

Efterfrågade egenskaper av träslaget till inred-
ningen: 

• Tåla röta (med ytbehandling)
• Tåla slitage
• Miljövänligt
• Motstånd mot skadedjur (med ytbehand- 
 ling)
• Ej missfärgning
• Skandinavisk härkomst

Virket är lättarbetat och går enkelt att både 
klyva, spika och skruva och kan dessutom med 
fördel både limmas och ytbehandlas enkelt. Al 
går också bra att fanera. Virket går dessutom 
lätt och snabbt att torka med få skador som 
följd och ytterligare fördelar med al är att det 
har måttliga rörelser vid fuktväxlingar samt att 
virket behåller en slät yta trots en fuktig miljö.

Både som obehandlad eller betsad kan alen ses 
som ett alternativ till mahogny. Dessutom är 
alen ganska ljus till färgen men samtidigt inte 
allt för ljus vilket är bra då en del av inredning-
en ska vara vitmålad och för att undvika käns-
lan av en steril och kall miljö är det fördelaktigt 
om man använder ett virke som har lite färg 
för att skapa en mer varm känsla i kombination 
med vitmålade partier.         

Bild 7.  Faktaruta med ett foto på al som bakgrund.
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Impregnering och ytbehandling  
av trä
Trä är i fuktväxlande miljöer inte formstabilt 
eftersom väggarna i träets vedceller absorberar 
vatten och därmed sväller och kryper när fuk-
tigheten antingen ökar eller minskar. Material 
som har denna egenskap kallas hygroskopiska.

Trä och träbaserade material går att impreg-
nera och ytbehandla på flertalet olika sätt. Det 
ligger självklart ett intresse för estetik i de olika 
metoderna men syftet är dessutom att skapa 
ett skyddande hölje som skyddar materialet 
mot väder och vind samt fysisk, mekanisk eller 
kemisk påverkan utifrån. Beroende på vilken 
metod man väljer att använda sig av så påver-
kas materialets beständighet och i samband 
med det även hur mycket underhåll materialet 
kommer kräva. 

Gemensamt för alla typer av skadliga orga-
nismer är att de alla kräver vatten för att kunna 
leva och växa. Biologisk nedbrytning orsakad 
av svampar, bakterier och andra skadliga orga-
nismer är den främsta orsaken till skador på trä 
och de behöver alla vatten för att överleva. 

På en båt så är det oundvikligt att båtens 
material, vare sig det gäller exteriören eller 
interiören, kommer i direktkontakt med vatten 
och fukt under en längre tid och därför är det 
extra viktigt att man kan hindra vatten och fukt 
från att tränga in i träet som annars kommer att 
gynna alla de skadliga organismerna. Det kan 
man förhindra genom att behandla träet med 

träimpregnering. Impregneringens syfte är då 
att förhindra vatten och fukt från att tränga in, 
samtidigt som det ser till så att vattenångan i 
träet kan vandra ut, vilket då leder till att mäng-
den fukt och vatten i träet minskar.

Obehandlat trä som väts av vatten kommer 
dra åt sig av fukten medans trä som är behand-
lat kommer att avvisa vattnet och fukten istället 
samtidigt som vattenångorna alltså kan vandra 
ut. Förutom motstånd mot fukt och vatten så 
använder man träimpregnering för att träet ska 
vara brandsäkert, tåla UV-strålning och solljus, 
vara slitstarkt och ha en lång hållbarhet. 

Man kan sammanfattningsvis förklara att när 
man behandlar ett träslag med olika behand-
lingstekniker så modifierar man träslaget för 
att dem ska klara av mer än vad dem gör på 
naturlig väg.

Bild 8.  Visar vilka faktorer som utgör rötrisk
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Behandlingstekniker för trä
Efter en titt på vilka träbehandlingsmetoder 
som finns och vilka företagen är som sysslar 
med det samt vilka av dem som är lokaliserade 
inom Skandinavien så valdes de företag vars 
metoder skulle kunna tänkas passa bäst för att 
använda i just den här typen av miljö som båtar 
tillhör. 

Därefter så gjordes det en närmare research 
på var och ens respektive metod där deras 
egenskaper samt för- och nackdelar ställdes mot 
varandra och där den metod vars egenskaper 
stämde bäst överrens med de krav och önske-
mål som efterfrågades valdes ut. 

Andra aspekter som togs i beaktande vid 
urvalet var företagens lokalisering, metodens 
effektivitet och teknik, hur pass innovativ meto-
den anses vara med tanke på att det ska vara så 
modernt och nytänkande som möjligt. 

Värmebehandlat trä
När man värmebehandlar trä så utsätter man 
materialet för olika kemiska och fysikaliska 
materialförändringar. Från början var värme-
behandlingens syfte att öka träets biologiska 
beständighet och därmed formstabilitet. 

De olika metoder som finns av värmebehand-
ling kan man tillämpa för vilket träslag som 
helst men störst effekt får man vid behandling 
av träslag med mindre självbeständighet så som 
björk och gran exempelvis. Förutom att värme-
behandlingsmetoden ger ökad beständighet 

så skapar den även färgförändringar i träet. Ju 
högre temperatur som träet utsätts för under 
behandlingen desto större blir beständighets-
kraften samt desto mörkare blir färgen. 

Att ändra färg på träet är en egenskap som 
gör att träslag som annars är ljusa kan färgas 
om och användas i möbler och inredningar 
bland annat. En annan fördel med värmebe-
handlat trä är att träet inte kommer att svälla 
lika mycket som vanligt trä när det utsätts för 
fukt eftersom värmebehandlat trä har lägre 
jämviktsfuktkvot än obehandlat trä. 

Ju högre temperatur man utsätter träet för 
desto lägre blir jämviktsfuktkvoten men det i 
sin tur skapar samtidigt en nackdel. Träet blir 
nämligen sprödare och får sämre hållfasthet 
av värmen vilket begränsar användningsom-
rådena för ett material med denna behandling. 
Allt detta leder till att det skapas en balansgång 
mellan den behandlingstemperatur man vill 
använda i förhållande till hur mycket man har 
råd att förlora i träets styrka.

Ett företag som jobbar med denna typ av 
metod är Thermowood i Finland. Enligt dem 
så erbjuder deras träbehandling förbättrad 
beständighet mot röta, reducerad jämviktsfukt-
kvot, konsekvent färg genom träet, förbättrad 
dimensionell stabilitet, reducerad böjnings- och 
klyvningsstyrka samt minskad värmelednings-
förmåga. 

De uppger också att en ofrånkomlig nackdel 
är att träet blir sprödare och inte lika slitstarkt 

vilket är en ganska avgörande faktor som gör 
denna metod olämplig för tuffa miljöer. 
Ett annat företag som sysslar med den här ty-
pen av träbehandling är HEATWOOD i Forsa, 
Sverige.

Hjorten’s träskydd
Hjorten’s är ett företag som är beläget i Lands-
krona och håller på med produktion och för-
säljning av tryckimpregnerade trävaror. Deras 
virke tryckimpregneras så att det kan stå emot 
solljus, vatten och skadeangrepp. Tillverknings-
processen som Hjorten’s använder sig av är en 
så kallad Fullcellimpregnering som betyder att 
man först utsätter träet för vakuum och sedan 
tillsätter man med tryck en impregneringslös-
ning. 

Företaget impregnerar med ett krom- och 
arsenikfritt medel enligt den nordiska NTR-
normen, klass A och B vilket betyder att allt 
sker i en helt miljöriktig process som garanterar 
bra kvalité. Hjorten’s samtliga produkter och 
tjänster omfattas av Svenska träskyddsförening-
ens 20-åriga rötskyddsgaranti. 

Saicos träimpregnering Biocidfri
Saicos träimpregnering är lämpligt för vissa 
särskilda träslag som bland annat gran och furu 
i våtutrymmen som till exempel badrum och 
kök där risken finns att träet blånar. Saicos trä-
impregnering biocidfri är en färglös träskydds-
produkt baserad på naturoljor och vaxer som 
inte innehåller några organiska biocider och har 
därför inga hälsomässiga betänkligheter. 
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Saicos kan användas såväl utomhus som inom-
hus och förebygger blånad och mögelbildning i 
träet samt att det är smuts- och vattenavvisan-
de. Medlet tränger lätt och djupt in i träet och 
håller det friskt och elastiskt samtidigt som det 
ser till att bevara träets naturliga andningsför-
måga så att fukten kan vandra ut. Saicos luktar 
endast svagt vid bearbetning men är därefter 
helt luktfri då den torkat.

OrganoClick
Är ett Stockholmsbaserat företag som grunda-
des 2006. 

OrganoClick har kommit fram med en miljö-
teknisk metod som gör att dem kan modifiera 
biofibrer ibland annat trä. Deras metod är helt 
och hållet miljövänlig och bygger på forskning 
av Jonas Hafrén från Sveriges Lantbruksuniver-
sitet och Armando Córdova från Stockholms 
universitet som båda två var med och grundade 
företaget. OrganoClick jobbar för närvarande 
med materialen trä, papper och textil.

Deras metod har arbetats fram med inspira-
tion från naturen där dem har lyckats få olika 
ämnen att binda sig otroligt hårt till cellulosa-
fibrer. Och det är tack vare att man har använt 
sig av naturligt förekommande katalysatorer 
samt icke-toxiska lösningsmedel i organokataly-
tiska reaktioner som detta har lyckats. 

Vid modifieringen så binds kiselbaserade äm-
nen till träfibrerna vilket gör träet tåligare vilket 
i sin tur resulterar i ett permanent modifierat 

material som inte förlorar sin behandlingseffekt 
med tiden. Eftersom att man har lyckats använ-
da sig av naturens egna förmågor så har man 
efterliknat lotusblommans förmåga att stöta 
bort vatten vilket gör att OrganoClick’s metod 
ger materialet stor förmåga att stöta bort vatten 
vilket ger en stor och effektiv motståndskraft 
mot bland annat röta. 

Andra egenskaper som materialet får efter 
behandlingen är att det får en stark motstånds-
kraft mot angrepp av, förutom röta, svamp 
samt att materialet får ett flamskydd utan att 
man alltså använder några miljö- eller hälsos-
kadliga biocider eller tungmetaller. I och med 
att vätskan som behandlingen utförs i är skapad 
utav växter samt att man använder metoder och 
egenskaper hämtade från självaste naturen så 
är behandlingen helt biologiskt nedbrytbar och 
därmed miljöklassad vilket är en stor och viktig 
faktor med tanke på dagens fokus på miljöfrå-
gor.

Eftersom SSY’s båt inte bara består av trä in-
vändigt utan även av bland annat textilier så är 
det ännu en mycket god anledning till att nyttja 
denna behandlingsmetod. Det eftersom att det 
är fördelaktigt ur livslängds- och kvalitésyn-
punkt om även båtens textilier är skyddade och 
dessutom på ett miljöriktigt sätt. 

Behandlingsmetoden är densamma för tex-
tilier där man tillsätter en fet polymer som får 
tyget att vilja stöta bort vatten samtidigt som 
tyget blir styvare då man fäster andra ämnen 
till dess fibrer. Och det blir till en egenskap hos 

textilier som är utomordentligt praktisk när det 
kommer till just båtar och dess marina miljö.

Lika väl som man vill att båtens fasta inred-
ning ska hålla sig torr och fräsch under många 
år, lika viktigt är det att övriga saker som tyger 
och andra textilier ombord också håller sig torra 
så dem inte till slut suger åt sig fukt för att efter 
en tid surna och få mögelbildning. Dessutom 
så får man en ökad säkerhet mot brand ombord 
om även båtens textilier har ett flamskydd efter-
som just sådana föremål kan vara en avgörande 
och omfattande spridningsorsak vid eldsvåda. 
Allt detta bidrar ju också till att skapa en känsla 
av bra kvalité som är ett av ledorden för SSY’s 
båt. För att förtydliga vad som i det här fallet 
menas med textilier så är det i huvudsak båtens 
dynor och madrasser/underlag men kan även 
innefatta tygpersienner till fönstren och kapell 
om det finns.

OrganoClick’s behandlingsmetod utgörs av 
tryckimpregnering i deras helt egna produk-
tionsanläggning i Täby norr om Stockholm som 
har en kapacitet på att använda ungefär  
10 miljoner liter behandlingsvätska per år. 
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Val av behandlingsmetod
På grund av de goda egenskaperna som Or-
ganoClick besitter så föll valet på träbehand-
lingsmetod till båten på deras metod. Det med 
motiveringen att metoden kan tänkas fungera 
bra i en båt med tanke på i första hand, de 
smuts- och vattenavvisande egenskaperna som 
metoden har. 

Det stärks ytterligare med förmågan att app-
liceras på inte bara trä utan även textilier vilket 
skapar ett bredare användningsområde. Meto-
den gör att man inte behöver använda sig att 
flera olika metoder för olika material. 

En annan avgörande aspekt är att Organo-
Click, liksom SSY, är nytänkande inom sin 
bransch. Båda företagen jobbar med att hitta 
innovativa metoder som kan främja en hållbar 
utveckling, även om det ligger mycket jobb och 
forskning bakom. 

OrganoClick jobbar framåt och dem har fors-
kat fram nya metoder att utveckla som andra 
företag inom samma bransch inte har kommit 
fram med. 

Eftersom SSY’s båt är lite av en framtidsvi-
sion av hur båtindustrin och båttillverkningen i 
framtiden kan och bör se ut ur ett miljökritiskt 
perspektiv, så ligger det ju väldigt rätt i tiden 
att samarbeta med likasinnade företag. På så vis 
stärks den grund som båtprojektet står på - att 
det är en båt som inte ska belasta miljön.

Bild 9.  Dropptest på träbit med OrganoClick-behandling

Bild 10.  Dropptest på textil med OrganoClick-behandling
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Flexiteek
Till båtens golv, eller durk som det också kallas, 
har jag kollat på de behov som materialet behö-
ver uppfylla. Eftersom golvet är särskilt utsatt 
för en rad olika påverkningar från användning 
och väder och vind med mera så är det viktigt 
att det är gjort i ett material som klarar av en 
tuff miljö. 
Det ska:

• tåla slitage som uppstår då man går på det 
eller tappar något tungt i det 
• stå emot väta och fukt eftersom att det är 
faktorer som är ofrånkomliga i en marin miljö
• vara säkert på det sättet att det ger bra halk-
skydd då golv i båtar ofta kan vara blöta
• vara tåligt i många år.

Även en rad andra aspekter ska uppfyllas så 
som brandsäkerhet, praktiskt, lätt, modernt, 
miljövänligt etc etc. 

Research gjordes där de visade sig att bland 
det vanligaste i dagens båtar är heltäcknings-
matta över vanligt trä. Men det föll bort då jag 
ansåg att en heltäckningsmatta inte lever upp 
till så många av de behov och krav som finns. 
Och att använda bara vanligt trä som golv 
skulle kräva en massa tilläggsarbete så som 
ytbehandlingar och liknande.

Valet föll på en golvpanel som kallas Flexiteek 
som tillverkas av Flexiteek International AB i 
Fagersta. Deras produkt uppfyller samtliga av 
de krav som ställs på golvet. Flexiteek är till-
verkat av PVC i huvudsak som är blandad med 

färgpigment och krita i en process där man får 
ut plankor. Därefter så svetsas plankorna ihop 
för att få en hel panel och i och med svetsningen 
så får man ett helt vattentätt båtgolv. 

Flexiteek är testat av Statens provningsanstalt 
hur det fungerar i olika miljöer och klimat och 
eftersom deras golvpanel klarar extrema förhål-
landen så levererar dem till båtar i till allt från 
Florida, USA till fiskebåtar i Nordnorge. 

Flexiteek har ett mycket naturligt utseende 
och blir ofta förväxlad med vanlig teak vilket 
gör att Flexiteek kan användas istället för vanlig 
teak som är dålig för miljön och på så sätt bidra 
till en mer hållbar utveckling. 

Fördelarna med Flexiteek är att det ger 
bra halkskydd vid både torra och blöta 
förhållanden, är fläcktåligt och klarar olja, 
bensin, rödvin, blod med mera, behöver 

inga skruvhål i däcket på båten, lång livslängd, 
underhållsfritt bortsett från vanlig tvätt, miss-
färgas inte, UV-resistent, brandsäkert enligt 
kraven AS/NZ 53837 och sist men inte minst så 
är det miljövänligt då det är helt lokalproduce-
rat och 100 % återvinningsbart.

Bild 11.  Bild på Flexiteek
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Konkurrentanalys
När det kommer till konkurrenter så kan man 
egentligen dela in dem i två olika läger. Det ena 
lägret är det med företag som också har jobbat 
med att skapa en mer miljövänlig båt. Det andra 
är de båttillverkare som tillverkar snarlika båtar 
inom samma kategori som SSY gällande storlek, 
användning, utförande med mera, men som 
inte alls har tagit med miljöaspekterna i samma 
utsträckning. 

Visserligen skiljer det sistnämnda lägret 
sig från SSY eftersom att man skulle kunna 
kategorisera dem som ”Miljöbåtar” och ”Icke-
miljöbåtar” vilket då betyder att de inte alls 
konkurrerar. Men eftersom att deras båtar 
tilltalar i princip samma målgrupp med tanke 
på likheterna mellan båtarna, med vissa avvi-
kelser såklart, så kan brukarnas val vid båtköp 
kanske stå mellan SSY’s båt eller någon annan 
liknande tillverkare och då är man ju plötsligt 
konkurrenter även fast man inte jobbat med till 
exempel samma miljöprioriteringar. 

Detta är ju förutsatt att brukaren tänker mil-
jökritiskt till viss del men ändå kan tänka sig en 
vanlig, mindre miljövänlig båt. Därför gäller det 
för SSY att ha en klar bild av sin målgrupp och 
därefter välja om man ska sticka ut eller försöka 
slå sig in i mängden men jag har som tidigare 
nämnt definierat målgruppen för detta projekt 
som kapitalstarka och miljömedvetna männ-
iskor med ansvarskänsla för hur båtbranschen 
påverkar miljön och därför så väljer jag i detta 
arbete att avgränsa konkurrenterna till endast 

de tillverkare som också jobbat med miljöfrågor 
kring sina båtar. Det eftersom jag annars avvi-
ker för mycket från den tänka målgruppen som 
är satt för projektet.

SSY’s närmaste konkurrent anser jag vara en 
båt vid namn GreenLine 33 Hybrid från det 
Slovenska företaget Seaway som är ungefär i 
samma storlek som SSY’s båt. En utförligare 
presentation av båten kommer lite längre fram i 
presentationen. 

En annan båt jag valt att ta med som konkur-
rent är en svensk aluminiumbåt kallad Skär-
gårdsstövaren. Den är inte lika jämförbar med 
SSY’s båt som GreenLine 33 Hybrid är men 
den togs med ändå på grund av att dels är den 
också gjord av metalliskt material och tänkt 
som familjebåt som ska klara lite tuffare klimat 
och dessutom så skyltar tillverkaren med båtens 
fördelar gällande bland annat miljön. 

Båtmässa sammanställning
Efter att ha stigit ombord på både motorbåtar 
och segelbåtar i varierande storlekar så kunde 
det ganska fort gå att urskilja dagens trender 
och se vad som är modernt idag. Efter en kort 
summering så skulle jag vilja påstå att det fanns 
huvudsakligen två sorters utformningar som 
var väldigt återkommande. 

Antingen var det en inredning med ljusa 
träslag, vit plast i en väldigt lyxig utformning 
eller så var det väldigt ruffigt med grova mate-

rial som stål både in- och utvändigt i båten med 
stora beslag och tydliga, synliga skruvar som 
verkligen gav en känsla av arbetsbåt. Man fick 
känslor som kall och hård av båten. 

Sammanfattningsvis kan man säga att om 
båten hade en utsida i vit plast eller liknande 
material så hade den en ombonad, lyxig och 
nästan lite svulstig interiör. Men om utsidan 
var gjord i stål eller aluminium så hade den en 
ruffig inredning. Det fanns inte så jättemånga 
”mellanlägen” alls. Det ska också tilläggas att 
majoriteten av dessa två olika trender inom 
båtar dominerades kraftigt av det första alterna-
tivet med lyxiga och ljusa båtar men att det gick 
att urskilja stålbåtstrenden ganska lätt ändå. 

Ser man till miljöbåtar så var utbudet minst 
sagt klent. Under vistelsen på båtmässan lycka-
des jag inte uppfatta någon av alla de båtar 
som ställdes ut som någon form av miljöbåt. 
Så skulle SSY genomföra sitt projekt och delta 
på kommande mässor så skulle dem säkerligen 
väcka intresse och uppståndelse bland besökar-
na, särskilt med tanke på om man ska titta på 
båtmässan så är konkurrensen där ganska liten 
i alla fall. 

Trots bristen på båtar med miljötänk så gick 
det att urskilja konkreta saker hos andra till-
verkare som kunde användas som inspiration i 
arbetet. 
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Specifika saker som var väldigt  
förekommande i båtarna

• Vit plast (eller vitt överhuvudtaget)
• Ljus inredning
• Krom (lister, handtag, reglage, beslag med 
mera)
• Båtens textilier var oftast antingen grå, ma-
rinblå, vita eller bruna i olika nyanser
• Bord i trä som man kan vika ihop
• 50/50 gällande inredningens färger. I de 
flesta båtarna var hälften genomgående vitt 
med trägolv och träbord och andra trädetaljer 
men det fanns lika många båtar med träfär-
gade väggar och vitt tak istället.
• Flexiteek-golv (träpanel med gummilister 
som halkskydd)
• Heltäckningsmattor på golvet (särskilt i 
salongens mittgång)
• Mycket blanka ytor
• Mycket teknologisk utrustning (skärmar och 
navigeringsutrustning).

Miljövänliga konkurrenter
GreenLine 33 Hybrid tillverkas av Slovenska 
Seaway Group i sin produktionsanläggning i 
Italien och är en av få miljövänliga båtar som 
finns ute på marknaden som är i samma storlek 
och kategori som SSY´s båt. 

GreenLine 33 är en färdigutvecklad fullhybrid 
och drivs med både el- och dieselmotor och den 

har ett patentsökt skrov som är anpassat för att 
minimera bränsleförbrukningen och i farter om 
cirka 3 knop så kan båten ta sig fram med hjälp 
av endast solcellernas energi och batterierna i 
båten laddas av sig själv genom dieselmotorn, 
solcellerna samt i anslutning till land. 

Utvecklingsarbetet av båten genomfördes un-
der 2 år och den har testats i tanker och under 
en 3 månader lång period gjorde man fullskale-
tester i sjön som sista test. Tack vare det unika 
skrovet så har man kunnat halvera bränsleför-
brukningen i jämförelse med vanliga deplace-
rande skrov och kunnat minska förbrukningen 
4 gånger så mycket i motsatts till semi-deplace-
rande skrov. 

Sören Colbing från Nynäshamn har utvecklat 
en ny typ av båt som han valt att kalla Skär-
gårdsstövaren. Det är en motorbåt i aluminium 
med storleken 9x2,6 meter och konceptet har 
tagits fram med fokus på miljön som omfattar 

Bild 12.  Slovenska båten GreenLine 33 Hybrid

livslängd, återvinning och bränsleförbrukning 
och utsläpp men det har även innehållit aspek-
ter som fart, ljud, svall och underhåll. Grund-
pelarna i Skärgårdsstövaren ligger i grova drag 
på miljö, säkerhet, sjöegenskaper, funktion och 
design. 

Tack vare det kraftiga aluminiumskrovet kla-
rar båten av tuffare miljöer och klimat och kan 
med enkelhet köras genom till exempel tunn is 
och eftersom båten har en hög stäv så motver-
kar det att båten tar över sig sjö vid grov sjö. 
Dessutom har skrovet en smal vattenlinje som 
betyder minskad bränsleförbrukning vilket är 
en av miljöfördelarna. 

Bild 13.  Svenska båten Skärgårdsstövaren
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Hur står sig SSY i förhållande till 
konkurrenterna?
Tittar man på GreenLine 33 Hybrid så fram-
ställs den i både tidningar och på sin hemsida 
som väldigt miljövänlig och kallades faktiskt 
i tidningen Båtmarknaden nr 4 för ”havens 
Toyota Prius” vilket såklart syftar på hybriden 
och den låga bränsleförbrukningen. 

Företaget presenterar dock inga fakta om vare 
sig inredningen eller om materialen vilket ger 
en känsla av att man visserligen jobbat med 
miljöfrågor men bara inom ett specifikt område. 
Dessutom så ligger företaget i Slovenien men 
båten tillverkas i Italien. Det är ju klart negativa 
aspekter med tanke på bland annat transporter-
na som måste ske till och från länderna och det 
bidrar ju till att tona ner känslan av en miljö-
vänligare båt. 

Båtens interiör är till viss del utformad i trä 
men det framgår inte varifrån träet kommer och 
hur produktionen av allt ser ut. Det är ju så-
klart viktigt om man ska presentera en båt som 
främjar för en hållbar utveckling att man kan 
redogöra för alla steg i tillverkningen och inte 
hymla om vissa delar. 

Det är stora skillnader om man ska jämföra 
SSY’s båt med GreenLine 33 Hybrid eftersom 
båda presenterar sig som mer miljöriktiga än 
andra. Det är bara SSY som skyltar med att 
man vill hålla sin produktion lokal och att man 
hämtar sina resurser och arbetskraft från endast 
Skandinavien. Och det är ju saker som får SSY 

att sticka ut som det bättre alternativet. 
Jämför man med Skärgårdsstövaren så ser man 
även där skillnader i miljötänket. 

Skärgårdsstövaren är en svensk båt som enligt 
tillverkaren är konstruerad utifrån bland annat 
ledorden säkerhet och miljö i form av lång livs-
längd och återvinning med mera. Vad som talar 
emot är det faktum att deras båt svetsas i Polen. 
Istället för att använda sig av lokala tillgångar 
så sker svetsningen i Polen som anses vara ett 
låglöneland och där det svenska företaget inte 
har lika stor koll på arbetarnas villkor och rät-
tigheter.

Ser man till helheten så märker man att det 
finns en och annan tillverkare på båtmarknaden 
som tagit fram en båt med hänsyn till miljön 
och människan. Men, i de allra flesta fall så bris-
ter det någonstans i arbetet eller tillverkningen 
och dessutom på ganska självklara saker som 
till exempel vilket land tillverkningen är lagd i 
förhållande till vart själva företaget är beläget 
och så vidare. 

Här har SSY en chans att sticka ut och visa 
upp en båt där man pratar om miljöhänsyn och 
schyssta arbetarvillkor för människorna runt 
båten och verkligen leva upp till det också. 
På så vis kan dem, med sina innovativa idéer, 
bli ett utav de ledande företagen i branschen i 
främst Skandinavien men senare kanske hela 
världen.
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Formgivning

Vad gör man i en salong?
• Samlingsplats för umgänge/aktiviteter (se  
 på tv, mysa, prata, läsa, äta, spela spel = er- 
 fordrar gott om sittplatser, bord, bra belys- 
 ning m.m.)
• Laga mat (kök/pentry)
• Använda som extra sovplatser (bäddbar  
 soffa eller liknande)
• Förvaring (flytvästar, ytterkläder m.m.) 
• Köra och navigera (utkiksplats framåt, bra  
 belysning m.m.)

Utifrån alla intervjuer, dokumentation, studie-
besök och faktainsamling, så sammanställdes 
allt för att redogöra vad man egentligen använ-
der båtens salong till och vad båtfolket själva 
önskar av den. Det är från dessa fakta som mitt 
skissande kretsat. 

Utifrån min sammanställning så är det som ef-
terfrågas i salong: ett litet kök eller pentry inne-
hållande den nödvändigaste utrustningen som 
kylskåp, frysfack, mikro och spis så man har 
möjlighet att laga mat och sitta och äta vilket i 
sin tur erfordrar någon form av sittmöbler. Man 
ska ha utrymme för vanligt umgänge så som att 
sitta och prata, spela kort, läsa, mysa med mera.

Dessa olika umgängesaktiviteter kräver även 
att man har möjlighet till olika sorters belysning 
beroende på aktivitet. Skarp, tydlig belysning 
vid kanske läsning eller kortspel men mer däm-
pad belysning efterfrågades när man tittar på tv 

eller lyssnar på radio och så vidare. 
Förutom att köra så vill man ha möjlighet att 

som passagerare hjälpa till med bland annat 
navigering och att hålla uppsikt framåt vid kör-
ning i mörker till exempel. Man vill kunna, då 
man är många ombord, bädda om i salongen 
och göra om till extra sängplatser. Man vill 
kunna förvara saker så som flytvästar, ytter-
kläder och skor. Man vill kunna titta på tv och 
lyssna på radio, till exempel sjörapporten. 

Sedan vill man också att salongens interiör 
delvis ska ha synliga skruvar på ställen där 
man behöver kunna komma åt för reparation 
om något skulle gå sönder ute till sjöss, det ska 
vara estetiskt snyggt men möjligheten att själv 
skruva och fixa ska finnas. Exempel på det kan 
vara taket till exempel där båtens kablar ofta är 
dragna. 

Om man ute till sjöss skulle få kabelbrott eller 
andra tekniska problem så vill man ha möjlig-
heten till att själv kunna skruva ner en takplatta 
och åtgärda problemet. Som synes så är det en 
hel del olika funktioner och aktiviteter som ska 
samsas på ett väldigt begränsat utrymme och 
därför så gäller det att hitta lösningar som kan 
fylla fler syften och funktioner som kan sam-
spela utan att det blir för grötigt. 

Kort om Skandinavisk design
Vad som kännetecknar skandinavisk design 
är funktionalitet där enkelhet och funktion är 
basen. En gemensam nämnare bland produkter 
med skandinavisk design är strikthet och enkel 
utformning med rena linjer, dämpade färger 
och ljusa träslag. Skandinavisk design har en 
förkärlek till ljus och natur och är ofta inspire-
rad av just naturen. Färgskalan inom skandina-
visk design innehåller huvudsakligen basfärger 
som vitt, beige, naturligt trä, ljusblått och bruna 
kulörer. 

Ett bra exempel på där skandinavisk design 
har tillämpats är i några av de tågen som vi har 
i Sverige. I till exempel de svenskkonstruerade 
Reginatågen så har vi en enkel och funktionell 
inredning som går i dämpade färger och mate-
rial i rena linjer. Man har blandat ljusa träslag 
tillsammans med stål som skapar tydliga och 
rena kontraster och som i kombination med 
varandra bidrar till en känsla av ljus och enkel-
het. Tittar man på de textilier som finns i tågen 
så bidrar även dem till att skapa en känsla av 
skandinavisk design med sina beiga, gråa kulö-
rer. 

Slutligen så har man även lyckats bevisa att 
det inte behöver bli fult eller mindre estetiskt 
tilltalande bara för att man har synliga skruvar. 
Faktum är att de synliga skruvarna i tågen är 
ännu ett exempel på att man tillämpat skandi-
navisk design och då utifrån idén om att funk-
tionalitet går före estetik. 
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Bild 14.  Skandinavisk design inspirerad från svenska tåg

Bild 15.  Skandinavisk design inspirerad från svenska tåg
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Bild 16 th: visar salongen  markerad i genomskärning uppifrån 
Bild 17 nedan: visar salongen markerad i genomskärning 
bakifrån 
Bild 18 nedan th: visar salongen markerad i genomskärning 
från sidan.

Skisser - skissfas
I inledning av skissfasen så användes en CAD-
modell av båten för att överblicka och markera 
ut vilket område som var det aktuella för arbe-
tet och för att kunna överblicka hur mycket yta 
som fanns att disponera. Den röda markeringen 
visar på det område som är salongen.
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Bild 20.  Närbild av ritning på salongen.

Bild 19.  Ritning av båten med salongen markerad i rött.

För att kunna börja skissa på utformningen av 
salongens inredning så behövdes det måttas 
upp hur stor salongen är tänkt att vara invän-
digt för att kunna se vad som kunde tänkas få 
plats och hur man skulle kunna disponera ytan. 
De invändiga måtten på salongen är 3038 mm x 
2756 mm. 

Därefter så var det första stadiet i skissfasen 
att positionera ut de olika delar och möbler som 
jag tänkt att salongen ska inneha och först skapa 
en grov planlösning för att därefter jobba mer 
med detaljer och mindre lösningar senare. 

De produkter och möbler som valdes ut till 
salongen valdes utifrån de önskemål som kom 
fram via intervjuerna och från SSY´s egna idéer 
och önskemål samt utifrån vad som jag anser 
vara modernt bland dagens båtar. 

Det som bestämdes var att salongen skulle 
inneha en bäddbar soffa, höj- och sänkbart 
bord, ett funktionellt kök samt en förarplats.  
Förarplatsen har jag frångått att lägga något 
fokus på då den redan ingick i ett annat exa-
mensarbete gjort av en annan person. Jag  har 
därför valt att ta den med, men inte lagt något 
arbete på den. 

Eftersom att en salong är ett ganska stort om-
råde att skissa på så har jag i min skissfas lagt 
upp arbetet på så vis att först har jag gjort en 
grov planlösning med alla fasta, större delar och 
därefter har jag skissat bit för bit för att därefter 
sammanställa allt till en helhet.
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Förslag 1
I första förslaget på en utformning så placerades förarmiljön, som är markerad med grönt, längst 
fram på höger sida i salongen då det är det vanligaste bland de allra flesta båtar av den här 
typen. Dörren från aktern in i salongen, som är markerad med grön pil, placerades till vänster. 
Sedan placerades köket, som är markerat med rött, i en vinkel längst fram i salongen. 

Bredvid köket gjordes plats för bänkar/skåp till förvaring av till exempel flytvästar, ytterkläder 
och annat nödvändigt, vilket är markerat med gult. Bakom förarplatsen placerades soffan, som är 
markerat i blått, i en u-form runt det höj- och sänkbara bordet. 

Den orangea markeringen runt soffan är tänkt som en upphöjnad i golvet som är nödvändig 
för att komma upp en bit då man sitter ner i soffan och få bra utsikt ut genom fönstren. Står man 
vid köket är golvet lägre för att inte man ska slå i huvudet i taket men samtidigt ha samma utsikt 
ut genom fönstren.

Förslag 2
Andra förslaget utformades så att förarmiljön fortfarande är på höger sida, men bakom den så 
placeras köket och mitt emot det på vänster sida så positionerades soffan och bordet ut. Soffan 
fick behålla sin u-form men gjordes något längre eftersom den kunde disponera hela ytan från 
bakre väggen till den främre, till skillnad från första förslaget där den fick trängas in bakom fö-
rarplatsen. Den större soffan bidrar på så sätt att man ökar komforten då man kan sitta fler runt 
bordet vilket skapar en möjlighet till mer umgänge i båtens salong. 

Bild 21. Skiss på planlösning i salongen

Bild 22. Skiss på planlösning i salongen
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Förslag 3
I det tredje förslaget är köket flyttat längst bak i båten i en vinkel och dörren in till salongen är 
centrerad. Förarplatsen är placerad på vänster sida och soffan är placerad på högersida och har 
fortfarande formen av ett u runt det höj- och sänkbara bordet. 

Nackdelen med det här förslaget är att det kommer att bli trångt vid ingången i och med att 
både soffan och köket går ut i en vinkel mot varandra. För att dem ska fylla någon betydande 
funktion så kan man inte göra dem allt för små heller.

Förslag 4 – Slutförslag
I slutförslaget ser det ut i princip som förslag nr 2 men med skillnaden att soffan kortats av 
längst i fram och fått ett ryggstöd som kan vikas fram och tillbaka. Då kan man sitta med vid 
bordet eller sitta så man har utsikt framåt och hjälpa till att navigera. Val gjordes då det var en 
önskan av brukarna att kunna sitta med bredvid och kunna titta ut också. 

En annan förändring från förslag nr 2 är att upphöjnaden i golvet har dragits in mot bordet för 
att skapa en större golvyta. På så vis underlättar man framkomligheten i salongen. Eftersom bor-
det behöver vara i samma storlek som tidigare så har det fått funktionen att det kan vikas ihop 
på den sidan som är ut mot mittgången. Då man inte sitter i soffan och nyttjar bordet så kan man 
vika upp ena sidan och på så vis öka utrymmet i sidled i salongen. När man ska använda bordet 
så fäller man bara ner skivan. Bordet på den här förslagsbilden är streckat av den anledningen 
att man ska förstå att det är i genomskärning för att kunna påvisa golvupphöjnadens förändring.

När planlösningen var bestämd så började jag att skissa på mer specifika konstruktioner, idéer 
och funktioner bit för bit. 

Bild 23. Skiss på planlösning i salongen

Bild 24. Skiss på planlösning i salongen - valt förslag.
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Då ett av brukarnas önskemål var att ha någon 
gemensam plats för att äta, socialisera sig, titta på 
tv med mera så började jag skissa på sittmöbler i 
form av en soffa. 

Här ser man i början då jag först skissade på hur 
själva formen på soffan skulle vara. Resultatet blev 
några varianter med olika formspråk. Tanken var 
från början att soffan skulle, förutom som sittmö-
bel, även kunna användas som sovplats, förva-
ringsutrymme samt att en del av soffan skulle vara 
flexibel beroende på vilken aktivitet som försiggår 
i salongen. 

Först gjordes en modell med vinklad stomme 
vilket visserligen var positivt om man pratar ben-
utrymme. Men, det föreföll opraktiskt eftersom det 
samtidigt var tänkt att använda utrymmet under 
soffdynorna, alltså själva soffstommen, som förva-
ringsutrymme. 

Eftersom den vinklade varianten skär ner på 
mängden förvaringsutrymme så valdes den idén 
bort och ersattes istället med en soffa där utform-
ningen på stommen är rak. Eftersom att förva-
ringsutrymmen ofta är en brist på båtar så över-
vägde den fördelen.

Bild 25. Kollage av skisser på sittmöbler.
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När stommen till soffan var bestämd så gjordes 
det lite snabba skisser på vilken form resterande 
del av soffan skulle ha där en hörnvariant och 
en kantig hästskoformad modell togs fram. 

Snabbt och utan större efterforskningar valdes 
den hästskoformade varianten ut med självklar-
het. Och det på grund av sina självklara förde-
lar. Denna variant medger så mycket plats och 
soffutrymme som möjligt i förhållande till den 
begränsade ytan som finns i salongen. 

Eftersom att salongen är båtens samlingsplats 
så är det av största vikt att man har gott om 
plats för flera personer och möjlighet till olika 
aktiviteter. Till exempel så är det, enligt brukar-
na, viktigt att man kan välja om man vill sitta 
med vid bordet eller om man vill sitta och titta 
ut då man sitter i den delen av soffan som vetter 
mot fören. 

Detta blir möjligt med en hästskoformad soffa 
och man skapar då den här flexibiliteten som 
önskades.

Bild 26. Ytterligare skisser på sittmöbler.
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För att möjliggöra några av de aktiviteter som 
tidigare beskrivits så behövdes ett bord i salongen. 
När det skissades upp så stod en önskan från ett 
flertal av de intervjuade båtmänniskorna ganska 
mycket i fokus, nämligen att bordet ska vara höj- 
och sänkbart samt stabilt. 

I skissprocessen utformades bordet därför med 
ett kraftigt stålben i tre hydrauliska delar som med 
hjälp av en el-hiss (knappar för upp och ned) samt 
manuell skruvratt kan höjas och sänkas till önskad 
nivå. 

Bordsskivan är i al och runt bordets kant sattes 
det en stålkant som sticker upp ett par millimeter 
vilket ska förhindra att saker glider av bordet. Stål-
kanten knyter dessutom an till exteriören på ett bra 
sätt i och med att det är en stålbåt vilket skapar en 
helhetskänsla mellan interiör och exteriör. Samma 
stålkant återkommer på flera ställen i inredningen.

Bild 27. Skiss på höj- och sänkbart bord.



39

Efter att ha sammanställt förslagen på soffa, bord 
med mera så sattes allt samman till en helhet i en 
överblicksskiss. Samtidigt så lades det in lite an-
dra saker på prov som till exempel vägglampor, 
högtalare och så vidare för att experimentera lite 
med olika funktioner. 

På det här sättet började den ena delen av sa-
longen att få sin slutgiltiga utformning.

Bild 28. Helhetsskiss.
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Eftersom att det fanns ett önskemål om att 
göra soffan flexibel för att kunna justera och 
ändra själv beroende på aktivitet i salongen 
så gjordes det här förslaget. 

Det är en funktion för soffans passagerar-
sida i fören som gör att man kan fälla rygg-
stödet framåt och bakåt beroende på om man 
vill sitta med vid bordet eller om man vill 
kunna sitta och titta framåt och/eller hjälpa 
till med att navigera. Fungerar med gångjärn 
mellan fästet i soffan och beslagen på rygg-
stödet.

Närmare skiss på det tänkta förvaringsutrymmet i/under sof-
fan. Här ser man den högra kortsidan på soffan när luckan är 
öppen. Kan med fördel användas till att förvara ihoprullad 
madrass och extra sängkläder eftersom att soffan ska kunna 
göras om till sovplatser. Men det kan även användas till att för-
vara flytvästar, ytterkläder, nödutrustning med mera. Luckan 
öppnas genom att man trycker på den infällda knappen så att 
knappen åker ut. Låser gör man enkelt genom att stänga luckan 
och trycka in knappen igen. 

Längs golvupphöjdnaden ser vi den återkommande stållisten 
som i det här fallet är mer än estetik. Den hjälper nämligen till 
att skydda kanten på upphöjdnaden från skador orsakade av 
skor och liknande eftersom att det är en yta som är utsatt för 
långvarigt och återkommande slitage. Under stållisten kan man 
ha infälld belysning för att inte snubbla på kanten när det är 
mörkt.

Bild 29. Skiss på det ställbara ryggstödet på soffans passagerarplats.

Bild 30. Skiss på förvaringsutrymmet i soffstommen.
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I det här förslaget på hur man kan göra om soffan och 
bordet till extra sovplatser så skissade jag på en funk-
tion där man sänker ner bordet och sedan viker ut 
soffdynorna mekaniskt och placerar ovanpå bordet. 

Det visade sig inte vara någon vidare bra idé ur flera 
synpunkter. Dels så skulle det krävas en onödigt om-
ständlig konstruktion på soffan för att klara av att vikas 
ut. För det andra så skulle man gå miste om värdefull 
yta eftersom att när man vikt upp kuddarna så blir ju 
soffstommen ihålig. Och det är ett utrymme som man 
bör ta till förfogande.

Ytterligare ett förslag på hur man kan göra om till extra 
sovplatser. Den här idén går ut på att man sänker ner bor-
det och sedan lyfter på ryggstödet till soffan och lyfter upp 
sitsen som man viker ut och lägger över bordet. 

Ganska likt föregående exempel men med en simplare 
konstruktion. Dock så kvarstår problemet med att soffstom-
men blir ihålig.

Bild 31.  Skissexempel på hur soffan kan göras om till sovplatser.

Bild 32.  Skissexempel på hur soffan kan göras om till sovplatser.
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I det tredje och slutgiltiga förslaget på extra sovplatser så har jag 
frångått krångliga, mekaniska moment för att göra det så simpelt 
som möjligt men samtidigt så effektivt som möjligt. 

I det här förslaget så sänks bordet ner till exakt samma höjd som 
soffdynorna. Sedan lägger man ut en enklare form av madrass på 
bordet och bäddar då om till säng. Då kan man även använda soffan 
som liggyta vilket medför att man har större yta att nyttja vilket är 
bra mer effektivt än tidigare exempel. 

Madrassen kan, när den inte används, förvaras ihoprullad i förva-
ringsutrymmet i soffan tillsammans med extra kuddar och sängklä-
der till exempel.

Översiktsbild då bordet, enligt senast nämnda förslag, är ned-
sänkt och utbäddat till sovplatser. Det stadiga benet tillåter att 
man bäddar om så att bordet och soffan tillsammans bildar två 
extra sovplatser, eventuellt tre stycken om det är barn som ska 
sova där. 

Luckorna i slutet av vardera kortsida kan då alltså användas 
till förvaring. Ryggstödet till sittplatsen i fram fälls helt enkelt 
framåt när det är dags att bädda om till sovplatser.

Bild 33.  Slutförslag på sovplatser.
Bild 34.  Översiktsskiss när soffan är omgjord till sovplatser.
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På motsatta sidan gentemot soffan och bordet bestämdes det alltså att 
köket skulle vara. I första förslaget så fick köket ett runt formspråk 
men det fungerade inte eftersom att köket sträcker sig från förarplat-
sen i fram bak till väggen i aktern. 

Om kökets högra kortsida är rund så förlorar man nödvändig köks-
yta samt skåpyta eftersom den delen ändå går enda in i akterväggen. 
Köket är för övrigt utrustat med mikro och spis, kylskåp med frys-
fack, vask samt sop- och kompostbehållare i skåpen under vasken.

Andra och det slutgiltiga förslaget på kökets utformning. Här har kökets 
utrustning och funktioner behållits men den runda kortsidan har tagits 
bort och ersatts av ett kantigt avslut på köksbänken. 

Den fyrkantiga formen medger större utrymme för diskhon och dess-
utom skapas det mer skåputrymme under vasken.

Bild 35.  Skisser på kök med runt respektive kantigt formspråk.
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Bild 36.  Översikt där man ser köket och hur tv:n har blivit placerad i hörnet på ett vridbart 
väggstativ för att kunna vikas fram/ut när den används.

Bild 37.  Grov överblick på det tänkta förslaget.

Bild 38.  Färglagd bild där det testades att färgsätta.
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Salongens olika användningsområden erfordrar olika 
typer av belysning och ljus. För att kunna sitta och till 
exempel läsa i soffan så skissade jag fram en vägglampa 
med vridbar arm som är tänkt att finnas placerad i tre av 
salongens fyra hörn, där hörnet vid köket valdes bort på 
grund av att det kändes onödigt. 

En variant på vägglampa men som slopades då jag ansåg att 
den var för lik en sänglampa eller en övervakningskamera. 

Skiss hur takbelysningen och allmänbelysningen är tänkt att se ut. 
Infällda och riktbara spotlights med dimmerfunktion gör att man kan 
skapa olika sorters ljus beroende på aktivitet. 

Ett starkare ljus vid till exempel matlagning och städning och ett 
mer dämpat ljus vid mys, tv-tittande och liknande. Kan också, uti-
från önskemål från intervjuperson, växla om till rött ljus om man vill 
vilket är bra vid färd i mörker eftersom att rött ljus inte förstör vårt 
mörkerseende. 

Bild 39.  Produktskisser på olika typer av belysning och lampor.
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Snabb skiss på knapp till skåp och luckor. Fungerar som tidi-
gare nämnt genom att man låser då knappen trycks in och låses 
upp då knappen trycks ut igen

Exempel på hur knapparna till bordets 
el-hiss kan se ut.

I skissfasen så gjordes det försök till att göra en inbyggd tv som 
kan fällas upp och ner ur ett skåp för att gömma undan tv:n då 
den inte används men idén spolades eftersom den tog alldeles 
för mycket värdefull plats och den löste egentligen inte något 
jättestort problem heller.

För att hålla sig stabil i båten när den gungar så ritade 
jag några former av handtag/ledstänger. Av de två för-
slagen så valdes den raka varianten att ha längst fram i 
båten på passagerarens sida. 

Den runda varianten valdes bort då jag tyckte den lik-
nade den typen av handtag som brukar sitta i badrum 
på väggen bredvid badkaret.

Olika typer och former av högtalare till 
båtens tv och radio för att förstärka ljudet så 
man kan lyssna även då motorerna är igång 
och liknande.  

Bild 40.  Produktskisser på bl.a. högtalare, elhiss, skåpknap-
par, ledstänger, tv med mera.
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Resultat

Resultat litteraturstudie
Den största och mest givande informationen 
fick jag då jag läste i boken Nordiska träd och 
träslag. Jag fick då fram att al besitter flera goda 
egenskaper som till exempel lättbearbetat, mått-
liga fuktrörelser, god tillgång, lättbehandlat 
med mera. I tidningen Båtmarknaden nr 4 2010 
så fick jag nys om båten GreenLine 33 Hybrid 
vilket var mycket givande för konkurrentanaly-
sen. 

I tidningen På Kryss nr 2 2013 så presente-
rades ett enkätresultat från Kryssarklubbens 
medlemmar. Ämnet gällde giftiga bottenfärger 
på båtar och frågorna som ställdes var om dem 
kunde tänka sig betala extra för att få båtbotten 
tvättad på ett ställe med riktig rening samt om 
dem tyckte hela frågan var nödvändig överhu-
vudtaget. 

Tre av fyra var positivt inställda till att betala 
mer och dem kände dessutom ett miljöansvar. 
Det var information som stärkte känslan av de 
bra saker som SSY’s underhållsfria skrov inne-
bär bland annat. Det gav mig också bevis för att 
det finns ett intresse för miljön bland båtägare. 

Resultat intervjuer
Resultatet av intervjuerna var positivt då flera 
av de tillfrågade hade samma åsikter och idéer 
och det hjälpte mig att få en klarare bild av hur 
brukarna vill ha det. Det var även bra i den 
bemärkelsen att jag fick se om mina egna inlästa 
kunskaper och diverse förutfattade meningar 

stämde eller inte och om det var bra eller dåliga 
idéer. Det ger ju en sorts bekräftelse att höra 
från de tänkta användarna om dem tycker att 
man tänker i rätt banor. Dessutom gav det lite 
ny energi när man såg hur vissa av det tillfrå-
gade verkligen tyckte det var roligt och intres-
sant att sitta och diskutera och svara på frågor. 
Informationen och den fakta som intervjuerna 
resulterade i var sedan en stor del av det under-
lag som användes när det skulle börjas skissas. 

Resultat studiebesök
Det har varit svårt att hitta personer som både 
har båt och mycket kunskap inom båtlivet, så 
det var väldigt lyckat när jag kom i kontakt med 
Olle Hildingsson som berättade om deras rädd-
ningsbåt som han gärna visade upp. 

Eftersom sjöräddningens båt Greta Dybeck är 
en räddningsbåt så är den självklart utrustad 
på ett helt annat sätt än en vanlig båt för pri-
vatpersoner, men det var ändå givande att få 
kliva ombord och få lite nya intryck som man 
får när man får klämma och känna på saker i 
verkligheten.  Det vägdes upp ytterligare av att 
det under hela besöket fanns möjlighet att fråga 
en kunnig person om allmänna båtfrågor men 
också om spontana frågor som dök upp under 
min rundtur på båten. 

Eftersom Greta Dybeck är ungefär i samma 
mått som SSY´s båt så hjälpte det mig att upp-
skatta storlek och utrymme på ett annat sätt än 

vad man gör utifrån endast fakta och bilder. Ett 
konkret exempel på vad för nyttiga saker jag 
lärde mig under besöket var bland annat om 
säkerhet. 

En räddningsbåt ska klara av att gå ut i prin-
cip alla väder vilket kräver en båt som är säker 
för besättningen. Det var något som jag lade 
märke till när jag var ombord vilket är uppkom-
sten till den svarta gummilisten i främre delen 
av salongen på mitt förslag till SSY och som 
är tänkt att skydda från skador vid fall framåt 
i båten. Sådana idéer bidrar till att skapa en 
känsla av säkerhet som även det är en viktig del 
för SSY.

Resultat möten
För att få fram en bild av hur SSY själva vill att 
båtens inredning skulle se ut och utstråla så 
satte jag inför ett möte samman ett kollage med 
olika material, former, båtar och utrustning i 
olika utformningar och formspråk (se bilaga 
Kollage). 

Därefter fick Håkan titta igenom kollaget och 
ringa in de saker han gillade och tyckte skulle 
passa på deras båt och kryssa över de saker som 
han inte gillade. Det var ett bra och effektivt sätt 
att se åt vilket håll dem själva ville sträva åt för 
att få fram ett formspråk som avspeglar SSY. 

För övrigt så har mötena varit viktiga för att 
se om man jobbar i linje med företagets klara 
önskemål och man har vid varje möte kanske 
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inte fått ut något konkret men man har i alla fall 
känt en trygghet i att bolla idéer med företaget.  

Resultat båtmässa
Mässan var givande - men samtidigt lite av en 
besvikelse. För mig som är ovan med båtar var 
det till stor hjälp att få gå ombord på en mängd 
båtar i varierande storlek och utförande och se 
vilka skillnader och likheter som finns. 

Att känna in de olika miljöerna och känslorna 
och testa de olika funktioner som man tidigare 
bara läst om och sett på bild gav mycket. Dess-
utom fick man en uppfattning om vad som är 
modernt idag och vad som är på upp- respek-
tive nedgång. 

Eftersom det handlade om en mässa för all-
mänheten så fick man ibland trängas med flera 
andra besökare ombord på samma båt vilket 
var nyttigt för att få in känslan av hur ett ut-
rymme känns då man är flera personer. 

En liten besvikelse var att det var ganska svårt 
att komma i kontakt med monterpersonalen till 
de båtar som jag fann mest intressanta. Efter-
som deras båtar var där för att visas upp för att 
locka kunder, så handlade det mesta pratet om 
frågor kring affärer, köp och ägande. Med så 
mycket folk på mässan och i montrarna gavs 
det ingen riktig möjlighet att intervjua persona-
len mer ingående, bortsett från någon enstaka 
fråga. Som sagt så gav mässan blandat resultat.
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Slutförslag i CAD
Det färdiga förslaget visualiserades i CAD-
programmet Rhino 4.0 och därefter renderades 
bilderna i programmet Keyshot. Här följer en 
serie bilder med förklarande text på det slutgil-
tiga konceptet.

Golvet är i Flexiteek och nederdelen av väg-
garna är materialsatt med impregnerat al-trä i 
dess naturliga färg medans övre delarna av väg-
garna och taket är vitt. Det vita gör att salongen 
både känns ljusare och större samt att det känns 
mer modernt i jämförelse med en mörk och 
murrig inredning. 

Runt kanter, hörn, trappsteg, lister och på an-
dra utsatta och exponerade områden har en list 
i stål satts dit vilket medför flera fördelar i just 
denna båt. Stållisten skyddar utsatta områden 
och motverkar skador och onödigt slitage. Det 
blir också mer enhetligt då det är en stålbåt och 
det är snyggt att knyta an till det även inuti bå-
ten. Eftersom båten ska utstråla kvalité så måste 
det även synas på interiören. 

Till sist så är det väldigt snyggt och modernt 
att skapa kontraster med trä och stål och det 
hjälper till att skapa den moderna, skandina-
viska känslan som SSY vill ha. 

Valet att använda borstad stål, som ger en 
matt yta, istället för krom som är väldigt glan-
sigt gjordes utifrån flera orsaker. Blanka ytor är 
ganska opraktiska och måste ofta rengöras för 
att inte se smutsiga ut. Exempel fingeravtryck 
och damm syns väl på mörka och glansiga ytor. 

Ett annat skäl var att krom och blanka ytor 
ogillades av både SSY själva och majoriteten av 
intervjupersonerna. Flera ansåg att krom och 
blanka ytor utstrålade billig lyx och dålig kva-
lité och att det ger en ganska svulstig känsla.  

Färgerna på salongens textilier har valts till 
en grå/brun nyans. Det valet gjordes för att det 
passar bra ihop med den övriga inredningen 
och dess färgsättning samt att det ger ett gan-
ska nedtonat intryck, precis som utsidan på en 
stålbåt oftast ger. Det är dessutom modernt att 
använda andra färger som grått, brunt och vitt 
och inte bara det klassiska marinblåa samt att 

dessa nedtonade, dämpade färger är typiska 
inom den skandinaviska designen. 
Vita textilier valdes bort eftersom det här är 
en båt som ska utstråla kvalité och hållbarhet. 
Vitt är då opraktiskt och blir fortare smutsigt 
jämfört med andra färger och textilierna måste 
tvättas med jämna mellanrum för att bibehålla 
ett fräscht utseende.  

De flesta intervjupersonerna var överens 
om att vita textilier utstrålar lyx, men att det 
samtidigt ger en känsla av dålig kvalité och 
att det mest fanns i de amerikansk-inspirerade 
båtinredningarna som ger ett ganska svulstigt 
intryck. 

Bild 41. Slutförslag visuliserat i CAD.
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Listerna runt dörren in till salongen är i gummi 
och inte stål och det är för att göra den helt vat-
tentät. Risken  finns att det vid hårt och dåligt 
väder regnar in och/eller slår upp stora vågor 
över sittbrunnen i aktern och då är det viktigt 
att dörren kan stå emot allt vatten så inget 
tränger in. 

I fram på salongen så har kanterna och hör-
nen till trappan ner mot kojerna klätts med 
svart gummilist istället för den annars återkom-
mande stålkanten. Valet gjordes för att kan-
ternas utformning och placering gör dem till 
potentiella skaderisker. 

I en båt som gungar och kränger på havet 
kan det vara svårt att hålla balansen och skulle 
man,   vid krock mot en brygga eller annat 
föremål, falla framåt i båten mot dessa kanter så 
riskerar man att slå sig väldigt illa om kanterna 
är gjorda i stål. Så därför är gummilist just där 
att föredra och stålkanter på övriga ställen som 
är slitytor, men där det inte är lika stor risk att 
man kan göra sig illa. 

Förarplatsen har placerats på höger sida i 
båten eftersom att det är den vanligaste place-
ringen i de flesta båtar. I det här examensarbetet 
har det inte lagts något arbete och fokus på just 
förarplatsen då den redan var del i ett annat 
examensarbete under samma tid som detta 
arbete pågick. Förarstolen är i alla fall utformad 
så att man kan sitta två stycken bredvid varan-
dra om så önskas. 

Utrymmet mellan förarstolen och köksdelen 
sparades för att dels kunna användas som extra 
förvaringsutrymme för till exempel väskor med 
mera. Men också för att skapa benutrymme om 
man vill fälla fram ryggstödet på förarstolen 
och vara delaktig i det som händer vid bordet 
eller se på tv:n etc. Funktionen är alltså densam-
ma på förarstolen som den är på utkiksplatsen 
längs fram i soffan.

Mitt emot förarplatsen på andra sidan mitt-
gången längst fram i salongen så har soffan 
utformats med justerbart ryggstöd. Om du vill 
sitta med vid bordet så fäller du ryggstödet 
(den avlånga kudden) framåt i båten. Men om 
du istället vill hjälpa den som kör med att navi-
gera, hålla utkik eller bara kunna sitta och titta 
ut framåt för att motverka sjösjuka så fäller du 
bara ryggstödet bakåt i båten. 

Vid förarplatsen har en vägglampa med vrid-
bar arm placerats och som kan ge ifrån sig både 
vitt, vanligt ljus men också rött ljus. Det röda 
ljuset är bra vid färd i mörker då det inte förstör 
vårt mörkerseende. För övrigt har alla lampor i 
båten, både vägglampor, golvbelysning och tak-
spotlights, funktionen att ge ifrån sig både vitt 
och rött ljus och det reglerar man enkelt med 
hjälp av knappar och dimmerfunktion. 

En tunn tv har placerats på väggen ovanför 
köket på en vridbar arm. Den kan dels vinklas 
utåt för att komma närmare tittarna men också 
vinklas i sidled beroende på var i salongen man 

sitter. Ljudet förstärks med de fyra marinhögta-
larna som sitter inbyggda i väggarna runt om i 
salongen. Dessa högtalare är placerade bredvid 
tv:n, ovanför förarplatsen, i soffhörnet och vid 
soffans utkiksplats. 

Var och en av högtalarna kan stängas av efter 
önskemål vilket är smart om till exempel någon 
i soffan vill titta på tv eller lyssna på radio. Då 
kan den som kör stänga av högtalaren ovanför 
sig så slipper han bli störd när han kör och navi-
gerar. 
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Bordet är höj- och sänkbart med el-hiss men kan 
också, om elen skulle slås ut eller hissfunktio-
nen gå sönder, sänkas och höjas manuellt med 
ratten på bordsbenet. 

Det kraftiga bordsbenet är nödvändigt för 
att tåla vikt från en eller två personer då man 
bäddat ut soffan till sovplatser. Långsidan på 
bordet utåt mittgången kan fällas upp med 
gångjärnen som sitter på undersidan av bänk-
skivan och kan på så sätt göras smalare om man 
vill ha mer svängrum i salongen. Till exempel 
vid matlagning då man kanske vill ha lite mera 
plats eller bara rent allmänt när bordet inte an-
vänds för att göra salongen rymligare. 

Soffstommen var först tänkt att göras i vitt för 
att göra båten så ljus som möjligt invändigt. Jag 
insåg snart att smuts och avtryck syns väldigt 
tydligt från fötter och skor som sparkar i stom-
men och skrapar längs väggarna. Då valdes 
istället en grå färg som dels är en modern färg 
i dagens båtar, som dels passar ihop med den 
gråa soffklädseln och den skandinaviska desig-
nen. 

Ovanför soffryggen finns ytterligare el-uttag 
för till exempel laptops, mobilladdare med 
mera. 

Bild 42. CAD-bild på bordet uppvikt.
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Ibland när man är flera personer ombord på båten vid längre 
turer så kan det saknas sovplatser i de övriga kojerna. Då är 
det fördelaktigt om man kan utnyttja båtens övriga utrymmen 
som extra sovplatser. Därför har soffan konstruerats så att den 
kan göras om till extra sovplats. 

Den fungerar enkelt genom att man sänker ner bordet så 
det är i jämnhöjd med soffdynorna. Sedan tar man upp den 
ihoprullade madrassen ur förvaringsutrymmet under soffdy-
norna och rullar ut och lägger den över bordet och kanten på 
soffstommen. Kuddar och täcken finns i förvaringsutrymmet 
under sitsen på soffans utkiksplats (den vita luckan framtill). 

I den andra vita luckan finns förvaringsutrymme för flytväs-
tar och annat. 

Bilder nr 43 - visar då bordet är nedsänkt och redo att bäddas ut till säng.
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Synliga och lättillgängliga skruvar längs väg-
garnas och takets skarvar gjordes för att man 
själv ska kunna skruva ner kåporna som utgör 
innerväggarna och innertaket i båten om något 
innanför kåporna skulle gå sönder och behöva 
lagas när man är ute till sjöss. 

Till exempel om man skulle få brott på en kabel 
som går under kåporna eller liknande så vill 
man ha en chans att kunna skruva ner de delar 
som täcker över skadan och själv enkelt laga 
det. Eftersom att man är så utlämnad på havet 
så ger det en trygghet att ha möjligheten att fixa 
skadan själv om något skulle gå sönder. 

I de flesta andra båtar som tillverkas idag så 
limmas eller svetsas de flesta delarna i båten 
ihop (beroende på vilken typ av båt) eller så 
skruvas delarna ihop med dolda skruvar. Det 
betyder att om något i båtens innerväggar eller 
tak går sönder ute till sjöss - och man måste 

Bild då ryggstödet till soffans utkiksplats är fällt 
framåt. I det här läget så kan man sitta med vid 
bordet. I förvaringsutrymmet under sitsen (den 
vita luckan) finns extra kuddar och täcken till 
salongens extra-sovplatser.

lagas på plats - så måste man bryta sönder 
kåporna i deras infästning för att komma åt att 
laga skadan själv. 

Har du har synliga skruvar så behöver man 
inte bryta loss kåpor eller anlita någon kunnig 
för att göra jobbet. Då kan man själv skruva hur 
enkelt som helst. 

Frågan om synliga och lättillgängliga skru-
var togs upp med intervjupersonerna och de 
allra flesta var överens om att det var en bra 
idé. Dom lade ganska stor vikt vid det faktum 
att ute till havs är man väldigt utlämnad om 
saker och ting skulle gå fel eller gå sönder. Det 
innebär en ökad trygghet att ha möjligheten att 
reparera saker akut på egen hand. 

Även om man kanske inte lyckas laga felet så 
kände dom att det åtminstone gav en känsla av 
trygghet att ha möjligheten. Gömda skruvar och 
beslag är det allra vanligaste i dagens båtar och 
särskilt inom kategorin lyxbåtar, familjebåtar 
och liknande. Anledningen är att det anses vara 
fult. I vissa arbetsbåtar har man dock synliga 
skruvar men där är å andra sidan inte det este-
tiska en så viktig del. 

Synliga skruvar behöver absolut inte vara nå-
got estetiskt fult. Det finns idag många snygga 
skruvar och beslag som man skulle kunna göra 
något riktigt snyggt av och därmed passa i en 
lite ”finare” båt.

Bild 44.  CAD-bild på de synliga skruvarna.

Bild 45.  CAD-bild på det fällbara ryggstödet.
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Bild på soffan och bordet. På väggen mellan 
fönstren finner man ett el-uttag samt ett uttag i 
hörnet. I hörnet finns dessutom en vridbar läs-
lampa på väggen, lika som på båda sidor längst 
fram i salongen. Ovanför det så sitter en av de 
fyra högtalarna som är kopplade till tv:n och 
radion och som kan var och en stängas av efter 
önskemål.

Köket är placerat bakom förarplatsen och är 
utrustat med den nödvändigaste utrustningen. 
Det finns en blandare för kallt och varmt vatten. 
Varmvatten får man med hjälp av värmen från 
motorerna. 

Det finns två diskhoar för att underlätta 
diskning och under hoarna finns ett skåp med 
kompostpåse, hushållssopor samt förvaring av 
diverse städ- och diskprylar. 

Spishällen har fyra plattor för att kunna laga 
flera saker samtidigt och under finns en micro-
ugn (den vita luckan). Den har fått en lite mer 
tålig lucka istället för den vanliga glas/plast-
luckan eftersom microugnen är placerad på ett 
ställe där man lätt kan stöta i med saker när 
man går förbi. 

Kökets övriga luckor är i borstat stål eftersom 
det håller bättre men också för att det passar 
ihop med det övriga stålet på båten och samti-
digt skapar snygga kontraster mot träet. 

Längs kanten på diskbänken återkommer stål-
kanten, som på övriga ställen i salongen, men är 

här lite upphöjd för att förhindra att saker rullar 
eller glider av bänken. 

Till höger om spishällen finner vi kylen med 
frysfack. Den öppnas uppifrån genom en lucka i 
bänken, vilket är mer praktiskt än om den öpp-
nas på vanligt vis. Då skulle man fått huka sig i 
den ganska trånga mittgången. 

Övriga lådor och skåp i köket är till för tall-
rikar, bestick, kastruller och andra redskap. 
Ovanför diskbänken på väggen i hörnet sitter 
ett el-uttag för möjlighet att använda köksma-
skiner. Där sitter också en dimmer som kan 
sänka eller höja ljusstyrkan i takets spotlights. 
Ovanför köket ser vi också tv:n på väggen med 
en av högtalarna bredvid.

Close-up på bordet. Här ser vi den återkom-
mande stålkanten. Notera den lilla sargen runt 
bordet som stålkanten utgör för att undvika att 
saker rullar eller glider av bordet.

Bild 46.  CAD-bild på soffdelen.

Bild 47.  CAD-bild på köket.

Bild 48.  CAD-bild på den återkommande stållisten, här som sarg 
på bordet.



55

Close-up på bordsbenet. Höj- och sänkfunktio-
nen sköts antingen med el-hiss eller manuellt 
med den vridbara ratten på benet.

Close-up på stålkanten som är fäst på kanten 
till upphöjnaden i golvet. Stålkanten skyddar 
ett annars ganska utsatt område när det gäller 
skador och slitage. 

Under stållisten sitter det belysning som både 
är stämningsfullt men också till hjälp i mörker. 
När hela salongen  är nedsläckt vill man fort-
farande se vart man sätter fötterna. Kan också, 
som alla andra lampor i salongen, lysa rött för 
hjälp vid mörkerkörning.

Bild 49.  CAD-bild på bordsbenet.

Bild 50.  CAD-bild på den återkommande stållisten.



56



57

Bildnr 51. Två helhetsbilder av interiören.



58

Bild 52.  Två CAD-bilder på slutresultatet.
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Diskussion och analys
Än har båtindustrin inte kommit särskilt långt 
i miljöfrågan. Särskilt inte om man jämför med 
vilket arbete som ständigt pågår inom bilindu-
strin och hur långt man har kommit där med 
miljö- och hybridbilar med alternativa drivme-
del och minskad bränsleförbrukning. 

Men faktum är att båtindustrin sakta men 
säkert är på väg upp i den frågan och det kan vi 
tacka företag som bland annat SSY för. SSY och 
några andra tillverkare har gått ifrån det gamla 
och traditionsbundna inom båtbyggandet och 
istället satsat på att komma fram med något 
nytt som kan bli en vändpunkt för hela båtin-
dustrin. Det kan till exempel gälla en ny typ av 
skrov som ska minska vattenmotståndet. Eller 
som i SSY fall där man valt bort plast och andra 
miljöförstörande material och bara satsat på att 
använda trä och en ny sorts stål som kommer 
här ifrån norden. 

För att miljöfrågan bland båttillverkarna ska 
få ett uppsving så krävs det att dom lyckas få 
kunderna att se ett värde i att ha en båt till-
verkad på ett mer miljöriktigt sätt. Just nu står 
kostnadsfrågan i mångt och mycket i vägen för 
att tillverkare ska vilja satsa på en nya typer av 
tillverkning. Till exempel: 

• ta bort miljöförstörande material 
• flytta sin tillverkning från låglöneländer till 
att bli mer lokalt producerade 
• hitta substitut för de träslag som fortfarande 
används i båtar men som får förödande konse-

kvenser när skog skövlas för att få tag i mate-
rial, ett typexempel på det är regnskog med 
teak och mahogny. 

I det här projektet så har arbetet kretsat mycket 
kring miljön. Men arbetet har också haft som 
grund att spegla skandinavisk design, och då 
menar jag själva utformningen av salongen.

Skandinavisk design kännetecknas av enkel-
het och funktion där form och färg ska ha en 
lång livslängd och där vi har en förkärlek till 
ljus och natur. Jag anser att detta är perfekta 
förutsättningar för att skapa en båt som inte 
bara är miljövänlig på papperet, utan också 
utstrålar det i sin inredning och utformning 
så att människor som ser båten i verkligheten 
verkligen också får känslan av att just den här 
båten är annorlunda än dess miljöförstörande 
konkurrenter. 

Eftersom skandinavisk design ofta inspireras 
från naturen så faller det sig ganska naturligt 
att använda naturliga material som trä. Al som 
jag har valt att använda är ett ljust träslag vilket 
är typiskt för träslag inom skandinavisk design 
och på de ställen i båten där den inte är vitmå-
lad så ger den ett väldigt naturligt intryck sam-
tidigt som kontrasterna mot de vita partierna 
och stålet skapar en modern känsla. 

Jag tror att det här är det viktigaste när man 
jobbar med miljöfrågor vid ett bygge av en ny 
typ av båt. Man måste se till så att båten har en 
balans mellan flera olika aspekter. En fördom är 

att om något är tillverkat på ett miljövnäligt sätt 
eller med miljövänliga material så är objektet 
dyrt och tråkigt. Så för att slå hål på de fördo-
marna så måste man jobba med att skapa ett 
mervärde för kunden, genom som i SSY´s fall, 
att skapa en båt som känns modern men som 
också speglar sin härkomst på ett snyggt sätt 
och där den skandinaviska enkelheten får skapa 
något nytt.

Framtida studier
Vid ett fortsatt arbete med detta projekt så 
skulle det bland annat behövas göra en grund-
ligare och mer ingående materialstudie. Man 
skulle dels studera samtliga träslag ytterligare, 
men främst det valda träslaget i det här projek-
tet, al, och därefter diskutera med personer som 
är mer kunniga om ämnet och höra deras utlå-
tande efter att jag har presenterat mina idéer. 

Man skulle dessutom behöva utsätta mate-
rialet och den valda behandlingsmetoden för 
en rad olika tester under varierande tid för att 
verkligen vara säkra på att material och be-
handlig klarar de krav som ställs. Dessutom 
utföra tester i vatten under en längre tid, testa 
slitstyrkan och påverkan av slitage, samt göra 
brandtester med mera. Inom det här ämnet 
finns fortfarande mycket att jobba med och det 
är en viktig del att utforska innan man bestäm-
mer sig för vilket material och behandlingsme-
tod som ska användas i produktion. 
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Angående produktion behöver man titta på 
hur metoden skulle se ut för tillverkning av 
just denna salongsinredning samt se över vilka 
aspekter som kan komma att ställa till det eller 
vara till fördel och då tänker jag bland annat på 
kostnad, produktionsmetod, standardisering, 
serietillverkning och tillgången på lokala resur-
ser med mera. 

Allt rörande båten, gällande såväl material 
som resurser och tillverkning, ska ju som tidi-
gare nämnt vara beläget inom Skandinavien 
och det är en faktor som man måste se till då 
det kommer till bland annat kostnad. Många 
andra båttillverkare har hela eller en delar av 
sin tillverkning och/eller resurstillgång beläget 
i låglöneländer eftersom det blir billigare. Nack-
delen är då istället miljöfrågan gällande både 
tillverkningsmetoderna och materialen samt 
transporterna kors och tvärs över hela jorden. 
Det blir en stor miljöbelastning.  Eftersom SSY 
är väldigt mån om miljön och är helt emot det 
tillverkningsalternativet så behöver man se över 
andra mer miljöriktiga metoder, och det kan bli 
en begränsning. 

Andra saker som man skulle behöva jobba 
mer med i fortsatt arbete är mer tekniska frågor. 
Till exempel frågan om det finns möjlighet att 
skapa varmvatten i båten med hjälp av värme 
från motorerna eller om man ska satsa på att 
sätta in någon form av varmvattenberedare 
istället. 

Längre fram i det fortsatta arbetet så skulle 
man också behöva göra en fullskalig modell 

(skala 1:1) av antingen en del av salongen men 
helst av hela. Det är nödvändigt för att få känna 
av den planlösning och de funktioner som 
gjorts och hur dem känns i verkligheten. Även 
om man kan göra mycket med ritningar och 
CAD i datorn så får man ändå en helt annan 
uppfattning om sakers mått och utförande när 
man ser dem i verkligheten och får möjlighet 
att klämma och känna. Till exempel så skulle 
man kunna göra en fullskala av bordet med 
hissfunktionen för att se hur den fungerar på 
riktigt. 

Det finns ännu en hel del frågor kvar att jobba 
med i detta projekt och vissa kräver endast 
mer tid medan vissa kräver resurser i form av 
pengar, material, tillverkningsmöjligheter och 
andra tillgångar. 

Slutsats
Med hjälp av dagens moderna teknik så är det 
ingen omöjlighet att göra båtindustrin mer 
miljövänlig. Man kan till exempel ta virke från 
landets egna skogar och med lite modifikationer 
göra det lika lämpat och estetiskt snyggt som 
de gamla tropiska träslagen, vars skövling är ett 
stort problem för naturen och dess ekosystem.

Med modifikationer så menas ytbehand-
lingar i olika slag som även dom finns i flertalet 
miljövänliga alternativ. Allt handlar egentligen 
om vilja från tillverkarnas och brukarnas sida. 
Viljan att våga förändra och bortse från vissa 
traditioner som båtindustrin annars bygger på. 
Utgår man från intervjusvaren i detta examens-

arbete så pekar det på att viljan i alla fall finns 
hos brukarna. Sedan är det upp till tillverkarna 
att ta sin del av ansvaret och se till att man ger 
sina kunder möjligheten att välja en båt som är 
bättre för miljön. 

Utan efterfrågan hos tillverkarna så skapas 
inga sådana båtar, men att som kund inte ha al-
ternativet så ges ingen möjlighet heller. Tillver-
kare och kunder måste alltså samspela för att få 
igång utvecklingen. 

Tekniken finns, resurserna finns, behovet 
finns. Det enda som egentligen fattas är viljan. 
Och den viljan finns hos några få tillverkare, 
bland andra SSY. Dom har viljan och tron på 
genomförandet av en miljövänlig båt trots att 
det är ett krävande och långsiktigt arbete. Det 
viktiga för dem är att fortsätta jobba noga och 
kontrollerat så att man följer sin röda tråd från 
start till mål så att slutresultatet sedan hamnar 
inom ramarna för vad man hade förväntat sig. 
Då kan de inspirera andra att följa mönstret och 
först då kommer miljötänket inom båtbranschen 
att slå rot ordentligt.
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Bilaga 1 - Intervjuer

Frågor:
1. Hur länge är ni ute med båten på en normal tur 
vanligtvis? Är det så pass länge att man till exempel 
vill kunna laga mat ombord eller liknande?
2. Vad för slags funktioner vill du ha i salongen? 
Vad ska man kunna använda/göra salongen till? 
3. Vilken känsla vill du få av en salong? 
4. Finns det något i salongen på din båt som du stör 
dig på eller som du tycker är extra bra? Det kan vara 
en funktion, en färgkombination, ett material eller 
vad som helst.
5. Hur viktigt är tillgängligheten av till exempel 
kablar? Vill man kunna skruva ner innertaket själv 
för kabelreparation eller spelar det ingen roll?
6. Vad anser du vara modernt idag gällande båtar? 
Färger, material, utseende etc.
7. Gillar du dagens moderna? Vad vill du se mer 
respektive mindre av?
8. Hur stort värde sätter du i att material och till-
verkningsmetoder är bra för miljön?
9. Skulle du kunna tänka dig att ha till exempel 
impregnerad björk istället för Mahogny eller något 
annat tropiskt träslag? 
Man, 69 år, båtägare
1. Det är olika. Både långa och korta turer. Ja, man 
måste kunna laga mat under de längre turerna.
2. Soffan ska kunna bäddas ut för det är bra om 
man är många personer. 
3. Man ska ha bra sikt utåt, det får inte kännas för 
instängt. Vill få en träkänsla med fina textilier också.
4. Förvaring bakom soffryggen är bra. Det vore 
också bra med en hylla ovanför ryggstödet för prylar 
och annat. 
5. Man vill kunna öppna saker som byts lite oftare 
men saker som inte byts eller används får gärna vara 
överpluggade. 

6. Modernt är att ha en ljus och trevlig innerplats, 
lite som en sommarstuga. Ljusa träslag är fint och 
vanligt.
7. Fint med ljusa träslag.
8. Tänker personligen ingenting på det. Det får 
fabriken stå för. 
9. Ja, det går bra. Det är bra med utveckling. 

Man, 78 år, båtägare & båtbyggare
1. Det är olika, ibland är man ute en månad och 
man vill då självklart ha chansen till att laga mat 
ombord.
2. Man ska kunna använda den lite som man 
använder ett hus, alltså sova, umgås, laga mat med 
mera. 
3. Svar saknas.
4. Önskvärt är att lätt kunna byta ut och ta bort 
dåliga/trasiga saker själv. Till exempel med synliga 
skruvar kan man skruva själv.
5. Nej, om man skulle kunna skruva ner allt och 
öppna allt själv så skulle det bli ett stort plockepinn 
av skruvar och beslag. 
6. Dagens båtar görs mycket i plast och det satsas 
väl mest på att dem ska vara dekorativa. 
7. Svar saknas.
8. Klart man vet att plast är dåligt för miljön till 
exempel, men miljöfrågan är också en begränsning. 
Men visst försöker man, om man har möjlighet, att 
välja miljövänligt. 
9. Ja, på vissa ställen i båten kanske. I min egen båt 
var det från början tänkt att jag skulle ha En-trä i in-
nertaket. 

Man, 71 år, båtägare & båtbyggare
1. Det är olika. Ja, det vill man. 
2. Man ska kunna använda salongen som sovplats 

om man vill. Den behöver inte vara jätteskön men 
det viktigaste är att det går att göra om till sovplats 
i alla fall, huvudsaken är att soffan är skön. Det är 
också viktigt med ett kök och en praktisk matplats. 
Det vore bra med någon sorts förvaringsmöjlighet. 
Sedan är det också viktigt med bra belysning i sa-
longen. Den ska gå att dimma ner när man kör i till 
exempel mörker eller för mysbelysning och kunna 
dimmas upp vid städning med mera. 
3. Ska vara rustika med rena och raka linjer som 
tål lite tuffa tag. Det ska inte vara bling-bling med 
till exempel kromlister. Tycker personligen att krom 
är fult och opraktiskt eftersom krom ger ifrån sig 
jobbiga reflexer från solen och vattnet. Många av 
dagens båtar är alldeles för amerikainspirerade och 
svulstiga. 
4. Inget jag kan komma på direkt på rak arm. 
5. Det ska vara lätt att skruva själv vid till exempel 
reparation. Därför är synliga skruvar en bra idé för 
att komma åt saker under kåpor eller innanför väg-
gar och tak. 
6. Ljus inredning. 
7. Gillar som sagt inte vissa av dagens moderna 
båtars blänkande och glittrande inredningar.
8. För kanske 20-30 år sedan visste man inte så 
mycket om materialen och deras miljöpåverkan men 
idag gör man det och är såklart viktigt att tänka på 
vid tillverkning av båtar. 
9. Ja.

Man, 55 år, båtägare
1. Under vanliga helger blir det korta turer men 
under semestern blir det längre turer och då vill man 
kunna laga mat och sådant. Ett litet pentry vill man 
ha även om det är en liten båt. 
2. Vill ha ett bra och lättarbetat kök. En bra sak vore 
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kylboxar som öppnas uppifrån istället utåt som van-
liga kylskåp. Fast nackdelen brukar då bli att smuts 
och diskvatten från diskbänken rinner ner i boxen 
så man skulle vilja ha en avrinningskant som leder 
direkt till vasken. Salongen ska också vara sittvänlig. 
Eventuellt vill man kunna sänka bordet för att göra 
om så att man kan krypa upp och mysa. Garderob 
eller någon annan form av förvaring är också önsk-
värt som ska rymma skor, flytvästar och ytterkläder. 
Färgmässigt ska det i inredningen vara trä nertill och 
vitt upptill. 
3. Svar saknas.
4. Det ska inte vara knarrigt. Det ska vara stabila 
luckor. Viktigt är också en bra ljudmiljö och då ska 
man tänka på bland annat luckdämpning. Det ska 
vara lätt att torka av ytor. En idé vore en central-
dammsugare eftersom det fort och ofta blir grusigt i 
en båt. Och för att minska indraget av grus kan man 
ha en integrerad dörrmatta. Det är också viktigt med 
bra komfort på dynorna. Sen skulle det också vara 
smart med en luftfuktare eftersom det skulle hjälpa 
till att skapa värme i salongen. 
5. Man skulle kunna ha hela båten och dess funk-
tioner i en Ipad som skulle sköta allt. Om det skulle 
bli något fel eller haveri så felsöker Ipaden vad som 
är fel och lokaliserar vart någonstans felet sitter, så 
kan man därefter åtgärda problemet. Men annars 
är det smart med till exempel moduler så man kan 
förändra enkelt på egen hand. Då skulle båttillver-
karen också kunna sälja olika kit som man skulle 
kunna köpa och byta till om man skulle känna för 
att ändra ett utseende eller en funktion, till exempel 
byta paneler enkelt eller liknande. 
6. Ljus, ombonad miljö med varma träslag som 
skapar konstaster mot andra material.
7. Skulle vilja se mer kombinationer av stålets 

förutsättningar tillsammans med andra material. 
Stål är snyggt men också kallt så det får man i så fall 
kombinera med varmare material. Solceller på tak är 
också en bra uppfinning. 
8. Det har självklart ett mervärde. Men i så fall ska 
båttillverkaren verkligen trycka på det här med 
miljön och kvalité och verkligen lyfta fram det så det 
inte bara sägs eller står skrivet i en folder. 
9. Ja. Man kan ju fortfarande leka med träets struk-
tur och mönster i olika längder och form på delarna. 

Man, 27 år, båtägare
1. Brukar vara ute 1-2 nätter i sträck per tur.
2. Har inget bra svar på det då jag har en mindre 
motorbåt.
3. Svar saknas.
4. Svar saknas.
5. Det är mycket viktigt. Man vill kunna reparera 
vissa saker själv och inte behöva vara beroende av 
andra. Enklare åtgärder vill man kunna fixa själv för 
det ger en ökad trygghet på havet eftersom man är 
så utlämnad.  
6. Enkla, tydliga linjer. Praktiska lösningar som 
täcker flera behov.
7. Det beror på plånboken i vissa fall.
8. Man uppskattar svensktillverkat, det känns mer 
rejält och bra istället för från låglöneländer till exem-
pel. Hade dock, vid ett köp av en ny båt, inte frågat 
säljaren om båten var miljövänlig eller inte. 
9. Ja.

Man, 36 år, båtägare
1. Vanligtvis är vi ute från fredag till söndag på 
helgerna. När det blir semester så är vi ute i två till 
tre veckor i sträck. Man vill absolut kunna laga mat 
i båten samt att det finns bra med utrymme för kyl, 
och i bästa fall frysmöjligheter. I vårt fall så har vi 

stort kylskåp samt en kylbox.
2. Salongen är umgänge samt TV tittande, sköna 
soffar man kan ligga och titta på tv i. Bäddbar salong 
är ett stort plus, så att man kan få plats med extra 
gäster.
3. Rymd och ljust. 
4. Det jag stör mig mest på i min båt är att jag inte 
kan sänka bordet, annars så har jag mycket rymd 
och en bra soffa.
5. Ja, det är viktigt att kunna komma åt kablar och 
att man lätt skall kunna komplettera utrustning i 
framtiden.
6. Man använder ljusa färger som till exempel 
ljusbrunt i både salong och i sittbrunnen. Ljusgrått, 
svart är andra färger som används i sittbrunn och på 
flyen.
7. Ljusa träslag inne i båten sam, men min egen 
favorit är ljusa tyger med mahogny inredning. 
Ekinredning är något som är populärt nu. Blandad 
förtjusning måste jag säga. Personligen är det klas-
siska linjer som gäller. Den optimala motorbåten 
enligt mitt tycke i vårt svenska klimat är Storebro 
435 commander. Går man på lite modernare linjer så 
tycker jag att Fairline har lyckats bra.
8. Självklart är det viktigt, men inte prioriterat 
vill jag säga. Det är den samlade ekonomin som är 
intressant, inköp, driftsekonomi, fart kopplat till 
förbrukning både i march och cruisingspeed.
9. Absolut.
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Bilaga 2 - Trästudier

Al – Klibbal – Alnus glutinosa
Utbredningen av klibbal är belägen i södra Sve-
rige och sträcker sig upp till Värmland, Dalarna 
och Gästrikland samt att den växer utmed hela 
norrlandskusten. De svenska virkestillgångarna 
på klibbal räknas upp till ca 20 milj m3sk där 
de allra största tillgångarna är lokaliserade i 
Kristianstads län, Kalmar län samt Söderman-
land, Östergötland och Skaraborg med ca 1,5 
milj vardera. 

Veden hos klibbalen är ströporig och märg-
strålarna kan liknas vid otydliga maskar på 
radiella ytor. Klibbalens ved är ganska mjuk 
och virkets färg direkt efter avverkning är ljust 
gulröd men så fort virket får luftkontakt så änd-
ras färgen till att bli ljust rödbrun.  

Virket: 
• har tydliga årsringar och mellan dem kan 
man ibland se små bruna streck som är orsa-
kade av bastflugeangrepp. 
• är ej beständigt i markkontakt men det är 
däremot mycket beständigt i vatten. 
• är lättbearbetat och går enkelt att klyva, 
svarva, spika och skruva samtidigt som det 
inte ger några problem med verktygsslitage. ä
• är snabbt- och lättorkat med få skador som 
följd och har måttliga rörelser vid fuktväx-
lingar. 
• är dessutom fördelaktigt att både limma och 
ytbehandla. 

Klibbalen har tidigare använts till en rad olika 
undervattenskonstruktioner tack vare att det 
kan stå emot vatten så bra. 

Exempel på användningsområden är damm-
luckor, vattenrännor, skopor och tunnor. Klib-
balen har även använts inom inredningsindu-
strin till bland annat lådsidor och bakstycken 
till lådor i finare möbler samt att virket på 
senare tid använts mer till möbler för offentlig 
miljö, obehandlad eller betsad, som kan ses som 
ett alternativ till exempel mahogny. Alens ved 
absorberar en liten mängd värme och virket 
behåller även en slät yta trots en fuktig miljö.
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Alm – Ulmus glabra
Tillgången på alm är lokaliserad till huvudsak-
ligen Götaland och Svealand där hela bestånd 
kan sträcka sig upp till Mälardalen men det 
kan även finnas lite spridda förekomster uppåt 
Jämtland och södra Lappland. Beståndet har 
dock minskat kraftigt på grund av almsjuka. 

Almen är bandporig och veden har tydliga 
årsringar samt att veden i sig är seg, hård och 
tung. Splintveden är gulvit och kärnveden är 
ljusbrun till mörkbrun. På vissa yngre träd kan 
splintveden vara skarpt gul. Det finns vissa fall, 
gällande äldre almträd, där det förekommer 
kärnröta och även frost- och ringsprickor mel-
lan splinten och kärnveden. 

Almens splintved 
• är inte speciellt beständig mot till exempel 
röta och skadedjur medan kärnveden är rela-
tivt beständig mot röta. 
• går bra att limma och gällande ytbehandling 
så går gängse ytbehandlingsmetoder oftast bra 
men det kan dock bli problem med torkningen 
av syrahärdande golvlacker. 

Användningsområden för almen har, tack vare 
att det är tungt, segt, hårt och mycket bestän-
digt mot sprickor, tidigare varit till konstruk-
tionsdetaljer som hjulnav och kvarnhjul. 

Virket har små rörelser vid fuktväxlingar 
och torkning av virket går ganska snabbt utan 
några större problem med sprickbildning. Dock 
så kan virket få en viss deformation vid tork-

ning. Almen har även använts som substitut till 
tropiska träslag i bordsskivor för hemmamiljö 
samt olika andra inredningar. 

Almens kärnved har också använts till kölar, 
stävar och roder inom båtbyggandet. Ett bra 
och felfritt almvirke har goda böjningsegenska-
per och idag används almen bland annat till 
trösklar och parkettgolv.
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Ask – Fraxinus excelsior
Det finns i Sverige cirka 3,5 milj m³sk ask. 

De allra största tillgångarna finns i 
• Skåne (1 milj) 
• Skaraborgs län (500 000) 
• Örebro län och Gotland (300 00 vardera) 
• Kalmar län (200 000). 

Ask är hårt, segt och veden är bandporig med 
följd av tydliga skillnader mellan vår- och som-
marveden. Färgen på splintveden varierar mel-
lan ljusgul och ljusgrå medans kärnan på yngre 
stammar ofta har samma färg för att sedan 
mörkna med åldern.  

Asken har dålig beständighet mot röta. Det 
starka, sega och relativt lätta virket är lätt att 
bearbeta samt att det är lättkluvet och enkelt att 
böja med hjälp av basning. Asken kan dessutom 
ytbehandlas med bra resultat men det finns 
dock en viss risk för blåsbildning över porer 
vid höga torktemperaturer. Virket har måttliga 
rörelser vid fuktväxlingar.

I och med virkets egenskaper gällande styrka 
och seghet har ask använts till bland annat hjul, 
hjulekrar, medar och till olika redskap. Efter-
som asken är väldigt lätt att böja med basning 
så har den historiskt använts till bärande kon-
struktioner i de första bilkarosserna, järnvägs-
vagnarna, flygplanen och kanoterna. 

Numera används asken till sportredskap, 
verktygsskaft med mera. Massiv ask används 
till även möbler, inredningar och innerdörrar. 
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Asp – Populus tremula  
Aspen finns i hela Sverige ända upp till träd-
gränsen i Norrlands inland och den växer på all 
slags mark och trivs allra bäst på bördiga och 
luckra marker. I Sverige utgör aspen 1,3 % av 
de totala virkestillgångarna vilket uppgår till ca 
36 milj m³sk. Utbredningen av asp inom Sverige 
varierar mycket och tillgången är ca 3 gånger så 
stor i Svealand jämfört med norra Norrland.

Aspens ved är ströporig med knappt synliga 
årsringar och helt osynliga märgstrålar. Splint-
veden är vit eller vitgul och det kan runt kvistar 
ibland synas rödaktiga strimmor. Kärnveden 
är bara aningen mörkare än splintveden och 
det kan hos torkad asp vara svårt att se någon 
övergång eller skillnad mellan splintved och 
kärnved. 

En av aspens fördelar är att den behåller ljus-
heten i veden bättre än många andra träslag. 
Gällande beständighet så har aspen dålig mot-
ståndskraft mot röta och därmed fungerar den 
inte så bra utomhus under en längre tid men 
det går utmärkt att djupbetsa och aspen går 
även att måla och lasera. 

Historiskt så har asp, tack vare att den har en 
låg egenvikt, använts till bland annat mindre, 
bärbara båtar och till proteser. Under 1700-ta-
let i Norge så förekom aspen ofta som golv-
virke, däcksplankor och panelträ. Idag används 
aspen i Norge, men också i Nordamerika, till 
byggnadsvirke. Aspen lämpar sig även bra till 
bastuinredning eftersom den varken kådar eller 
absorberar så mycket värme. En nackdel med 

asp är dock att fibrerna i virket kan resa sig upp 
i fuktig miljö. Virket arbetar endast lite vid fukt-
växlingar. Aspvirke används idag i en ganska 
liten utsträckning och det som den huvudsak-
ligen används till idag är tillverkning av pap-
persmassa och tändstickor. 

På senare tid har aspfanér använts som ytfa-
nér på innerdörrar som ett alternativ till tro-
piska träslag. Det är lätt att såga, skära, svarva 
och klyva asp men det kan också vara svårt att 
få en helt slät och jämn yta och om virket utsätts 
för fukt kan fibrerna i virket alltså resa sig. Att 
böja asp fungerar dåligt då virket tenderar att få 
besvärande utbuktningar på den konkava sidan 
av virket. Virket är dock lättlimmat. 
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Björk – Vårtbjörk – Betula pendula
Det växer vårtbjörk i princip hela Sverige med 
undantag för fjällskogarna och förekomsten 
minskar ju längre norrut man kommer. 

Det finns i Sverige en tillgång på ca 65 milj 
m³sk och överträffas endast av gran, furu samt 
glasbjörken. I södra Sverige finns de största 
tillgångarna lokaliserade och därefter minskar 
förekomsten längre norrut. Den allra bästa 
kvalitén på vårtbjörken växer i områden tvärs 
över Mellansverige från Gästrikland och södra 
Dalarna till Värmland. 

Vårtbjörken är ströporig och har svagt syn-
liga årsringar. Vedens färg kan variera mellan 
gulvit till en svagt gulbrun färg och den saknar 
en synlig kärna. Det kan på äldre träd ibland 
bildas så kallad ”rödkärna” som är en första 
antydan till rötangrepp. Vårtbjörkens vedstruk-
tur varierar från rakfibrig till att vara flammig i 
olika grader. 

Vårtbjörken är icke beständig mot rötangrepp 
men det går lätt att ytbehandla virket på flera 
olika sätt så som måla, lacka, betsa och polera. 
Gällande bearbetning så är vårtbjörken fördel-
aktig på flera sätt. Det är lätt att svarva och pro-
filera, lätt att böja rakfibrigt virke, lätt att spika 
men vårtbjörken är samtidigt oftast hårdare än 
glasbjörken vilket gör vårtbjörken lite mer svår 
att arbeta med. 

Virket är ganska lätt att torka och det arbe-
tar endast måttligt vid fuktväxlingar. Av alla 
svenska träslag är björken det mest med bre-
dast användningsområde. Björken har använts 

till möbler, husgeråd, verktyg, arbetsredskap, 
skidor med mera. Sedan slutet av 50-talet så an-
vänds inte björk längre i någon större utsträck-
ning till möbler och inredningar. 

Numera är vanliga användningsområden 
pinnstolar, skiktlimmade sittmöbler, bord och 
förvaringsmöbler. Dessutom används björken 
till ytskikt i plywood och till paneler. 
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Glasbjörk – Betula pubescens
Glasbjörken kan man skilja från vårtbjörken 
genom att glasbjörken har ett styvare och ra-
kare växtsätt, har håriga årsskott, på fröna och 
frövingarna, de mer rundade och sågtandade 
bladen samt att barken är mer slät och mera 
vitglänsande. 

Tillgången på glasbjörk är större än på vårt-
björk och uppgår till ungefär 200 milj m³sk och 
den växer över hela Sverige. De allra största 
tillgångarna är lokaliserade till norra Norrland, 
Svealand samt Götaland och den bästa kvalitén 
finns i ett bälte som växer från Gästrikland till 
Värmland. 

Veden är ströporig och har svagt synliga års-
ringar. Glasbjörkens ved är mer lättbearbetad 
än vårtbjörken eftersom att glasbjörkens ved är 
mer rakfibrig. Dessutom saknas masurbildning 
och flammigt utseende hos glasbjörken men 
gällande virkesegenskaperna är dem i stort sett 
desamma som för vårtbjörken. 

Virket hos glasbjörken är elastiskt och man 
kan med enkelhet svarva, böja och profilera det. 
Virket är inte beständigt mot röta men det går 
att ytbehandla med färg, lack, bets eller pole-
ring. 

Angående formbeständighet så är det ungefär 
likadant för glasbjörken som för vårtbjörken 
med ett ganska lättorkat virke som rör sig mått-
ligt vid fuktväxlingar. Massivträ och fanér av 
glasbjörk används av glasbjörk används idag till 
ljusa möbler, inredningar och innerdörrar. 
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Bok – rödbok – Fagus sylvatica
I Sverige så uppgår virkestillgångarna på bok 
till ca 19 milj m³sk där de största förekomsterna 
finns lokaliserade i Kristianstads län, Malmöhus 
län, Halland, Blekinge samt Kronobergs län. Bo-
kens utbredning i landet sträcker sig från söder 
och upp till Västergötland och norra Norrland 
men det finns några enstaka förekomster enda 
upp till Mälardalen. 

Bokens ved är ströporig och har otydliga års-
ringar och är hård, tung och lätt att klyva. Först 
har boken en vitgul färg men blir med tiden 
eller med hjälp av basning senare rödaktig.  
Någon egentlig kärnved finns inte men kan 
bilda en falsk rödbrun kärna, så kallad rödkär-
na. Det sker dock på äldre träd. Rödkärna är ett 
resultat av kalla vintrar. 

Bokens virke är inte rötbeständigt eller ska-
dedjursbeständigt så därför måste virket im-
pregneras för att kunna användas utomhus till 
exempel. Dock så fungerar alla förekommande 
ytbehandlingsmetoder bra på bokvirke. 

En av bokens nackdelar är att virket sväller 
och krymper kraftigt vid fuktväxlingar. Bokens 
virke ger inte ifrån sig vare sig lukt eller smak 
och suger inte heller upp fett vilket gör att bok 
har använts till hushållsredskap och glasspin-
nar bland annat. 

Det är mycket lätt att böja boken med hjälp av 
ångbasning och har därför sedan långt tillbaka 
i tiden använts till även böjträstolar. På senare 
tid har bok varit det mest använda virket vid 

tillverkning av möbler och inredningar för of-
fentlig miljö.
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Ek – Skogsek – Quercus robur
Det förekommer två sorters arter av ek i Sve-
rige. Skogsek som också kallas för stjälkek 
eller sommarek och den andra är bergek som 
även kallas druvek eller vinterek varav det är 
skogseken som är vanligast och har störst ut-
bredningsområde i Sverige. Man skiljer inte de 
två arterna åt när det gäller virkesegenskaper, 
utseende och struktur då dem är likartade. 

Ekens ved är bandporig och har tydliga och 
grova porer. Splintvedens färg är ljust gulgrå 
och är tydligt avgränsad från kärnan som färsk 
är grågul men sedan blir ljus till mörkbrun. Det 
finns även något som kallas för Svartek och är 
svartfärgad kärnved av ek som legat i vatten 
länge. 

Skogsekens spontana utbredning i landet 
sträcker sig genom södra Värmland mot nord-
ost längs Dalälven men den finns också odlad 
utmed Norrlandskusten. Tillgångarna i Sve-
rige beräknas till 24,7 milj m³sk där ca 3 milj 
finns i Svealand och resten i Götaland. Ek är 
ett tungt, starkt och hårt virke med en väldig 
god slitstyrka och kärnveden har ett väldigt bra 
motstånd mot röta och skadeinsekter men dock 
har splintveden inte samma motstånd. Virket 
rör sig måttligt och långsamt vid fuktväxlingar 
men en nackdel med ek är att den svartnar vid 
lång kontakt med vatten samt att vid fuktiga 
förhållanden kan järn orsaka blåsvarta fläckar 
på virket. 
Bearbetningsmöjligheterna varierar kraftigt be-

roende på virkets densitet som kan skifta men 
klart är i alla fall att ek går utmärkt att böja. 
Att ytbehandla ekvirke går normalt bra på de 
flesta vis men det kan dock finnas en viss risk 
när man använder värmetorkning att det bildas 
blåsor över virkets porer. 

Eftersom ekens virke är slitstarkt och hårt och 
kärnveden är mycket beständig mot röta har 
man historiskt ofta använt ek till skeppsbygg-
nad och byggnadskonstruktioner för vatten. Det 
har även varit vanligt förekommande i broar, 
trappor, räcken, portar, staket och andra utom-
husändamål. Som inrednings- och möbelmate-
rial har massiv ek och ekfanér genom tiderna 
haft hög status, ibland i kombination med andra 
träslag. 
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En – Juniperus communis
Enen växer vilt över hela landet men i söder så 
förekommer den grövre och med mer trädar-
tade former. 

Veden är tätvuxen, seg och hållbar där kärnan 
är rödbrun och splintveden gulfärgad och har 
en tydlig och behaglig lukt. Märgstrålarna är 
inte synliga för blotta ögat vilket årsringarna 
däremot tydligt är. I tätvuxen ved kan dock års-
ringarna vara otydliga. Gällande beständighet 
är speciellt kärnveden varaktig. 

Enen är lättbearbetad och enkelt att böja men 
dock svårt att klyva. Gällande formbeständig-
het så är enen stabil och arbetar endast lite vid 
fuktväxlingar. Torka en går utmärkt då det säl-
lan blir sprickbildning. Dessutom går virket lätt 
att både limma och ytbehandla. 

Företrädelsevis har enen, på grund av att den 
endast finns i klena dimensioner, använts till 
ölstånkor, smörbyttor, brödfat och diverse hus-
hållsartiklar som smörknivar och slevar. Den 
har även använts till hässjestörar, gårdsstörar 
och vägmarkeringar tack vare sin stora mot-
ståndskraft mot röta. Enen kan även användas 
som dymlingar vid hus- och båtbyggen. 
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Furu – Tall – Pinus sylvestris
Tillgången på tall i Sverige uppgår till ca 1015 
milj m³sk och växer över hela landet vilket gör 
den till Sveriges, näst efter gran, vanligaste 
trädart. Tallen utgör ca 38 % av de totala virkes-
tillgångarna. 

Veden är rödbrun och hartsrik till kärnan 
sett och mer gulvit i splintveden. Med tiden 
så mörknar och gulnar furuvirke markant och 
då speciellt kärnan som får en ännu tydligare 
markering. Årsringarna syns tydligt och är ljus i 
vårveden och mörka i sommarveden. Märgstrå-
larna syns ej för blotta ögat. Splinten är väldigt 
känslig mot bland annat svampangrepp vid 
dåliga förhållanden. 

Kärnveden å andra sidan är väldigt beständig 
och har lång hållbarhet. Splinten gulnar och 
kärnvedens yta mörknar med tiden. 

Furu är lätt att arbeta med, hyvla och svarva 
samt mjukt och lättkluvet. Man kan dock få 
problem med lösa kvistar och även partier som 
innehåller mycket kåda. Materialet är lätt att 
torka med fördelarna att risken för sprickbild-
ning och deformation är liten. Vid fuktväxlingar 
så rör sig furuvirke måttligt. Ytbehandling av 
virket går oftast lätt men kan vid till exempel 
vattenlagring under längre perioder bli flam-
migt som en följd av bakterieangrepp vid bets-
ning eller lackering. 

Om man torkar lackad furu i en ugn så bör 
inte temperaturen överstiga 40 grader eftersom 
högre temperaturer kan leda till kådflytning. 

Historiskt sett har furu varit det vanligaste 
använda träslaget i norden när det kommer till 
byggnader, konstruktioner, inredningar och 
möbler i massivt utförande. 

Impregnerad furu har använts till skeppsbyg-
gen och småbåtar. Det finns en lång båtbyg-
gartradition i Estland som förts över till Sverige 
och det byggs fortfarande rundekor, singöekor, 
jollar och planande styrpulpetbåtar. 
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Gran – Picea abies
Granen är det absolut vanligaste träslaget i 
Sverige och tillgången uppgår till ca 1215 milj 
m³sk vilket utgör ca 45 % av den totala virke-
stillgången i landet. Granen växer spritt över 
hela landet men där Kronobergs län har störst 
tillgång (61 %) medan Norrbottens län har 
minst i landet (23 %). 

Färgen på torkad granved är gulvit i både 
splint och kärna och det finns ingen tydlig 
gräns mellan splintveden och kärnveden. På 
nyhuggen granved kan kärnveden se ljusare ut 
på grund av den stora skillnaden i fuktkvot som 
råder mellan splintveden och kärnveden. 

Granved har en fin struktur och om den är 
snabbvuxen är den vanligen rakfibrig. Gran-
ved liknar splintveden hos furu men är oftast 
aningen ljusare. Granens hållfasthet och hård-
het hänger ihop med densiteten så att hög 
densitet även ger bättre hållfasthetsegenskaper. 
Böjhållfastheten är något lägre och virket är 
mjukare än tall och det flesta lövträden. Granen 
har dålig beständighet mot röta och skadedjur 
som insekter. 

Efter att gran avverkats är inte splintveden 
lika känslig för angrepp av blånad och mögel 
som tallen är. Dock så angrips levande granar 
ofta av röta. 

Granvirket är lättbearbetat bortsett från kvis-
tarna som är hårda och kan ge problem om man 
ska hyvla virket. Rörelserna vid fuktväxling är 
måttliga till små. Virket är lätt att limma och det 

går även lätt att ytbehandla. Dock så finns det 
risk för kådflytningar vid lacktorkning i höga 
temperaturer samt att det finns risk för miss-
färgning på vattenlagrat virke vid lasering och 
betsning. 

Konstruktions- och byggnadsvirke som bland 
annat reglar, limträbalkar och utvändiga pa-
nelbrädor görs vanligen av gran. Dessutom har 
granen även använts till några ovanligare saker 
som till exempel stegar, flaggstänger och mas-
ter, och då särskilt i England.      
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Bilaga 3 - Kollage

Text till kollage av SSY´s formspråk (enligt Håkan Rosén).

Grön oval = tycker om (positivt)
Röd oval = tycker inte om (negativt) 

1. Negativt: blanka ytor är opassande ur flera synpunkter. Dels så ger det irriterande solreflexer  
 samt att det är svårare att hålla rent jämfört med matta ytor.
2. Positivt: snyggt med ljust träslag
 Negativt: vanliga gardiner i fönstren känns lite sommarstuga och inte speciellt modernt.
3. Positivt: snyggt att blanda vitt med ljust trä
4. Positivt: bra belysning för skåpen
5. Positivt: bra med vitt innertak som skapar rymd och gör salongen ljusare. Bra lampor i taket.
6. Positivt: snygga moderna färger och former på sittmöblernas textilier samt tydliga och rejäla  
 beslag med synliga skruvar
7. Bra helhet
8. Negativt: vita textilier går helt bort.
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Bildförteckning

1. CAD-bild av båten (lånad med tillstånd av SSY)
2. Eget foto Fliskär båthamn
3. Eget foto hos sjöräddningen i Fliskär båthamn
4. Eget foto båtmässan 
5. Eget foto båtmässan
6. Eget foto båtmässan
7. Eget foto al
8. Egenillustrerad bild på rötrisk 
9. Foto på dropptest på trä med OrganoClick 
(lånad med tillstånd av OrganoClick)
10. Foto på dropptest på textil med OrganoClick 
(lånad med tillstånd av OrganoClick)
11. Bild på Flexiteek (lånad med tillstånd av Flexi-
teek)
12 Slovenska båten GreenLine 33 Hybrid
13 Svenska båten Skärgårdsstövaren
14. Eget foto på exempel på Skandinavisk design
15. Eget foto på exempel på Skandinavisk design
16. Genomskärning av båten i CAD (lånad med 
tillstånd av SSY)
17. Genomskärning av båten i CAD (lånad med 
tillstånd av SSY)
18. Genomskärning av båten i CAD (lånad med 
tillstånd av SSY)
19. Sprängskiss av båten i CAD
20. Sprängskiss av båten i CAD (närbild)
21. Skiss på planlösning i salongen
22. Skiss på planlösning i salongen
23. Skiss på planlösning i salongen
24. Skiss på planlösning i salongen (slutförslag)
25. Skisser på soffa
26. Skisser på soffa
27. Skisser på bord
28. Helhetsskiss på soffdelen
29. Skiss på ryggstöd till soffa/passagerarplats
30. Skiss på förvaring

31. Skiss på sovplats
32. Skiss på sovplats
33. Skiss på sovplats
34. Helhetsskiss sängplats
35. Skisser kök
36. Översiktsskiss
37. Översiktsskiss
38. Översiktsskiss
39. Skisser på olika typer av lampor
40. Skisser på blandade funktioner
41. Egen CAD-bild på slutförslag
42. Egen CAD-bild på slutförslag
43. Egen CAD-bild på slutförslag
44. Egen CAD-bild på slutförslag
45. Egen CAD-bild på slutförslag
46. Egen CAD-bild på slutförslag
47. Egen CAD-bild på slutförslag
48. Egen CAD-bild på slutförslag
49. Egen CAD-bild på slutförslag
50. Egen CAD-bild på slutförslag
51. Egen CAD-bild på slutförslag
52. Egen CAD-bild på slutförslag

Bilder i bilaga 2 - Träslag  
Egna foton och Illustrerad bild med ursprungsidé 
från boken Nordiska träd och träslag.


