
 
 

 
Handsnört resårhus  

kontra färdig spiralkärna 
 

Jane Hallén 
MÖBELTAPETSERING 

 

 
 

Carl Malmsten 
Centrum för Träteknik & Design 

 
REG NR LIU-IEI-TEK-G--08/00084--SE 

Augusti 2008 



  

Sammanfattning 
 
Under våren 2007 var jag på ett föredrag som hölls av Björn Persson, VD i 
företaget Vilax AB.  Föredraget handlade om måttbeställda handsnörda 
spiralkärnor som företaget använder vid produktion av sängar och möbler till 
både offentliga och privata kunder. Mitt intresse fångades och jag började 
fundera på hur tapetserare kan dra nytta av denna teknik. Detta resulterade i att 
jag praktiserade två veckor hos Vilax AB under hösten 2008. 
 
Idag använder man denna typ av spiralkärnor tillsammans med moderna 
material som exempelvis skum, men nog skulle man väl kunna använda dem 
tillsammans med traditionella material. Detta skulle kunna underlätta 
resårarbete i en möbel och samtidigt effektivisera tapetserarens arbete. Visst 
borde man kunna blanda moderna och traditionella material i en möbel.  
Man kan fråga sig om det är kommersiellt försvarbart att snöra ett resårhus för 
hand om man kan köpa en färdig måttanpassad spiralkärna.  
 
Utöver praktiken hos Vilax AB har jag arbetat praktiskt med en äldre Emma-
fåtölj från slutet 1800-talet. Fåtöljens gamla resårer har tagits bort och ersatts 
med en måttbeställd handsnörd spiralkärna från Vilax AB som sedan stoppats 
med traditionella material såsom linnevävar och tagel.  
Det är detta mitt examensarbete handlar om.  



  

Summary 

In the spring of 2007 I attended a lecture by Björn Persson, M.D. of Vilax AB. 
His talk was about the made-to-order hand-twisted coil core the company uses 
in the production of beds and other furniture for both private and public sector 
customers. My interest was aroused and I began to wonder how the upholsterer 
can benefit from this technique. This led to my spending two weeks on a work 
experience placement at Vilax AB in the autumn of 2007. 
 
Today this type of coil core is used with modern materials such as foam, but it 
could undoubtedly be used with more traditional materials. This would make the 
work of the upholsterer both easier and more efficient. The question is whether 
it is commercially viable to hand-twist a spring core when you can buy a ready-
made customized coil core.    
 
In addition to my placement at Vilax AB I have carried out a practical 
assignment on an Emma armchair from the end of the 19th century. The original 
springs were removed and replaced with a specially made hand-twisted coil 
core and then stuffed using traditional materials including linen and horsehair. 
This work is the subject of my degree project. 



  

Förord 

Tack vare Björn Persson, VD i Vilax AB fick jag upp ögonen för tekniken 
måttbeställda handsnörda spiralkärnor. Det var ditt föredrag våren 2007 som 
verkligen inspirerade och fick mig att ifrågasätta användandet av spiralkärnor 
hos tapetserare.  
Som praktikant hos er under två veckor i augusti samma år fick jag på plats i 
Staffanstorp se hur spiralkärnor fungerar, hur produktionen går till och hur 
effektiva ni är i ert arbete. Det var väldigt givande.  
Senare i mitt examensarbete har ni besvarat mina frågor för att ro arbetet i land. 
Stort tack till Björn Persson och din personal i Staffanstorp. 
 
Stort tack till min handledare Sara Lindqvist, för all hjälp vid val av ämne, under 
arbetets gång och din korrekturläsning. 
 
Tack till min familj, Lasse, Sofie, Lisa, Josefine och Louise som ställt upp under 
hela min studietid, framförallt det sista året på skolan. Att ni förstår att den betytt 
väldigt mycket för mig. 
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1 Inledning 
 
Under tre års studier i möbeltapetsering vid Carl Malmstens CTD har vi studerat 
och lärt oss en yrkesroll som är väldigt gammal och traditionell.  
Till största delen använder vi traditionella naturliga material från växt- och 
djurriket såsom linnevävar, linnesadelgjordar, lingarn och tagel med andra ord 
de bästa tänkbara materialen med bästa tänkbara hållbarhet.  
 
Under andra året i utbildningen fick vi tillsammans med eleverna på 
designprogrammet arbeta med andra material såsom skum, elastrong, 
pocketspring-resårer och många andra moderna material.  
Inför tredje året var det dags för valet av inriktning och man kunde då välja en 
industriell inriktning eller fortsätta att fördjupa sig i de traditionella metoderna. 
Mitt val föll då på fördjupning i de traditionella metoderna.  
Vad man förundras över i detta yrke, trots att det funnits i flera hundra år och 
varit mansdominerat fram till mitten av 1900-talet, är att man fortfarande 
använder sig av samma metoder och i stort sett samma typ av verktyg.  
 

1.1 Bakgrund 
Under vårterminen i årskurs 2 fick jag möjligheten att vara med på ett föredrag 
som Stockholms Tapetserarmästarförening hade ordnat. Föredraget hölls av 
Björn Persson, VD i företaget Vilax AB.  
Vilax AB arbetar med att ta fram högklassiga soffor, sängar och designade 
möbler för privata hem och offentliga miljöer. I dessa möbler använder man sig 
av en teknik som man är ensamma om i Sverige – handflätade spiralkärnor. Det 
var om dessa spiralkärnor företagets VD hade sitt föredrag för 
möbeltapetserare i Stockholm.  
Föredraget var mycket givande och fick mig att ifrågasätta användandet av 
handsnört resårhus kontra köpt färdig måttanpassad spiralkärna. Jag kände att 
detta var intressant och något jag skulle vilja fördjupa mig i. Mitt val av 
examensarbete var nu gjort. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att ifrågasätta varför man snör ett resårhus för hand om 
man kan köpa en färdig måttanpassad resårkärna.  
Att snöra ett resårhus för hand kräver kunskap om både resårteknik, 
stoppningsteknik och möbelhistoria. Det krävs också styrka i armar och händer 
samt stort tålamod då det är ett tungt och tidskrävande moment i uppbyggandet 
av en möbel. 
Alternativet kan vara att köpa en färdig måttanpassad resårkärna. 
Att snöra ett resårhus för hand tar tid, att köpa en färdig resårkärna tar mindre 
tid. Hur skiljer sig arbetet? Påverkar det komfort och pris?  
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1.3  Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa mitt arbete till ifrågasättandet angående handsnörda 
resårhus kontra köpt färdig måttanpassad resårkärna, och inte ta upp några 
andra tekniker. Skulle jag tagit in andra tekniker skulle arbetet blivit för 
omfattande och inte ligga inom ramen för examensarbete. 
 
Jag har inte fördjupat mig i om det finns andra företag än Vilax AB, som kan 
leverera enstaka måttanpassade handsnörda resårkärnor, inte heller fördjupat 
mig i kostnader mer än det som rör mitt eget praktiska arbete och jämförelser 
som rör detta arbete.  

1.4 Metod och källor 
Då utbildning är ett hantverk och jag valt att undersöka en teknik med två 
möjligheter är det självklart att ta med en praktisk del. I vår utbildning arbetar vi 
till stor del med handsnörda resårhus och traditionella material, så denna teknik 
har vi god erfarenhet utav. Att däremot kombinera en färdig spiralkärna med 
traditionella material är något nytt. Eftersom det är först i praktiken man ser och 
kan känna hur arbetet faller ut har valet blivit att dela upp arbetet i både 
praktiskt- och teoretiskt arbete. 
 
Arbetet påbörjades genom att en äldre fåtölj köptes in, från slutet 1800-talet 
med traditionellt handsnört resårhus. Denna möbel fick bli experimentobjektet. 
Möbeln slogs av och har sedan ersatt resårhuset med en måttanpassad 
färdigköpt resårkärna. Därefter erfarenheter sammanställts, teoretiska 
efterforskningar gjorts och utfallet av arbetet har bedömts.. 
De källor som använts är information från Vilax AB, svensk och engelsk 
litteratur samt Internet. Den litteratur som använts återfinns i referenslistan. 
 

1.5 Struktur 
Arbetet har strukturerats i inledning och därefter både en teoretisk- och en 
praktisk del samt resultat och slutsatser. 
Benämningen resårhus står i betydelsen handsnört resårhus och spiralkärna 
står i betydelsen att den kommer från Vilax AB.  
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2 Teoretisk del 
 

2.1 Resårernas historia 
Under mitten av 1800-talet uppkom bruket av resårer, vilket blev av 
revolutionerande betydelse för all möbelstoppning i framtiden. Medan man 
tidigare kände till tagel, fjäder och dun som möjliggjorde särskilt mjuka 
stoppningar, kunde man nu med resårernas till hjälp få stoppningen både mjuk 
och i motsats till de förra, även elastisk, då resårerna tvingar den nedtryckta 
eller nedsuttna stoppningen upp i sitt ursprungliga läge. Resårstoppningarna 
blev också billigare än dunstoppningarna och även mer bärkraftiga och 
hållbara. Från början gjordes resårerna av härdad järntråd vilket gjorde dem 
hårda, men sedan man börjat göra dem av ståltråd, med förkoppring mot rost, 
och med de förbättringar som skett intill våra dagar, kan de knappast ersättas 
med något annat material för möbelstoppning. (Nilsson, 1943 s.18-19).  
 
En enklare form av resårer förekom troligen redan på 1600-talet och omtalas i 
bouppteckningar även under 1700-talet (Tunander, 1986 s.290). 
Innan resårer började användas i möbler fann man dem i vagnssäten, för att 
dämpa stötarna då man färdades på de ofta dåliga vägarna. 
Spiralresårerna lanserades i Tyskland redan på 1830-talet och kom att bli den 
mest revolutionerande uppfinningen för möbelindustrin (Tunander, 1983 s.64). 
 
Eklekticismen var den stilperiod som fick bana vägen för tapetserarnas 
glansdagar. Tiden går från omkring 1830 fram till cirka 1895. Man lämnade 
empirestilen och dess krigiska karaktär men det fanns ingen ny stil som naturlig 
uppföljare utan man gick nu istället tillbaka i tiden. Man flydde från verkligheten 
och sökte sig till de mer romantiska perioderna. Detta resulterade i olika nystilar 
såsom senempir, biedermeier, nygotik, nyrokoko och nygustaviansk stil. Det 
som var gemensamt för dem var att de hade en förkärlek för mjuka stoppningar, 
tjocka tyger och mättade färger (Andrén, 1981 s.214). 
 

2.2 Nyrokokon och spiralfjädern 
Nyrokokon slog igenom i Frankrike och England på 1830-talet och kom att vara 
utbredd i övriga Europa runt 1840-talet. Spiralfjädern var en förutsättning för 
lanseringen av nyrokokon. Den svenska nyrokokon inspirerades mest från 
Tyskland. I och med detta och att man då började använda spiralresårer i 
möbler, för en mjukare sittkomfort, fick tapetserarna ett ordentligt uppsving och 
kom nu att bli mer uppskattade än snickarna. (Tunander, 1983 s.63-64). 
 
Nyrokokon var den stil som blev mest uppskattad och långlivad av alla de 
nystilar som växte fram under mitten till slutet 1800-talet. Man ville ha en 
ombonad bekvämlighet, stilens ideal. Detta var Emma-fåtöljens storhetstid. 
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Fåtöljen finner man ofta på porträttfotograferingar, den var lättplacerad, skön att 
sitta i och damerna kunde trots sina krinolinkjolar sitta bekvämt. 
 

2.3 Resårernas väg till våra dagar 
 

2.3.1 Eklekticismen 1830-1895 
Slutet på denna period, omkring 1870-1890-talet, kallar man även 
Tapetserarstil. De eklektiska stildetaljerna döljdes och man kunde knappast se 
något trä överhuvudtaget på möbeln utan all yta täcktes utav tyg och 
snörmakerier. Även bordskanter, gardiner och draperier smittades av detta 
överflöd. Dessa möbler bygger på former från nyrokoko, nybarock och 
nyrenässans 
 

2.3.2 Första halvan av 1900-talet 
Under den första halvan av 1900-talet fick man se många olika typer av resårer 
och fjädringar, för i stort sett alla tapetserade säten hade någon typ av resår 
eller fjädring i grunden. Resårerna kunde ha utseende av en strut, dubbelstrut 
dvs. se ut som ett timglas eller vara helt raka som ett dricksglas. De 
strutformade kunde man sätta på en tunn metallplatta och få dem i raka rader, 
för sängbottnar eller i ryggar på möbler till exempel. De raka var bra till 
madrasser. Timglasformer passade bra i sitsar. 
 

2.3.3 1950-talet 
Den goda ekonomin efter 2.a världskriget fick industrin att blomstra. 
Runt 1950-talet kommer det revolutionerande skummet, latex. Detta var en ny 
typ av fyllnadsmaterial som kom från växtriket. 1932 kom latex att användas 
kommersiellt för första gången (James, 1999 s.123).  Det var dock först under 
1950-talet som skummet kom att användas i större skala inom 
möbelbranschen.  
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Figur 1. Latexskum 
 
 
De stora resårerna passade nu inte ihop med denna typ av stoppningsmaterial. 
Man var tvungen att finna och utveckla andra typer av grundmaterial för att få 
den fjädrande sittkomforten. Man började använda andra och nyare tekniker 
som exempelvis gummi- och elastiska sadelgjordar, nozagfjädring eller 
pulmaflex som gav den fjädring man önskade för god sittkomfort. Under 
krigsåren hade man utvecklat nya material och tekniker och dessa fick nu 
formgivarna och designindustrin tillgång till. Traditionella resårer fick stå tillbaka 
för skummet framfart.  
 

 
Figur 2. Gummisadelgjordar 
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Figur 3. Nozag fjädring 
 

 
Figur 4. Pulmaflex 
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2.3.4 Resårerna idag 
Från det att resårerna kom att revolutionera möbelindustrin har de inte 
förändrats markant. Stålet har dock blivit starkare, stålets diameter har blivit 
tunnare och ringarna i resåren har blivit färre. Förr kunde man ha 10-ringars 
resårer mot idag då man som högst använder 8-ringars resårer. Resårens 
ändar knyts numera fast med hjälp av maskin till skillnad mot förr då de ofta 
bara var avklippta. I det stora hela ser de dock ganska oförändrade ut.  
 

 
Figur 5. Resår med öppet fäste 
 

 
Figur 6. Resår med klämma 
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Figur 7. Dagens resår med knut  
 
Nog för att skummet vände upp och ned på det traditionella hantverket för 
möbeltapetserarna men det har alltid och kommer alltid att finnas möbler och 
personer som kräver eller vill ha traditionella resårhus.  
Att lära sig snöra ett resårhus tar tid och använder man inte tekniken med 
jämna mellanrum är risken överhängande att tekniken glöms bort.  
 
Resårarbeten som kommer in till möbeltapetserare idag behöver ibland inte 
heller snöras om helt utan man stödjer upp där det behövs och justerar så att 
resårhuset blir funktionellt igen. Detta gör man av två anledningar, den ena för 
att det är kostsamt att snöra om ett helt resårhus och den andra för att det oftast 
inte är fel på resårerna utan det är oftast snörgarnet eller sadelgjorden som ger 
vika på grund av förslitningar.  
 

 
Figur 8. Resårhus 
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3 Praktiskt utförande 
 

3.1 Avgörande val för möbelns framtid 
Ett rätt val måste göras utifrån möbeln utan att behöva tänka på kostnader för 
material och arbete. När man arbetar med möbler från en viss tidsepok vill man 
att hänsyn ska tas till möbelns ålder och karaktär. Finns det originalmaterial 
kvar vill man oftast spara detta, om detta är möjligt, och kapsla in det. Detta gör 
man för historiens skull, det som inte är så värdefullt idag kan bli det i framtiden. 
Har man möjlighet att göra en dokumentation av möbeln kan det vara av värde i 
framtiden och i vår yrkeshistoria.  
 
I verkligheten fungerar det oftast så att kunden och kostnaderna för material 
samt arbetets omfattning får avgöra en möbels framtid. Det är bättre att se till 
att en möbel får leva vidare än att den förfaller och i värsta fall hamnar på 
soptippen. Det är här tapetserarens kunskaper i möbelhistoria kommer till pass 
för att vägleda kunden hur man bäst tar sig an en möbel. Det kan ju också vara 
så att en möbel inte bara berättar om sin epok utan en hel historia om vad den 
varit med om och i vissa fall kan detta vara nog så intressant, att få följa med i 
historiens vingslag. 
 
Man kan ju diskutera huruvida denna Emma-fåtölj som jag nu tagit mig an, och 
faktiskt inte sparat något gammalt alls i sits, är rätt förfaringssätt med tanke på 
möbeln och dess historia. Men i detta, faktiskt lite speciella, fall finns ju trots allt 
en rapport kvar om både hur möbeln såg ut innan, under och efter gjorda 
åtgärder. Idag har inte denna möbel så stort värde men vem vet i framtiden. 
 

3.2 Val av möbel 
När möbeln valdes ut på vilken jag ämnade utföra det praktiska arbetet, för 
examensarbetet, ville jag inte ta vilken möbel som helst. Den skulle helst vara 
från slutet av 1800-talet för att få dess estetiska uttryck. Det var vid denna 
tidsperiod resårerna började användas frekvent av möbeltapetserarna och 
många av dessa möbler finns i våra svenska hem. Dessa möbler är antika men 
har inget värde idag utan hamnar ofta på soptippen 
 
Jag hade turen att på en sida på Internet (www.blocket.se) hitta en möbel, som 
jag föll för. Det var en fåtölj från slutet av 1800-talet, förmodligen 1880-talet, 
formerna var väldigt kvinnliga och den hade djuphäftning i ryggen. Den såg 
vackrare ut än många av de Emma-fåtöljer man brukar se, förmodligen pga. sin 
ålder. Eftersom det finns relativt gott om Emma-fåtöljer kunde jag ta mig an 
denna möbel utan att få för dåligt samvete eftersom syftet var att byta ut det 
gamla handsnörda resårhuset mot en nyare teknik. Vid avslagningen av möbeln 
visade det sig att originalstoppning i sitsen inte fanns kvar. 
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Figur 9. Emma-fåtölj sidvy  
 

 
Figur 10. Emma-fåtölj vy bakifrån 
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3.3 Förberedelser inför renoveringsarbetet och möbeln slås av 
 

Överst låg det ljusblå sidentyget 
och under denna bomullsvadd 
med frökapslar, på ett lager av ett 
grövre randigt tyg. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Under klädseltyget 
 

Under det randiga tyget återigen 
bomullsvadd med frökapslar, och under 
detta ett lager av latexskum som var fastsytt 
i kanterna. Under latexen fann man ett 
ganska tjockt lager av cellokrin som låg på 
ett vackert rött sidentyg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 112. Lager på lager 
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Det röda sidentyget låg direkt på 
en bomullsdomestik. Under 
domestiken kom överstoppningen 
som bestod av ett lager av 
cellokrin som i sin tur låg på ett 
lager kroll. 
Under detta en grundstoppning av 
kroll. Entränningen var avsydd två 
gånger samt en gång på botten 
runt om med sneda stygn utan 
knutstick. Vävarna var av linne 
och jute och all spikning var gjord 
med nubb. 

Figur 123. Överstoppning 
 
 
 

När grundstoppningen var borttagen återstod 
bara grundväven över resårerna. Denna var 
endast fastspikad runt om på sargen, och 
inte fastsydd i resårerna som numera är 
brukligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 134. Grundväven 
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Resårerna var 9-
ringars och 9 st till 
antalet i 3x3 rader. 
De hade öppet 
slut, dvs. avsluten 
var bara avklippta 
o lite böjda nedåt, 
(se kapitel 2.3.4). 
De stod på en 
sadelgjord likaså 
den i 3x3 rader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 145. Resårhuset 
 
Nu återstod sista åtgärden i avslagningen av möbeln och det var att ta bort alla 
resårerna och lossa sadelgjordarna samt ta bort all spik som kunde avlägsnas. 
Sedan var sittsargen redo för planering, uppmätning och ritning av mallen för 
beställning av den färdiga måttanpassade spiralkärnan. 
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3.4 Uppmätning och beställning 
 
En spiralkärna är uppbyggd av en mängd spiraler i olika höjder och diameter på 
tråden. Höjd och diameter på spiralerna beror på var och hur man ska använda 
spiralkärnan. Beroende på var och hur avgör också om man ska ha ten, om de 
ska finnas både på ovansida respektive undersida eller enbart ovansida. Ten är 
en ram som antingen är av snörgarn eller metall. Denna snör man fast i 
resårerna och den binder samman resårerna och får dem att arbeta 
tillsammans vid rörelse. Formen på ten i metall finns i rund eller platt form och 
här avgör även detta var spiralkärnan ska placeras. 
 
Min spiralkärna skulle ha platt ten både upp- och nedtill på kärnan, för att den 
skulle ligga platt på sargen. Måttet på spiralkärnan 51x52 cm. 
 
I och med att kärnan måttbeställs i ett exemplar är den unik i sitt slag. Vid 
genomgång med Vilax AB fick jag information om vad som erfordrades vid 
beställning. Det var följande; 
- kärnans yttermått, dvs. bredd och djup 
- kärnans höjd fram- och baktill 
- val av ten upp- och nedtill på kärnan 
- en pappersmall av formen på spiralkärnan med dess yttermått 
- speciell önskemål som ex extra förstärkning, olika höjder på spiralerna 
- givetvis leveransadress och fakturaadress. 
 
 

Jag ritade ut en mall 
för hur den undre 
delen av 
spiralkärnan skulle 
se ut. Yttermåttet 
markerar tenens 
yttermått. Ten ska 
ligga en bit in på 
sargen så att det går 
att fästa tenen i 
sargen runt om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 156. Mall för spiralkärna 
 
Jag tog ut höjder för spiralkärnan. Framtill 11 cm hög och baktill 8 cm hög. 
Dessa mått grundade sig på hur insida av rygg och inre armlän såg ut. 
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3.5 I väntan på leverans 
 
När beställningen 
av spiralkärnan var 
skickad kunde jag 
ta itu med annat i 
väntan på leverans.  
Leveranstid är 
normalt ca 10 
dagar. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 167. Avslagen sits på Emma-fåtölj 
 

Spikhålen 
limmades i sargen 
med vitlim. 
Mindre delar av 
sargen fick ersättas 
med nya bitar av 
trä. 
De främre 
armlänstolparna 
fick förstärkas med 
plattjärn som 
skruvades fast i 
både sargen och 
stolparna för att få 
stabilitet. 
 
 
 

Figur 178. Lagning och förstärkning 
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Benen retuscherades med 
akrylfärg och polerades sedan 
med bivax. 
Då alla fyra befintliga trissorna 
var olika byttes de ut mot nya i 
gammal stil. 
Passformen justerades med lim 
och lite gasbinda för att slippa 
byta ut hela tappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 189. Stolsbenen renoveras 
 

3.6 Botten 
 
För att minimera 
eventuella ljud från 
spiralkärnan vid 
kontakt med 
träsargens 
spikades en 
linneväv på sargen 
där kärnan senare 
ska fästas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20. Linneväv spikas på sittsarg 
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Sadelgjorden spikades fast med 
klammer för att skona trävirket i 
sargen. En äldre möbel har 
förmodligen redan många spikhål 
och att spika med sadelgjordspik 
påfrestar stommen mer. Spiken 
gör större hål i sargen och 
hamrandet kan få en äldre sarg 
att spricka. 
Tätgjordade för att få ut bästa 
grund för spiralkärnan att vila på. 
Det ger bra stabilitet och 
eftersom spiralerna är många 
och små så finns ingen risk att 
någon spiral inte ska få stöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 191. Tätgjordning 
 

3.7 Leverans 
 
 
Spiralkärnan 
levereras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 202. Leverans av spiralkärna 
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Passformen 
provas på 
spiralkärnan i 
fåtöljen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 213. Passform på beställd spiralkärna 
 

3.8 Spiralkärnan  
    

3.8.1 Passform  
Spiralkärnans passform var bra. Både vad gällde yttermått och höjder. 
Lägsta höjd man kan få på spiralerna är 8 cm och högsta höjd på en 
singelkärna är 18 cm. Man kan dock få hur hög kärna man vill men då placerar 
man flera kärnor ovanpå varandra. 
   

3.8.2 Ten  
I handsnörda resårhus använder tapetserare sig av två sorters ten, metallten 
och snörten. Snörten, i själva verket resårgarn, används vid fast kant, i ryggar 
och armstöd. Metallten är rund, används till resårsitsar och finns i olika 
diameter.  
 
Till spiralkärnor från Vilax AB kan man välja mellan metallten som är platt eller 
rund. Vad man väljer är en smaksak beroende på var spiralkärnan ska ligga, 
hur den ska fästas i underlaget eller om den alls ska fästas i underlaget. 
Till min Emma-fåtölj valde jag platt ten genomgående då den skulle ligga dikt 
mot träsargens yta och spikas fast denna på sargen. 

 

3.8.3 Enkel spiralkärna 
En enkel spiralkärna utan några förstärkningar hade beställts. Jag visste ju inte 
hur spiralkärnan skulle se ut och inte heller hur den skulle bete sig i fåtöljen. Så 
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när spiralkärnan var levererad testades den med olika typer av behandlingar 
och förstärkningar. 
 
Diametern på tråden i spiralerna finns i olika diameter beroende på vilken höjd 
och fasthet man önskar. Detta är dock inget som man behöver tänka på vid 
beställning utan Vilax AB avgör vilken typ av spiral som är mest lämpad. 
 

3.8.4 Fasthet  
För att få en större fasthet i spiralkärnan kan man förstärka genom att sätta 
dubbla spiraler. Skulle det visa sig att man önskar mer fasthet än den man fått 
levererad kan man beställa ytterligare spiraler och snöra på dessa själv. Detta 
är väldigt enkelt gjort och ger en ytterligare fasthet. 

 
Kärnan levererades med främre 
raden förstärkt i varannan spiral. 
Båda främre hörnen var 
förstärkta med dubbla spiraler. 
Eftersom få spiralkärnor är lika 
varandra finns ingen standard. 
Man gör kärnan utifrån kundens 
önskemål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 224. Hörnen förstärkta med dubbla spiraler 
 

3.8.5 Höjd  
Kärnan hade en liten lutning från framkant till bakkant, högre fram och lägre 
bak. När man snör en resårsits eller gör en fast stoppning strävar man även 
efter en kullerform en bit in på stolsitsen, ca 1/3 få en förhöjning för 
sittkomforten.  
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Figur 235. Kullerform 
 
När man snör ett resårhus för hand kan man själv reglera denna höjd genom de 
individuella höjderna på resårerna. Beställer man från Vilax AB kan man 
specificera höjderna och de kan då reglera detta redan vid handflätningen med 
olika höjder och fasthet på spiralerna. Eftersom nu inte något sådant var 
specificerat vid beställningen och kärna var plan, så vart det önskvärt att på 
något sätt åstadkomma detta. 
 

3.9 Test av spiralkärna  
För få fram hur förstärkning påverkade stabilitet och höjd i sitsen gjordes ett 
egenhändigt framtaget test. Med hjälp av litteraturen Sittmöblers mått, från 
Möbelinstitutets rapport nr 50 av Erik Berglund, kunde riktvärden tas fram inför 
testet. I bilagan finns förklaring till hur man mäter för att fram olika mått som har 
betydelse för sittkomforten. 
 
Jag ville få fram hur spiralsitsen reagerade vid belastning. Skulle det fungera 
om det togs fram en modifierad bottenplatta för att få fram den höjd och form 
som nämns i kapitel 3.8.5. Spiralernas höjd, hur skulle dessa påverkas vid olika 
typer av förstärkning och belastning. 
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Provade fram en modifierad bottenplatta 
Eftersom det vid beställning av spiralkärnan inte specificerade några önskemål 
utöver höjd fram- och baktill, form och mått behövdes det nu på något sätt fås 
till en förhöjning av spiralkärnan, enligt förklaring i kapitel 3.8.5. 
 

Prövade mig fram med olika 
material att lägga under 
spiralkärnan. Prövar här skum i 
2 lager. Det visade sig dock att 
skum var för sviktande och 
efter ett tag äter sig metallen 
genom skummet och man får 
hål i skummet. Här behövde 
något som var mer stabilt. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 246. Alternativ skum 
 
Prövar här filt i 4 lager. Högsta 
höjd ska ligga ca 1/3 in på 
sitsen från sitsens framkant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 257. Alternativ filt 
Det visade sig att filten gav bäst 
stöd och var mer stabil än skum 
så valet av modifierad 
bottenplatta blev filt i 4 lager. 
Lade 2 plattor med det mindre 
måttet underst och över dessa 2 
större plattor. Kärnan fick då en 
rundare form vilket var meningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 268. Modifierad bottenplatta 
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Mättabell, spiralsits, ej stoppad 
Här följer fyra tester för att komma fram till vilken typ av förstärkning som 
behövs för att få en så funktionell sits som möjligt. Och om det behövs en 
modifierad bottenplatta. 
 
Test 1  Enkel spiralsits, endast förstärkt i framkant. 
 

 
Figur 279. Enkel spiralsits 
 
 
Test 2  Enkel spiralsits, med modifierad bottenplatta och endast förstärkt i 
framkant 
 

 
Figur 30. Enkel spiralsits, med modifierad bottenplatta 
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Test 3  Förstärkt spiralsits, förstärkt i hela sitsen 
 

 
Figur 281. Förstärkt spiralsits 
 
 
Test 4  Förstärkt spiralsits, med modifierad bottenplatta och förstärkt i hela 
sitsen 
 

 
Figur 292. Förstärkt spiralsits, med modifierad bottenplatta 
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Utfall av test med jämförelser mot riktvärden ur rapporten Sittmöblers mått, 
kapitel 8, Vilstolar (Berglund, 2004 s.75). 
 
 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4
  läsning/samtal      
a sitsens höjd ca 42cm 40,5cm 40,5cm 41cm 42cm 
b sitthöjd ca 33cm 33,5cm 34,5 35 37 
c sitsens lutning ca 15° 11° 12° 8° 11° 
d sitsens djup ca 47cm 50cm 50cm 50cm 50cm 
e sitsens bredd min 46cm 45cm 45cm 45cm 45cm 
g ryggstödets höjd ca 60cm 62cm 62cm 62cm 62cm 
j ryggst.lutning ca 30° 17° 17° 17° 17° 
k mest framskj p. ca 17cm 13cm 13cm 13cm 13cm 
o avstånd armstöd min 46cm 45cm 45cm 45cm 45cm 
p armstödets höjd ca 22cm 27cm 27cm 27cm 27cm 
q armstödets längd min 35cm 36cm 36cm 36cm 36cm 

Figure 303. Tabell test 
 
Så här förstärktes spiralkärnan för Test 3 och Test 4. 
 
        O O O O O 
    O O O O O O O  
O O T O K O T O O   
O T O K O K O T O  
O O K O K O K O O  T = Förstärkning med den tunnare spiralen 
O T O T O T O T O  
O O T O T O T O O   K = Förstärkning med den kraftigare spiralen 
K  O K O K  O K O K  
 V OV O V O V O V   V = Förstärkt vid leverans från Vilax AB 
Figur 314. Förstärkning av spiralkärnan 
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Utöver ovan test gjordes ytterligare några jämförelser. 
Ena sidan av framkanten förstärktes med två spiraler för att se hur detta 
påverkade stabiliteten i sitsen. 
Rad 1 var förstärkt redan vid leverans från ena sidans yttersta spiral sedan 
varannan spiral till avslut på andra sidans yttersta spiral. 
Rad 2 här förstärktes den yttersta och nästkommande spiral, med den kraftigare 
av de två spiraler från Vilax AB (spiral till höger på bild nedan). 
 

Extra spiraler för att användas vid 
förstärkning från Vilax AB. 
Den vänstra, kopparfärgade, var lägre och 
mjukare. 
Den högra, silverfärgade, var aningen högre 
och lite fastare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 325. Extra Vilax spiraler 
 
Sedan gjordes ett test med den egna handvikten, dvs. tryckte med händerna 
och kroppsvikten på vardera sidan av kärnan. 
På den sida som inte var förstärkt sjönk handen ned till 4,5 cm och den sida 
som var förstärkt ned till 5 cm.   
Gjorde även så att jag ställde mig med fötterna på vardera sidan om 
resårsitsens framkant för att kunna mäta resultatet. 
Sidan som inte var förstärkt sjönk ned till 4 cm och den sida som var förstärkt 
sjönk här ned till 5 cm. Här var skillnaden, vid ungefär dubbel vikt, dubbelt så 
stor dvs. 1 cm.  
För att få fram vikten vid testet hade en våg till hjälp fått fram ungefärlig tyngd 
vid hand- respektive fottestet.  
Resultatet av detta enkla prov visade att en förstärkning av dubbla spiraler ger 
en märkbar skillnad i stabilitet.  
Den variant som valdes för spiralkärnan blev den som hade förstärkt resårsits 
med en modifierad bottenplatta (Test 4). I och med detta val fick man en 
spiralsits som var relativt fast. Med den modifierade bottenplattan, dvs. 4 lager 
av en grå yllefilt, fick man upp höjden till en kullerform på sitsen ca 1/3 in för 
sittkomforten enligt förklaring i kapitel 3.8.5. Test utfördes även med en 
modifierad bottenplatta av skum men det visade sig filten var stabilare och höll 
formen bättre vid belastning. 
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3.10 Stoppning av Emma 
Nu återstod själva grundstoppningen och överstoppningen. Oavsett om man 
väljer traditionellt resårhus eller en färdig spiralkärna så är grundstoppning och 
överstoppning lika. Att stoppa möbeln på det sätt som gjorts här med tagel och 
vävar är det traditionella sättet att arbeta. 
 

Grundväven sys fast 
i den platta tenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 336. Grundväv 
 

Grundstoppningen 
reds på med 
hästtagel och över 
detta spänns en väv 
sk entränning av 
linne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 347. Grundstoppning 
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Entränning sys fast med  
genomdragsstygn.  
De yttre genomdrags 
-stygnen sys med linnetråd 
och dubbelspetsad nål. De 
inre fick fästas med specialnål, 
persiennlina och spärrpinnar i 
metall. Pga att spiralerna var 
många och satt väldigt tätt 
vilket gjorde det svårt att sy 
genomdragen utan att fastna 
med tråden i någon spiral. 
 
 
 

Figur 358. Genomdrag 
 

 
Även här kan man spara tid 
genom att använda denna typ av 
hjälpmedel. Att sy för hand med 
dubbelspetsad nål är en 
traditionell metod som är 
tidskrävande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 369. Specialnål med spärrpinnar i metall 
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Grundstoppningen sys av två 
gånger. Överstoppning reds på 
av tagel. Över överstoppningen 
spikas ett undertyg, dvs. 
domestik. Var tvungen att ta bort 
en del av innerarmstöden för att 
komma åt ordentligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 40. Överstoppning 
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        Figur 371. Sidvy i domestik   
 

 
          Figur 382. Frontvy i domestik     
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4 Resultat och slutsatser 
 

4.1 Resultat av den praktiska delen 
Vilka resultat och slutsatser kan man då komma fram till efter test och 
undersökning som gjordes. Beträffande det test jag gjorde behöver en 
spiralkärna, i en fåtölj som denna, vara förstärkt för att få bra komfort och 
hållbarhet. Så som spiralkärnan beställdes och levererades, med enkla spiraler 
och varannan spiral förstärkt endast i framkant, skulle den i detta fall vara för 
mjuk och för platt. Man hade då behövt bygga upp ganska mycket med både 
grundstoppning och överstoppning för att få både den form och komfort som 
önskades. Risken hade med för mycket stoppning blivit att man relativt snart 
hade suttit ned sitsen och tappat en del av sittkomforten.  
 
Testerna visar att det mesta går att fixa till med relativt enkla hjälpmedel. Som 
exempelvis den modifierade bottenplattan som lades till under spiralkärnan för 
att få upp sitsens höjd i ett visst parti. Att en förstärkning av ytterligare spiraler 
tillför mer fasthet i kärnan än man kanske kan tro. Att man inte behöver  
förstärka alla spiraler utan bara varannan annars är risken att kärnan blir för 
hård. Att man redan vid beställning från början kan begära högre spiraler med 
förstärkning just där man vet att man behöver den funktionen. 
 
För att sittkomforten skulle bli så bra som möjligt användes Möbelinstitutets 
rapport nr 50, Sittmöblers mått och riktvärden för vilstolar när det avgjordes hur 
mycket spiralkärnan skulle förstärkas för att få ett bra slutresultat. Bilagan togs 
till hjälp för att mäta fram de olika måtten som kunde ha betydelse. 
Resultatet av testerna blev enligt följande. 
Vad man får ha i åtanke när man läser riktvärden och resultat är att möbeln som 
arbetats med är en gammal möbel som redan hade sina mått klara i grunden. 
Vad som kunnat påverkas är spiralkärnans förstärkning och höjder. Genom 
detta har det jobbats fram en sits som i förhållande till rådande faktorer har en 
god sittkomfort. 
 
Sitsens höjd enligt riktvärden är ca 42 cm. De mått som kom fram i alla fyra 
testerna går från 40,5 cm till 42 cm.  
Sitthöjden ska enligt riktvärden vara ca 33 cm. Måtten i testerna hamnade på 
33,5 cm upp till 37 cm. Detta kan verka aningen högt i förhållande men 
eftersom riktvärdena är just riktvärden och avser vilstolar för läsning/samtal så 
kan man godta vissa skillnader. Framförallt när övriga mått ser ut enligt 
följande. Sitsens lutning har ett riktvärde av ca 15°. Testerna gav ett resultat 
från 8°-12°. Här kan man definitivt se att det är skillnad mellan riktvärdet och 
testerna. Sitsens djup är enligt riktvärdet ca 47 cm. Här gav testerna givetvis 
lika resultat 50 cm då djupet är lika oavsett förstärkning. 
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Valet föll på att i Emma-fåtöljen lägga spiralkärnan enligt test 4, som var både 
förstärkt och hade modifierad bottenplatta. Detta för att det ansågs att kärnan  
borde vara relativt fast och ha en förhöjning, kullerform 1/3 in på sitsen. Se 
kapitel 3.8.5. 
Sitsens höjd blev då 42 cm vilket var en bra höjd och i enlighet med riktvärdet. 
Sitthöjden blev med detta val ganska högt, 37 cm, i förhållande till riktvärdet ca 
33 cm. Men med tanke på att även sitsens lutning, 11°, fick en större differens 
gentemot riktvärdet, 15°, och med detta blev mer upprätt så fungerade 
kombinationen bra. Ryggstödets lutning ska enligt riktvärdet vara ca 30° men i 
detta fall är den 17°. Fåtöljen har alltså fått en högre sitthöjd, sluttar mindre i 
sitsen än riktvärdet och samtidigt behållit sin lutning i ryggstödet, ganska upprätt 
sittande. 
 
Vid provsittning på färdig sits kan man bara konstatera att man sitter väldigt 
bekvämt. Kombinationen av de mätbara måtten fungerar väldigt bra 
tillsammans. Sitsen är fast men samtidigt mjuk och behaglig och ryggen ger ett 
bra stöd. Trots att Emma-fåtöljen är över 100 år gammal och vi idag har 
betydligt längre medellängd kommer många att kunna sitta väldigt skönt i 
fåtöljen. 
 

4.2 Jämförelse och komfort mot handsnört resårhus  
Sittkomforten blev riktigt bra och man sitter behagligt i sitsen. Faktiskt blev 
komforten mycket bättre och skönare än förväntningarna. Formen på sitsen 
blev också bra. 
Eftersom möjligheten nu inte fanns med två stycken exakt likadana fåtöljer så är 
jämförelser svåra att göra. Det optimala hade varit att ha två exakt likadana 
fåtöljer och snöra den ena för hand traditionellt samtidigt som man i den andra 
monterar en färdig spiralkärna. Då hade man kunnat jämföra på ett helt annat 
sätt och parallellt kunnat göra jämförelser. Istället får nu en bedömning göras så 
gott det går med de erfarenheter jag har av att snöra resårhus för hand och 
uppskatta ungefär hur detta skulle ha fungerat. Man får se arbetet som en 
vägledning till två valmöjligheter med en teknik, en traditionell och en 
modernare. 
 
Ett handsnört resårhus skulle ju först och främst ha tagit längre tid att arbeta 
fram. Ett handsnört resårhus blir fastare och får en sittkomfort som blir aningen 
hårdare. Hållbarheten på ett handsnört resårhus är längre än vid spiralkärna 
eftersom resårerna är kraftigare och har tjockare diameter på tråden.  
 
 Till skillnad mot spiralkärnan kan man här själv bestämma hur fasta och hur 
höga resårerna ska vara. Man kan välja individuella resårers höjder och på så 
sätt redan här få rätt höjder på rätt ställen i sits. 
 
I ett handsnört resårhus jobbar alla resårer individuellt, de är färre och har 
större ringar än i en spiralkärna. Ten får resårerna att hålla ihop och snörningen 
mellan resårerna får dem att följa varandra vid rörelse. Här måste man sy fast 
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grundväven i resårerna så att dess rörelsemönster inte flyttar 
stoppningsmaterialet. 
Man får inte glömma att kunskapen att snöra ett resårhus är en färskvara som 
man bör underhålla för att hålla tempot uppe. Ju färre resårhus man snör desto 
längre tid tar det att komma igång igen och blir det väldigt sällan kanske man 
nästan har glömt bort tekniken. 
 
De resårhus som gjordes vid begynnelsen har ibland haft en hållbarhet fram till 
våra dagar. Det som inte hållit är oftast snörgarn som gått av pga förslitningar 
mellan metall och material. De resårer man hade vid slutet 1800-talet hade fler 
ringar och var mjukare än dagens resårer. Tar man sig an ett resårhus från 
dessa dagar och resårhuset är i behov av och ska åtgärdas för att möbeln ska 
användas blir det oftast så att man byter ut resårerna eftersom de är ganska 
svåra att arbeta med. Ringarna är många och täta vilket gör det svårt att 
komma åt med snörgarnet. Stålet är grovt och mjukt och avsluten många 
gånger öppna vilket gör att det finns risk för slitage på garn och vävar om man 
inte justerar dessa, dvs. böjer ned avsluten så att de inte kommer åt att skava 
mot något. Är det så att man ska utföra ett föremålsvårdande/bevarande arbete, 
bevarar man istället så mycket original som möjligt detta inkluderar då även 
resårerna. 
  
Med spiralkärna bör man veta hur man vill att sitsen ska se ut för att redan vid 
beställning specificera förstärkning, om man vill ha högre spiraler för kullerform, 
vilken typ av ten man önskar. Att göra en beställning och en mall är relativt 
enkelt och tar inte mycket tid i anspråk, dock är det viktigt att man är noggrann. 
Som botten till en spiralkärna måste man inte ha sadelgjord utan exempelvis en 
träplatta med en kraftigare filt under fungerar alldeles utmärk, för att minimera 
ljudavgivning när kärnan ligger på. Det finns även andra material på marknaden 
att tillgå.  
 
Ett moment som inte behövdes göras på spiralkärnan var att sy fast grundväven 
i spiralerna. För det första var de alldeles för många, om man skulle sy fast alla. 
För det andra sitter alla spiraler redan ihop genom att de är sammanflätade 
med varandra. Spiraler rör sig i ett gemensamt, mjukt rörelsemönster så det 
räckte med att sy fast grundväven i ten runt om spiralerna.  
 
Hållbarheten är kortare än vid handsnört resårhus. Spiralerna har tunnare tråd 
än resårer och är mjukare i sin fjärdring.  
En spiralsits har fler spiraler än vid handsnört resårhus och dessa spiraler har 
en avsevärd skillnad i diametern av tråden. Detta gör att man bör se till att man 
får en förstärkning redan vid leverans så att man slipper lägga ned mer tid själv 
för att komplettera med förstärkning av spiraler. Likaså bör man se till att man 
får högre och kraftigare spiraler på de ställen där man önskar få förhöjning i 
sitsen.  
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4.3 Kostnadsjämförelser 
 
Priser för kostnader är tagna ur AB Nevotex prislista, tillhörande AB Nevotex 
produktpärm 2008.  
Priserna är exkl moms och fraktkostnader. 
 
Linnesadelgjord 60 mm 26,80 kr/m 
Varugrupp 11 artikelnr 3100517 
 
Resårer VM 5-ring 9 kr/st 
Varugrupp 11 artikelnr 3201005 
Resårer VM 6-ring 9 kr/st 
Varugrupp 11 artikelnr 3201006 
Resårer VM 7-ring 11 kr/st 
Varugrupp 11 artikelnr 3201007 
 
Resårgarn Füssen 161 kr/kg 3 kg/fp 1 nystan=0,5 kg 
Varugrupp 11 artikelnr 305515 
 
 
Priser för kostnader för fastsyning av resårer i sadelgjord från Holma-
Helsingslands AB, Forsa. 
Priset är exkl moms och fraktkostnader. 

Linvarptråd NEL8/5 Kokt 275 kr/3rullar 1 rulle=500 gr. 
 
 
Uppskattad materialåtgång vid handsnört resårhus. 
Sadelgjord 60 mm ca 5 meter  134  
Lingarn 5-trådig 1 st rulle     91,70 
9 st, 5- eller 6-ringars resårer    81 
Resårgarn 1st nystan     80,50 
Total kostnad, avrundat   387 kr 
 
Resårerna sys fast i sadelgjorden med 5-trådig lingarn. 
Då sitsen har fast resårkant använder man snörten av snörgarn. 
Eftersom man vid resårhus korsgjordar blir det en skillnad i pris. Korsgjordning 
kräver 5 m sadelgjord medan tätgjordning till spiralkärnan kräver 10,5 meter 
sadelgjord, dvs. dubbel längd. 
Övriga material såsom grundväv, grundstoppning, överstoppning eller domestik 
är inte med i jämförelsen då dessa förmodas vara relativt lika i åtgång i de båda 
fallen som jämförs. 
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Materialåtgång vid spiralkärna från Vilax AB 
Sadelgjord 60 mm 10,5 meter    281,40 
Spiralkärna     1600 
Total kostnad, avrundat   1881 kr 
 
 
Timtaxa har jag räknat med 500.-/tim för att göra det enkelt vid uträkning. 
Alla priser är exklusive moms och frakt. 
 
Uppskattad tidsåtgång för handsnört resårhus 
Beslut om resårer, antal och höjder 
Spika sadelgjord korsgjordning   1 tim 
Placering och fastsyning av resårer  1 tim 
Snörning av resårer & snörten   3 tim 
Sy fast grundväv i ten och resårer   1 tim 
Total tidsåtgång     6 tim 
Timtaxa för utfört arbete    3000 kr 
 
 
Uppskattad tidsåtgång för spiralkärna från Vilax AB 
Måttagning, mallritning, beställning  1 tim 
Spika sadelgjord tätgjordning   1 tim 
Fastspikning av spiralkärna på sarg  1 tim 
Sy fast grundväv i ten    0,5 tim 
Total tidsåtgång     3,5 tim 
Timtaxa för utfört arbete    1750 kr 
 
 
Totala beräknade kostnader för spiralkärna resp resårhus. 
Spiralkärna   3631 kr 
Resårhus   3387 kr 
 
Skillnaden är 244kr.  
 
 
Tidsåtgången för arbetet med spiralkärnan är kortare än den tid arbetet med ett 
handsnört resårhus tar. Kostnaden för materialåtgången är högre för 
spiralkärnan än vid handsnört resårhus. 
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4.4 Garantier, frågor och svar 
 

Resårhus   Spiralkärna 
 

Typ av grund/botten   sadelgjord   sadelgjord,  
         grundväv,  
         elastrong,  

plywood eller 
         liknande 
 
Måste resårer/spiraler sys fast  
i sadelgjord/botten   Ja    Nej 
 
Måste grundväv sys fast i ten Ja    Ja 
 
Måste grundväv sys fast i  Ja    Nej 
resårer/spiraler 
 
Hur bred/djup kan man göra   
en sits     ex som en soffa  60-70 cm sedan

        behöver man  
         stärka kärnan med  
         ten mellan delarna 
 
Minsta höjd på resår/spiralkärna ca 5 cm   8 cm 
     Vid val av rygg- 
     eller armlän resårer 
Högsta höjd på resår/spiralkärna ca 18-20 cm   18 cm singelkärna 

Över denna höjd 
blir det flera 
spiralkärnor  

         på varandra 
 
Garanti resårer/spiraler  50 år el längre  40-50 år 
 
Håller grund/botten/vävar  Linnevävarna håller  Nej, moderna  
lika länge som garanti på  nog men vad som kan material som skum 
resårer/spiraler   gå sönder är garnerna håller inte så länge
     som man snört resårerna 
     med 
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4.5 Slutsats  
Jag hoppas att mitt arbete har gett en ytterligare möjlighet att ta hand om 
resårstoppade möbler för de som av olika anledningar inte kan eller vill snöra 
ett resårhus. För de möbler som inte klarar av ytterligare påfrestningar på 
stomme utan för stora ingrepp och åtgärder, kan detta vara en möjlighet att få 
möbeln att bli funktionell igen och leva vidare.  
 
Det som dock är mest intressant är just frågeställningen i arbetet. Handsnört 
resårhus kontra färdig spiralkärna. Är det kommersiellt försvarbart att snöra ett 
resårhus för hand om man kan köpa en färdig måttanpassad spiralkärna? 
 
Kundens krav och önskemål avgör om tekniken med spiralkärna fungerar. 
Kraven från kunden avgör vilken teknik som möjliggörs.  
Accepterar kunden en teknik som inte är traditionell utan modern. 
Dessa frågeställningar måste först besvaras för att kunna gå vidare. 
 
Som möbeltapetserare kan jag med denna teknik konkurrera om stora arbeten 
eller större serier med andra möbelföretag/verkstäder. 
Som traditionell tapetserare kan jag med min kunskap blanda olika tekniker, 
traditionella med modernare. 
 
I de räkneexempel jag gjort i kapitel 4.3 kan man med blotta ögat se att redan 
en möbel lönar sig. Så fort du har gjort en möbel och ska göra ytterligare 
likadan ökar effektiviteten radikalt, tidsvinsten blir då större dvs. 3,5 timmar 
eftersom du kan spara in tid på mallarbete som redan är gjort. Vid större serier 
är tekniken synnerligen effektivt lönsam och tidsbesparande. 
Utnyttjandet av spiralkärnor är ett sätt att effektivisera en konservativ bransch. 
Ger en ökning av lönsamheten och konkurrenskraften för den enskilda 
löntagaren. 
 
Med denna teknik kan man leverera en möbel snabbare. 
Som exempel kan nämnas att om jag gör ett arbete om 10 st likadana möbler 
blir skillnaden mer uppenbar. Jag sparar med andra ord 34 timmar debiterbar 
tid, tid som kan faktureras, som motsvarar nästan en veckas arbetstid. 
Antingen kan man titta på det så här att man kan ta in fler jobb eller att man kan 
ta in större arbeten/serier som småföretagare. Man får ett konkurrensverktyg 
man inte haft tidigare. 
 
Som svar på frågeställningen; så är det inte kommersiellt försvarbart att snöra 
ett resårhus för hand om man kan köpa en färdig måttanpassad spiralkärna. 
Redan vid enstaka arbeten är tidsbesparingen betydande med högre lönsamhet 
och större konkurrenskraft. 
 
Våga frångå det traditionella och tänka i nya banor. 
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5 Ordlista  
 
Ordlista  
 
 
Avslagning av möbel (eller slå av en möbel). Man tar bort stoppning i 

en möbel. 
 
 
Avsyningar stygn som sys igenom en stoppad kant för att göra den 

hårdare och därigenom stadigare 
 
Botten En remsa av tyg, som nålas fast i kanten av sitsar och 

ryggar och därefter sys fast 
 
Cellokrin  stoppningsmaterial från kokospalmen 
 
Djuphäftning stoppningsteknik där stoppningen dras ned med knappar 

och tyget läggs i veck läggs emellan dessa. 
 
CTD   Centrum för Träteknik och Design 
 
Eklektiska detaljer Synbara trädetaljer som visar imiterad stil. 
 
Domestik en väv av bomull eller syntet. 
 
Elastrong en elastisk sadelgjord. Kan töjas ut med 85% av sin längd. 
 
Emma-fåtölj  år1821 var detta en benämning på en rödbrun färg i  

Sverige, Emma-färg. Sedan 1830 en benämning på 
stoppad fåtölj i nyrokoko med hög, svängd rygg och små 
eller inga armstöd. Ursprunget är ovisst. 

 
Entränning gles vävnad av lin eller jute. Spänns ovanpå 

grundstoppning. 
 
Genomdragsstygn stygn som binder samman entränning och 

stoppningsmaterial mot grundväven.  
 
Grundstoppning stoppning som anger formen på möbeln. 
Kapsla in vid bevarandetapetsering låter man gammalt material vara 

kvar i möbeln.  
 
Korsgjord En sadelgjord som är lagd/flätad så att det uppstår ett 
 korsmönster. 
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Latex en blandning av vatten och mikroskopiska gummiartiklar.  
Ur detta kan ex olika typer av skum tillverkas. 

 
Pocketspring Spiraler som ligger en och en inneslutna små påsar av 

slitstarkt tyg. Ger individuell fjädring. 
  
Pulmaflex en typ av fjädrande botten som använts främst i bilsitsar 

men numera även förekommer i möbler. Är tunna och 
väger lätt. 

 
Resårhus Ett antal resårer som snörs samman enligt ett visst mönster 

för en fjädrande stoppning i en möbel 
 
Sadelgjord ett kraftigt vävt band med hög styrka och låg töjbarhet. 

Starka naturfibrer såsom lin och hampa används eller 
högstarka syntetfibrer ex polyester. Används för att bära 
upp stoppning i möbler. 

 
Skumplast ett material, syntetiskt eller oljebaserat, som är tillverkat 

genom att det jäser dvs växer i storlek. 
 
Slå av en möbel man tar bort stoppning i en möbel.  
 
Snörten  En ten av resårgarn. Används vid resårhus med fast kant. 
 
Spiral/spiralfjäder ett band eller en tråd som formas till en spiral. 
 
STC   Sveriges Tapetserarmästares Centralförening, 
 
Tagel hår från hästars man och svans. Används som 

stoppningsmaterial  i möbler. 
 
Ten är en ram som antingen är av snörgarn eller metall. Denna 

snör man fast i resårerna och den binder samman 
resårerna och får dem att arbeta tillsammans vid rörelse. 

 
Tätgjordad sadelgjord spikas tätt tillsammans för att få så lite 

mellanrum som möjligt mellan gjordarna.  
 
Överstoppning stoppningen ovan grundstoppningen.  
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8 Bilaga 
 
Ur Möbelinstitutets rapport nr 50. Sittmöblers mått, handbok för 
möbelformgivare. Erik Berglund, 2004. 
 
Riktvärden kapitel 8 Vilstolar 
Sammanfattning av riktvärden, läsning/samtal. 
      Läsning/samtal 
a sitsens höjd    ca 42 cm 
b sitthöjd    ca 33 cm 
c sitsens lutning   ca 15° 
d sitsens djup    ca 47 cm 
e sitsens bredd    min 46 cm 
g ryggstödets höjd   ca 60 cm 
j ryggstödets lutning   ca 30° 
 vid en lutning av mer än 30° bör man ha nackstöd 
k mest framskjutande parti  ca 17 cm 
o avstånd armstöd   min 46 cm 
p armstödets höjd   ca 22 cm 
q armstödets längd   min 35 cm 
(Berglund, 2004 s.75). 
 
 
Mät rätt kapitel 4 
Funktionsmått – mätmetoder. 
 
För att få en uppfattning av vad man menar med ovannämnda mått och en 
beskrivning av vad man avser med exempelvis sitthöjd och sitsens höjd finns 
nedan en förklaring. Detta är delar av svensk standard, SS 83 91 40/INSTA 
310, som Möbelinstitutet använder när möbler mäts noggrant.  
 
a Sitsens höjd vid framkant  

Om sitsen fjädrar bör belastningen (60 kg) vara fördelad över en 
tryckplatta som liknar mätdockans och med tyngdcentrum ca 30 cm från 
sitsens framkant. 

b Sitthöjd 
Mät avståndet från golv till en punkt på sitsen som ligger under sittbenen, 
dvs. ca 12 cm framför ryggstödet. Fjädrande sits skall under mätningen 
vara belastad 

c Sitsens lutning 
Sitsens lutning kan anges som skillnaden mellan sitthöjd och höjd vid 
framkant.   

d Sittdjup 
Mät avståndet från sitsens framkant till en punkt 10 cm upp på 
ryggstödet. 

e Sitsens bredd 
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Mät sitsens effektiva bredd vid bakre delen av sitsen genom punkten för 
sitthöjd, dvs. 12 cm framför ryggstödet. 

g Höjd till ryggstödets övre kant 
 Mät ryggstödets höjd från sittyta (nedpressad) till ryggstödets översta 
 stödjande punkt. 
j Ryggstödets lutning 

Placera en linjal enligt g mot ryggstödet så att största möjliga kontaktyta 
erhålls när linjalen trycks in med en kraft av 30N. Placera en 
vinkelmätare mot linjalen och avläs vinkeln mellan linjalen och 
vertikalplanet. 

k Höjd till ryggstödets mest framskjutande punkt 
Markera den punkt på ryggstödets mittlinje som mest skjuter fram i 
förhållande till lodlinjen. Mät lodräta avståndet från denna punkt till 
sitthöjden. Stoppad sits skall vara belastad enligt a. 

o Avstånd mellan armstöden  
Avståndet mellan armstödens insidor mäts 12 cm framför ryggstödets 
mest framskjutande punkt och i höjd med armledarens översida. 

 p Armstödens höjd 
En 1cm tjock och 3 cm bred linjal placeras tvärs över armstöden 12 cm 
framför ryggstödet mest framskjutande punkt och belastas med 30 N (15 
N på vart armstöd). Mät avståndet från linjalens undersida till punkten för 
sitthöjd (nedpressad stopping). Mät vinkelrätt mot sittytan. 

q Armstödets längd 
 Armstödets stödjande längd bestäms på följande sätt: En linjal enligt p 

placeras på armstödet. Vid fram- och bakkant (som oftast är avrundade) 
skjuts en 2 cm tjock platta in (se bild). Avståndet mellan plattorna mäts. 
(Berglund, 2004 s.19-22). 
 


