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Förord

Många gånger har vi suttit tillsammans och reflekterat över våra barns framtid. Vad 
kommer vi egentligen att lämna kvar efter oss. Detta arbete är frukten av alla dagar 
vi spenderat tillsammans; alla ivriga diskussioner, visionära lunchsamtal och långa 
sms-konversationer under sena kvällar. Det var och är oerhört viktigt för oss att få 
skriva om själva kärnan till vår vänskap; lust, hopp om framtiden, och kärleken till 
vackra möbler. Vi vill visa att vi bryr oss, på riktigt. Vi försöker göra allt vi kan för att 
dra vårt strå till stacken när det kommer till vår planet. En planet som inte mår 
speciellt bra.

Genom vår gemensamma oro över framtiden, i kombination med lusten att skapa 
och förändra, har vår fantastiska vänskap växt sig allt starkare. Nu har allting fallit 
på plats och resultatet är det här arbetet.

Tack till våra familjer som ständigt peppat oss och varit givmilda med plats till alla 
möbler som släpats hem. 
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Sammanfattning

Kan en möbeltapetserare arbeta med återbruk av modernt producerade möbler?

I vårt examensarbete har vi arbetat med återbruk av några utvalda produkter ur 
Ikeas sortiment. Vi har med vårt yrkeskunnande som möbeltapetserare och vår 
miljö som utgångspunkt velat skapa uppgraderade möbler av det människor 
tröttnat på. 

Resultatet av detta arbete är en liten kollektion redesignade möbler. Möbler att 
älska och att slita på under många år till. 

Abstract

Is it possible for an upholsterer to work with the reuse of modern produced 
furniture?

In our thesis project, we have worked with a selection of common products from 
within Ikea's range. With our professional expertise as furniture upholsterers, we 
wanted to create a selection of upgraded types of furniture from products what we 
believe people are tired of. 

With a smart reuse of materials and a clear focus on a sustainable environment we 
think this results in a small collection of redesigned furniture. Furniture to love and 
to wear for many years to come.  

�4



1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det här arbetet handlar om att undersöka huruvida en möbeltapetserare kan 
arbeta med återbruk av modernt producerade möbler.

Många människor handlar fortfarande mycket av sitt möblemang från Ikea och trots 
att det finns en uppsjö av gamla Ikea-möbler så ser vi sällan att dessa återbrukas i 
en mer uppgraderad form. Med vår bakgrund som tapetserarstudenter har vi haft 
kurser där man både talar om design, att följa trender men också om vikten av 
återbruk. Vi vill undersöka  hur man kan arbeta med relativt nyproducerade, 
lättillgängliga möbler och ge dem en uppgraderad stil och därmed förlänga livet på 
dem.  Vi tror att detta kan ge människor en ny syn på möbler och få dem att ta vara 
på sina möbler de redan har och samtidigt få dem att se möbeltapetseraren som 
ett naturligt steg när det kommer till att förändra sin inredning.

Med den mängd Ikea möbler som finns på den begagnade marknaden så finns det 
stor möjlighet att fynda sittmöbler från Ikea för en liten summa pengar.  
Detta gör att det finns ett utrymme för människor att öppna upp för att anlita en 
möbeltapetserare och göra en helt vanlig Ikea-fåtölj eller stol till en vacker och 
trendig möbel.

Vi har tittat på företaget Bemz som gör klädslar till Ikeas soffor och till en viss del 
inspirerats deras affärsidé i det här arbetet. Genom att få ett helt nytt utryck på 
enkla och inte så prisextrema produkter. Det finns många företag som gör nya 
tappningar av gamla möbler, då ofta äldre möbler och vi ser här att det finns en 
ingång att synliggöra både att möbeltapetseraren kan göra enklare jobb på enklare 
möbler och att få detta till en framtida affärside precis som Bemz.

Vi har hört många gånger att människor tycker att det är för dyrt att anlita en 
möbeltapetserare och genom att i detta arbete även göra praktiska arbeten så 
kan vi göra upp ett kostnadsförslag och se om detta skulle passa gemene man och 
på så sätt ta till sig möbeltapetserarens arbete på ett mer lättillgängligt sätt. 

Dessutom gör vi en mindre kollektion, prototyper, för att visa visuellt hur möblerna 
kan tänkas se ut. En kollektion för maximerad stil och minimerat avfall.

1.2 Frågeställning, syfte och mål

Finns det utrymme för möbeltapetseraren på återbruksmarknaden och hur kan vi 
göra möbeltapetserarens arbete mer ekonomiskt tillgängligt och därmed öppna 
upp för en bredare kundkrets? 

Syftet med vår undersökning och vårt praktiska arbete är även att undersöka på 
vilket sätt möbeltapetseraren kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling 
genom att arbeta med återbruk som affärside.

Vårt mål är att arbeta fram några produkter som vi sedan kan bygga en affärside 
kring. 

1.3 Metod och avgränsning

Genom att undersöka billiga sittmöbler hos en av våra största möbeljättar, Ikea, 
och genom att se på de trender som är idag och applicera dessa på några av Ikeas 
billigaste men även mest köpta möbler. 
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Vi har genom vårt arbete haft återbruk som den röda tråden. Vi hade kunnat 
fokusera helt på det estetiska men har valt att ha återbruk som huvudspår. Vi har 
läst flera examensarbeten som berört återbruk från olika håll men aldrig från en 
möbeltapetserares och känner därför att det är både högaktuellt och utvecklande 
för oss som yrkesgrupp. 

Vi har i detta arbete valt att fokusera på sex stycken av Ikeas produkter. 
Arbetssättet går att applicera på betydligt fler produkter ur Ikeas sortiment men 
även på andra tillverkares motsvarigheter. På grund av tiden som begränsar 
arbetet kommer vi i denna rapport inte att arbeta med andra företags möbler. 

Vi har även tagit hänsyn till tidsåtgång samt ekonomi i materialval.
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2. En analys av omvärld och marknad

Innan vi satte igång med vår gestaltning ville vi ta reda på mer om vår omvärld, 
vilka liknande företag som finns och vilken efterfrågan som kan finnas på den här 
typen av tjänster. Detta gör vi genom att intervjua (biliaga 1) några blivande 
tapetserarkollegor samt några av Ikeas kunder. 

2.1 Återbruk och hållbar utveckling

Att konsumera rätt är ett högst angeläget ämne, vi pratar om hållbar utveckling 
återbruk och cirkulära flöden. ”Hållbar utveckling handlar om att skapa en 
fungerande samhällelig ekonomisk och kulturell utveckling samt att säkerställa 
mänskligt välbefinnande- i balans med jordens ekologiska system” (Carrass, 
Nordborg 2016, 1) Du som konsument förväntas tänka efter innan du handlar, vad 
ska du ha produkten till, hur länge kan du använda den och vad händer när den är 
förbrukad. Att inte konsumera är naturligtvis det bästa för miljön men i den 
marknadsekonomi vi lever i styrs vi ofta mot det helt motsatta. 

Att få människor att konsumera en gång och sedan ta hand om den produkten 
under lång tid blir därför ett viktigt mål för möbelskapare och designers. Trender 
styr oss att kasta det vi tröttnat på för att sedan köpa nytt. Vi måste lära om, gå 
tillbaka till att ta hand om, laga och göra om. Återbruk är alltså en stor del i den 
hållbara utvecklingen, återbruk är ur miljöhänsyn även bättre för miljön då 
återvinning kräver mer resurser (Carrass, Nordborg 2016, 1).

Ämnet hållbar konsumtion och cirkulära flöden är mycket intressant men komplext. 
Om vi ser på Ikea, då vi arbetar med deras produkter som utgångspunkt, arbetar 
de mot en övergång till cirkulär ekonomi. Målet är att 2030 arbeta helt cirkulärt, 
produkterna skall skapas av förnybara och återvunna material. Avfall som inte går 
att undvika ska bli till resurser (Veckans affärer, 2018).

Malin Nordin, Development leader for Circular Ikea, berättar i en föreläsning på 
Linnéuniversitetet att Ikea har som mål att samtliga produkter ska möjliggöra 
cirkuläritet” (Nillson, Swerlander 2017, 42). Ikea har som mål att senast 2030 
erbjuda tjänster som gör det lättare för människor att ta hem, ta hand om och ge 
produkterna ett fortsatt liv (Ikea Today, 2017).

2016 gjordes en intervju med Steve Howard (Fast Company, 2016) som då var 
Ikeas hållbarhetschef. Intervjun handlar om vad som händer med en Ikeamöbel när 
den når slutet av sin användbarhet. Howard berättade då att han tror att Ikeas 
möbler aldrig behöver att dö utan istället kan reinkarneras. Han berättar också att i 
och med att möblerna är trendiga och billiga också ses som engångsartiklar och att 
det är Ikeas utmaning att förnya kundernas sätt att tänka. 

Ikea har sedan 2011 pratat om att starta något som kan kallas för ”cirkulär-butiken” 
där kunder kan komma med sina trasiga möbler och få de reparerade eller 
återvunna istället för att det hamnar på soptippen. Dessutom tycker han att det är 
Ikeas uppdrag att interagera med kunder och på så sätt kan Ikea förändra material 
och hur de samarbetar med sina leverantörer.

I intervjun nämns det även att Ikea tidigare haft speciella återbruksdagar. Dessa 
dagar är specifika dagar som företaget har någon gång per år där  kunder kan 
lämna in sina obrukbara möbler för att sedan få de reparerade eller återvunna. 

 
Tidigare så har Ikea behövt locka kunderna med ett presentkort som de kan handla 
nya Ikea-möbler för, men människor är nu så oroliga över sitt eget avfall att de 
själva känner att det är viktigt att möbler får ett andra liv. 
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Ikea är också medvetna om att trender ändras och att möbler behöver göras om 
för att passa in i en växande familj men genom att folk skapar egna så kallade 
hack-projekt så kan möblerna bli mer uppdaterade och passa in i hemmet.

 ”Hackare kommer också att bli pseudo-produktkonsulter, som slår ut nya idéer för 
sätt att återanvända Ikea-möbler, vilket är något de redan gör, men Ikea behöver 
inte nödvändigtvis omfamna detta. Vi bör nå ut till hackergemenskapen för att 
komma fram till deras favoritsätt att förlänga livet för Ikea-produkter", säger Steve 
Howard (Fast company, 2016).

2.2 Omvärldsanalys

Vi har tittat på företag som har en likvärdig idé som vår och funnit några stycken. Vi 
skriver nedan om fyra stycken vi valt ut som dom vi ser som mest lyckade vad 
gäller tydlighet i sin affärsidé. 

Bemz - ett svenskt företag som designar överdrag åt Ikea-soffor, fåtöljer och stolar. 
De arbetar med ett stort urval av kvalitetstyger. Kunden väljer tyg och Bemz syr 
upp ett överdrag för varje beställning. Bemz har en tydlighet i sitt miljötänk, släng 
inte dina fungerande möbler du köpt på Ikea, förändra dem istället. 

Pretty pegs - svenskt företag som säljer ben, knoppar och fronter till Ikea-möbler, 
accessoarer som gör möbeln mer personlig. Även detta en utmärkt idé som bygger 
mycket på hållbarhet, medvetenhet hos kunden samt visionen om minskat avfall.

Superfront - även detta ett svenskt företag som skapar fronter, handtag, ben, sidor 
och toppar som passar Ikeas vanligaste modeller av skåpstommar. Inte lika tydlig 
vad gäller återbruk och hållbarhet men det nämns i deras affärsbeskrivning. 

Refurn - företag som arbetar tillsammans med Stockholms stad och mindre företag 
som köper upp dödsbon. Refurn restaurerar, lagar och ibland bara tar tillvara och 
säljer vidare möbler. De vill skapa ett kretslopp av befintliga möbler. En idé som 
helt grundar sig i hållbarhet och miljö. Refurn arbetar således inte unikt med IKEA 
möbler men säkerligen en stor del av möblerna har sitt ursprung där.  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2.3 Marknadsanalys - Undersökning/intervju med potentiella kunder

Vid vår undersökning stod vi utanför Ikea Barkarby samt Ikea Kungens kurva och 
frågade människor på väg in och ut i varuhuset. Vi hade 5 snabba frågor med 
färdiga svarsalternativ för att göra intervjun lättsam för den tillfrågade. Vi ville ha 
många svarande och därför kändes det smidigast att utforma undersökningen så. 
Styrkan i undersökningen är att de tillfrågade är faktiska kunder på Ikea samt att 
spridningen på ålder var bred.

1. Hur ofta köper du nya möbler till ditt hem?

1. Varje halvår. 2. En gång per år. 3. Var tredje år eller mer sällan
12 22 59

2. Har du någon sittmöbel i ditt hem från Ikea?

1. Ja. 2. Nej. 3. Vet ej.
31 42 20

3. Vad gör du om du tröttnat på/slitit ut möbeln?

1. Lämnar in till återvinning. 2. Slänger och köper nytt 3. Annat 
23 22  48

4. Har du någon gång lämnat in en möbel till en möbeltapetserare?

1. Ja. 2. Nej.
22 71

5. Skulle du kunna tänka dig att enligt scenariot och prisexemplet nedan anlita en 
tapetserare?

1. Ja. 2. Nej.
37 56

Du har en av Ikeas fåtöljer ”Poäng” i ditt hem, du gillar den men den börjar kännas 
sliten i tyget och du är sugen på något nytt, en förändring. Skulle du kunna tänka 
dig att lämna in den och få den omgjord med 
sadelgjord? 
Priset för 
material och 
arbete är i 
detta 
exempel 
4500 kronor.

          
     

                               Bild a. Ikeas fåtölj poäng.                          Bild b. poäng klädd i linnesadelgjord.
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I undersökningen ovan ser vi svaren i siffror under de olika svarsalternativen. 

Vi ser tydligt i undersökningen att människor ofta köper möbler till sina hem, att de 
när de tröttnat ofta bara slänger eller lämnar in till återvinning (vilket allt som oftast 
är brännbart avfall, alltså samma som att slänga). Under svarskategori ”Annat” på 
denna fråga lät det som att många säljer sina saker på Blocket. 

Att 22 personer svarat att de någon gång lämnat in möbler till en tapetserare och 
71 personer svarade nej kan låta som en obalanserad siffra men vi blev ändå 
positivt överraskade över den siffran. Det många också nämnde var att de funderat 
på att anlita en möbeltapetserare, det tyckte vi var mycket positivt, att det fanns 
med som ett alternativ. 

I vårt exempel i sista frågan var det många som tyckte att det var en mycket fin 
fåtölj och ett bra alternativ men att det var för dyrt. Vi tolkade många av svaren som 
att det var för dyrt i jämförelse med vad fåtöljen kostat från början. Kanske detta 
hänger ihop med att många inte lämnat in till en möbeltapetserare tidigare. Många 
svarade ändå att de absolut kunnat tänka sig att betala för denna tjänst och det 
visar att det faktiskt finns underlag för att bygga vidare på denna affärside. 

2.4 Intervju med möbeltapetserare

Eftersom vårt arbete handlar om att bland annat undersöka om det här kan vara en 
möjlig  affärside i framtiden så ville vi fråga just verksamma tapetserare om hur 
deras historik ser ut med arbete med och omklädsel av Ikea-möbler. Våra frågor 
ställde vi via e-mail (bilaga 1) till etablerade tapetserarverkstäder. Vi beskrev i 
början av våra frågor vad vårt examensarbete handlar om. 

Frågor: Hur många Ikea möbler får du/ni in?
Vilka är det i så fall?
Vad vill kunden att du/ni gör med möbeln?
Hur lätt/svårt är det att jobba med Ikea möbler när det kommer till material?
Skriva gärna nåt mer om du/ni kommer på något som ni vill tillägga:

Sammanfattning av svar: Vi fick svar från 9 stycken tapetserarverkstäder med ett 
ganska gemensamt svar om att de fått in några kunder med en förfrågan om att klä 
om en ikea-möbel. Tapetseraren räknar då på arbetet och ger ett prisförslag. 
Kunden har i alla beskrivna fall tyckt att det är för dyrt och resonerat att det är 
billigare att köpa en ny. I de få fall då kunden faktiskt anlitar en tapetserare så 
handlar det om de äldre Ikea-möblerna som numer ses som designklassiker. Ingen 
av de tillfrågade tapetserarna har fått in en förfrågan om att göra något annorlunda 
med/göra om en Ikea-möbel. Många av svaren innehåller också ett utryck att de 
tycker att det är synd att kunderna hellre köper nytt än att göra om. Tapetserare Fia 
Fox säger såhär som en slutkläm i vår intervju: 

”De flesta av Ikeas möbler håller bra kvalitet och borde få bättre andrahandsvärde/
rykte men tyvärr är vi människor extremt penningsstyrda vilket är det miljön nu får 
sota för.”
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2.5 Att följa trender

Vi vill att våra produkter ska kännas aktuella och i linje med de trender som är 
rådande för stunden. Det är naturligtvis svårt, att förutspå kommande trender. De 
observationer vi själva gjort i sociala medier och inredningstidningar är mycket trä, 
läder och naturmaterial men parallellt med detta ser vi också det färgglada. 

En stor förebild för många är inredningsdesignern Lotta Agaton, hon är en stark 
trendsättare och källa för inspiration. Vi plockar här upp det avskalade, att arbeta 
med nyanser i olika färger på läder osv. Möbeltillverkare som Gemla, Gärsnäs och 
Norrgavel arbetar med ljust trä och vackert naturgarvat läder och det är en stark 
trend idag och detta vill vi applicera på de möbler vi arbetar med. Vi tycker att det 
finns en tjusning i att blanda fina material som läder och sadelgjord med 
massproducerade möbler. 

Vi vill också utveckla en kollektion av våra produkter i klassiska färger inom 
byggnadsvård, som ju är en stark trend i sig. Exempelvis genom att använda 
linoljefärger så som engelsk röd, antikgrön och pärlgrå. Detta blandat med linne 
och fårskinn gör att våra möbler passar in fint i den trenden. 

Den tredje och sista trenden vi ser, som kanske inte ryms i ”finrummet” lika mycket 
som obehandlat trä och läder är det färgglada. Att Josef Frank, Svenskt Tenn och 
Carl och Karin Larsson är trendigt just nu är kanske inte rätt formulering, det är mer 
en tidlös trend. Vi vill inspireras av dessa och skapa några solitärer i skarpa glada 
färger. 

Att arbeta med färg är också tacksamt då det går lätt att ändra vilka kulörer man 
arbetar med. De stora färgkedjorna såsom Caparol, Nordsjö och Beckers kommer 
varje år ut med årets färger. Elle Dekoration skriver om 2019 stora färgtrender ”I 
enlighet med den rådande jordnära trenden i inredningen kommer även 2019 års 
målarfärger att gå i samma färgskala med en trendig touch av grönt. Men det finns 
även plats för mikrotrender i form av ljusa pasteller och en mörkare, murrigare 
palett.” (Elle Decoration, 2018).
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3. Undersökning och val av möbler

Vi hittade några möbler som förekom oftare och i större mängd på loppisar och 
secondhandbutiker, vi såg potential i dem och det var de möblerna som vi valde att 
fokusera på. 

Dessa möbler är Ikea stolen Stefan, pallen Frosta, pallen Oddvar och fåtöljen 
Poäng samt barnfåtöljen Poäng. 

Vi gillade att de här möblerna kändes lätta, enkla och tidlösa. Vår process började 
med att  tillsammans reflektera över hur dessa möbler kan göras om med 
inspiration av några av våra gemensamma designfavoriter. 

En viktig sak var att dessa möbler skulle vara relativt okomplicerade. De möbler vi 
valde ses på grund av sitt pris som slit och släng möbler, vi vill försöka arbeta bort 
det och få fler att få upp ögonen för att enkla Ikea möbler kan bli vackra 
inredningsdetaljer. 

3.1 Val av material

Vi ville inte att det skulle bli allt för klädda möbler i det här projektet, detta handlar 
om en annan typ av möbeltapetsering och det var en av de viktigaste bitarna med 
vårt examensarbete. Ofta när man pratar om möbeltapetsering med potentiella 
kunder så har vi fått den upplevelsen att det blir alldeles för stort för kunden när 
man pratar om stoppning, resårhus och det textila och här finns det en ingång till 
att visa att det inte bara är svulstiga fåtöljer och soffor som kan få nytt liv. 

Det finns en del hemmafixare som just klär om fåtöljen Poäng i sadelgjord så detta 
är inget nytt i sig men man kan snabbt se på bilder att de har ingen kunskap om 
materialet. Man pratar om sadelgjord som en typ, när det i själva verkat finns hur 
många material som helst som passar för olika typer av möbler. Där sitter 
tapetseraren inne med kunskap som en hemmafixare inte har. Vilken typ av 
material man bör ha och vilken typ av spänning man bör ha på just en specifik 
möbel är sånt som en tapetserare vet väldigt väl. 

Vi visste att vi ville använda oss av gedigna material, naturmaterial, spillmaterial av 
läder och skinn samt färger som är trendiga idag.

För att kunna experimentera med olika färger på produkterna så kontaktade vi 
Caparol för att se om de var intresserade av ett samarbete och vi fick ett mycket 
fint gensvar. De sponsrade oss med fyra kulörer vi valt ut och ville arbeta med. 

3.2 Våra inspirationskällor 

Vi har under vårt arbete inspirerats av olika formgivare och deras produkter. En röd 
tråd genom arbetet har varit enkelhet, vi har velat ha en avskalad tydlighet i den 
omgjorda möbeln. Vi har valt att i all korthet beskriva de största 
inspirationskällorna, några av deras verk samt vad vi valt att försöka ta vidare i de 
möbler vi arbetar med. 

John Erik Ivar Kandell - Arkitekt, möbelskapare, inredare och skulptör född 1925 i 
Helsingborg (Wikipedia, 2018). Formgav tillsammans med Källemo under 80-talet 
ett flertal produkter som numer ses om designklassiker. John Kandell arbetar med 
stark form- och färgkänsla i sina produkter en enkelhet, en lustighet och en 
lekfullhet. 
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Detta var något vi ville plocka upp i vårt arbete. Möbler som är rena i sina linjer 
men ändå starka och personliga, vi vill att man ska känna sig pigg och glad av att 
se på våra omgjorda möbler. 

I en intervju i Östra Småland Nyheterna med en av Källemos ägare Karin Lundh 
talar hon om John Kandell och hans design, hon berättar att Kandell själv ansåg att 
”en bra form tål alla färger” (Östra Småland Nyheterna, 2018).

         Bild c. John Kandells stol Victory.                                                Bild d. John Kandells stol Schablon.

Alvar Aalto - Arkitekt och formgivare Hugo Alvar Henrik Aalto född 1898 i Kuortane 
i Finland (Wikipedia, 2019). Formgivare av bl.a Pall 60 och Pall E60. Här inspireras 
vi av funktion och rena linjer, sadelgjorden och det ljusa s-formade träet i Stol. 406.

         Bild e. Alvar Aalto stol 406.                                                      Bild f. Alvar Aalto pall modell 60      

.
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Bruno Mathsson - Möbelformgivare och arkitekt född i Värnamo 1907. Hans 
livsverk i form av olika möbler kan ses både som bruksföremål och konst 
(Mathsson, 1999). Hans känsla för träets egenskaper och den tidlösa 
formgivningen. Här inspireras vi av det luftiga i mötet med sadelgjord och 
skiktlimmat trä.

 
                                                                                                                  Bild g. Fåtölj Pernilla 1 av Bruno Mathsson.

Lilla Hyttnäs - Karin och Carl Larssons hem Carl Larssongården, Lilla Hyttnäs det 
enkla och anspråkslösa som skapar sådan kraft att det än idag står som inspiration 
för formgivare och inredare.  En personlig, kreativ, modern och hemtrevlig känsla. 
Dom omgav sig med saker dom tyckte om och som speglade dom själva.

                Bild h. sargstol med pjälor i ryggen Lilla Hyttnäs.                                 Bild i. Matsal Lilla Hyttnäs sundborn.

Vi inspireras naturligtvis av allt men särskilt av de röda sargstolarna i matsalen, 
beställda av snickare Arnbom, belagda med en tunn dyna av ljust läder (Granath, 
Hård af Segerstad, 1974, 33).
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4. Gestaltning och tillverkning

Vi började med att sitta tillsammans och diskutera och skissa fram olika förslag på 
hur dessa möbler kan tänkas se ut. Vi använde oss av enkel skissteknik och 
akvarellfärg. Vi ville också arbeta utefter de trender vi sett såsom obehandlat trä, 
läder men också med färg.

4.1 Oddvar

Pallen Oddvar ville vi göra mer elegant och genom 
att ta bort sitsen kunde vi laborera med olika typer 
av sadelgjord. Vi testade även olika färger för att få 
fram några variationer med ett modernare uttryck. 
Våra skisser visar vanlig fin linnesadelgjord på 
obehandlat trä, men inför tillverkningsprocessen 
ville vi som sagt även laborera med olika typer av 
kulörer. 

Vi tänkte även att Oddvar skulle kunna göras med 
skinn spänt på det nedre och övre planet för att 
skapa en hylla undertill, och på så vis öka 
användningsområdet. Under den första årskursen 
på Malmstens hade vi en workshop där vi fick lära 
oss hur man spänner läder och hur hållbart det är 
som material.                                                      

Bild j. Skiss akvarell pallenoddvar.

Vi har länge funderat över hur vi skulle kunna applicera den kunskapen. Att arbeta 
med färdiga möbler som man gör om men förväntar sig samma funktion av som 
innan kräver lite eftertanke. Vi tog bort sitsen på pallen Oddvar vilket skapade en 
helt annan belastning än innan på benställningen. Vi gjorde ett test där vi spände 
sadelgjord direkt på sargen men insåg snabbt att den inte orkade den spänning 
som krävs för att kunna bära upp en sittande person under lång tid framöver. Vi 
valde därför att förstärka hörnen inifrån med vanliga vinkeljärn som skruvades fast. 
Detta gjorde hela skillnaden och vi kunde få den spänning man önskar i 
sadelgjorden. Vinkeljärnen kan målas in men syns heller inte om de skruvas fast 
efter målning. Önskar man återställa pallen vid senare tillfälle har sadelgjorden inte 
gjort någon skada på benställningen och sitsen kan enkelt skruvas tillbaka. 

Måtten på sitsen avgjorde bredden på sadelgjorden, vi arbetade här med 5 cm 
bred linnesadelgjord på några av pallarna, samt med 3.5 cm bred linnesadelgjord 
på några av dom andra, detta kan en bra fördelning av materialet vilket ger ett fint 
visuellt intryck samt bra bärighet på sitsen. 

Möbeltapsetserare har alltid komfort i åtanke när dom arbetar och så även vi i detta 
fall. Vi ville därför ge en liten extra touch med att sy en enkel dyna av fårskinn som 
vi hade spillbitar av från ett större arbete. Dynan har ett lager vadd inuti för att få en 
bra fyllnadskänsla och inte se tom eller platt ut. Fördelen med att arbeta med 
möbler med relativt små dimensioner är att du som tapetserare kan använda fint 
spillmaterial som annars är svårt att ta tillvara. 
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                                                                                                                                           Bild k. arbete med pallen oddvar.
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4.2 Frosta

Frosta är en riktigt bra möbel och det är en pall som 
vi själva gillar att ha hemma. De är bra i storleken, 
stabila, stapelbara, hållbara och tidlösa. Vi har hittat 
alla våra egna Frosta secondhand och de verkar 
hålla riktigt bra även om de haft ett tidigare liv. 

Frosta är en fin pall i vacker björk. Här har vi tänkt 
att enkelheten och materialen får tala för sig själv.

Vi bestämde oss för att låta pallen få lite kärlek och 
nytt liv med hjälp av mindre bitar läder som inte 
räcker till en större möbel. I detta fall naturgarvat 
läder från Tärnsjö samt ett brunt och ett rött skinn 
från Elmo. 

Bild l. Skiss akvarell pallen Frosta.

Den färdiga omgjorda produkten andas nu kvalitet och funktion. Att stapla dessa 
pallar ovanpå varandra och låta dom olika nyanserna i lädret utgöra  ett konstverk i 
sig.

En bra sak när man arbetar med möbler från Ikea är att de är lätta att montera isär, 
detta underlättade arbetet med pallen Frosta. Benen skruvas lätt av och du har en 
rund skiva att arbeta med. Vi visste att vi ville arbeta med spillbitar av läder och då 
denna pall har en diameter på endast 35 cm går det inte åt så stora bitar. De olika 
tester vi utförde på Frosta var huruvida vi skulle ha någon stoppning under lädret 
eller inte. Vi testade fyra olika varianter där den första bestod av ett lager 1cm 
bonded foam (återvunnet blandat skum), den andra av två plattor 1cm kallskum 
där den undre plattans diameter var 25 cm, detta för att skapa en liten rundning, 
det tredje alternativet var ett lager syntetvadd och det fjärde och sista alternativet 
var att spänna lädret direkt på sitsen. 

I det första försöket med 1cm bonded foam fick vi en slät och fin yta på sitsen, det 
vi inte tyckte blev så bra var rundningen på kanten, den blev inte så distinkt som vi 
ville. Sittkomforten blev den samma som att sitta på pallen i sitt orginalutförande. 
I det andra försöket med två plattor kallskum fick vi ett bra avslut på kanten men 
den lilla rundning som skapades passade inte riktigt med den form vi hade som 
mål. 

I det tredje försöket med syntetvadd upplevde vi att vadden inte ville stanna på 
plats trots limning vid sitsen, detta försvårade arbetet, gav en oren kant och det 
blev besvärligare att spänna lädret. Ingen effekt rent komfortmässigt. 

I det fjärde försöket med att spänna lädret direkt på sitsen fick vi precis den kant vi 
ville, en riktigt bra spänning av lädret samt en mycket fin yta på sitsen. Vi valde 
därför att gå vidare med detta alternativ. 
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Bild m. Arbete med pallen frosta.

Under våra tester arbetade vi med kompressor och klammerpistol och häftade 
således lädret i sitsen. Vi upplevde att bredden på klamrarna försvårade arbetet 
med att få lädret ordentligt spänt och fint även på undersidan. Vi testade att istället 
nubba med möbelspik och detta var betydligt enklare då spikhuvudena är mindre 
och inte fångar upp lika mycket läder. Att nubba istället för att skjuta med 
klammerpistol tog lite längre tid men gav ett bättre resultat samt ett prydligare 
resultat på undersidan, det kändes mer välarbetat rent visuellt. 

Då vi gjorde an av pallarna var läderbiten vi arbetade med torr och såg sprucken ut 
när vi spände upp den, vi valde då att vända läderbiten med insidan ut och kunde 
då använda denna bit trots att den på ena sidan såg sprucken ut. Detta kändes 
mycket tillfredsställande då många sådana bitar annars är obrukbara. 
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4.3 Stefan

Stefan var den möbeln där vi hade mest inspiration 
från andra specifika möbler. Vi har länge varit 
förtjusta i John Kandells stol Victory samt miljön på 
Carl Larsson-gården. 

Vi hittade en möbel som föll oss i smaken på just 
Carl Larsson-gården och ville försöka kombinera 
den med Victory och på så vis skapa en blandning 
av dessa två på Stefan-stolen.  

Till en början kände vi att det kanske skulle bli för 
komplicerat men när vi väl påbörjade skissandet 
märkte vi snabbt att det var genomförbart, och 
dessutom tyckte vi att resultatet blev väldigt 
vackert.

Bild n. Skiss akvarell stolen stefan.

Att ersätta furuskivan med sadelgjord i sitsen och måla stolen i en lekfull färg så 
har vi genast ett helt nytt intryck. För att förhöja komfort och exklusivitet
 vilar en dyna av naturgarvat läder ovanpå sitsen. 

                                                         Bild o.Stefan , t.v första strykning grön färg. t.h slipad och utan sits.
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                                                                                                                             Bild p. Första strykningen med gul kulör.

Stolen Stefan är vår stora favorit, med den klassiska ryggen, nätt och vacker. I 
arbetet med den här stolen ville vi använda färg, vi valde några olika kulörer för att 
se hur uttrycket i stolen ändrades beroende av kulör. Vi har arbetat med sex olika 
stolar, alla införskaffade second hand. Ikea har sålt stolen Stefan i olika utföranden 
genom åren. Vi har arbetat med två stycken obehandlade, två stycken klarlackade 
och två stycken målade. 

Det enklaste var naturligtvis de som var obehandlade, där vi endast slipade alla 
ytor för att färgen skulle fästa bättre. I de behandlade varianterna krävdes mer 
underarbete vilket naturligtvis krävde mer tid. 

                                                                  
Vi monterade bort sitsen på stolarna, slipade och strök sedan två gånger med 
snickerifärg från Caparol. Efter torkningen gjorde vi ett test med att spänna 
sadelgjord på sitsen. Vi insåg snabbt att konstruktionen i stolen krävde sitsen för 
att skapa bärighet. Vi gjorde då som i arbetet med Oddvar att vi skruvade fast 
vinkeljärn undertill i alla fyra hörn. (En utvecklingsmöjlighet i förstärkningen vore 
naturligtvis att istället arbeta med hörnklossar i trä, detta skulle ge ett mer arbetat 
hantverksuttryck). Sadelgjorden kunde då spännas i önskad hårdhet. Sitsen på 
stolen är inte kvadratisk utan vinklad och smalare baktill mot ryggen, detta gjorde 
att vi inte kunde ha fler sadelgjordar djupgående än fyra stycken. Vi var till en 
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början oroade att detta skulle skapa för stor belastning på de få sadelgjordarna och 
minska komforten i sittandet men vi upplever inte att det blev så efter att vi gjort 
ovan nämnda förstärkning. 

För att visa på stor variation målade vi i olika kulörer, behandlade med linoljevax 
samt arbetade med olika typer av sadelgjord. Åtgången av 6 cm sadelgjord är 4,7 
meter. 
                                     
Vi arbetade även här med en dyna för att förstärka det arbetade uttrycket och 
skapa en mer exklusiv möbel. En läderbit på 40x40 cm räcker gott i detta fall för att 
sy en fin dyna. Inuti ett lager syntetvadd för att få en viss fyllnadskänsla, vill man 
åstadkomma ett mjukare resultat går man över till en bit tunn kallskum eller kanske 
rentav en dunplymå. 

4.4 Poäng

1972 lanserades Ikeas storsäljande fåtölj Poem samma fåtölj fick 1992 namnet 
Poäng och det är så den marknadsförs idag. Fåtöljen har sedan 1972 sålts i 
ungefär 30 miljoner exemplar (Inredningshjälpen, 2016), det är minst sagt en av 
Ikeas storsäljare. En tålig fåtölj som noga testats av Möbelfakta (Bengtsson 2010, 
25). Designern Noboru Nakamura formulerar själv sitt uppdrag såhär ”Med fåtöljen 
Poäng ville jag kombinera skandinavisk och japansk möbeltradition. Det kändes 
också viktigt att ta tillvara det skiktlimmade träets egenskaper på bästa sätt. Därför 
fick fåtöljen lite svikt i stommen, vilket gör den ännu mer bekväm. När jag skapade 
fåtöljen 1972 fick den först namnet Poem och min förhoppning var att den skulle 
kännas tidlös i sin design. Det tycker jag att vi lyckades med. Fåtöljen känns nu 
som en riktig klassiker” (Ikea, 2019)

Bild q. Skiss akvarell fåtöljen poäng klädd och i sadelgjord.

Vi ville med Poäng ta inspiration från Bruno Mathssons Pernilla och Alvar Aaltos 
stol 406 båda tidlösa klassiker. Generellt så är sadelgjordsmöbler och 
sadelgjordsacessoarer populärt just nu. Vi tror att det finns en vinning i att visa på 
att det inte krävs en dyr designad möbel såsom Pernilla för att få ett trendigt hem. 
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Poäng har lika mycket möjligheter att bli en lika vacker detalj som Pernillan med 
några rätt enkla medel. Konstruktionen är bra och stabil vilket gör att den är 
ypperlig för sadelgjord, dessutom så går det snabbt för en rutinerad tapetserare att 
klä en fåtölj i sadelgjord.

                                                                                               Bild r. detaljer från den färdiga fåtöljen poäng, klädd i sadeljord.

När vi tänkte på den klädda varianten och började skissa på den så blev det en 
blanding av den klädda Pernilla-fåtöljen och den tidigare varianten av Poäng som 
kallades för Poem. Vi valde inte att gå vidare med den klädda varianten då vi i 
detta arbete vill arbeta mer avskalat.

Vi låter Ikeas storsäljare Poäng få samma vackra kostym som många av 
Mathssons fåtöljer och liggstolar exempelvis Pernilla 1 och Pernilla 69.

Vi började med att montera isär fåtöljen för att lättare räkna på var vi kunde spika 
sadelgjorden. Svårigheten vi såg i arbetet med Poäng var att få en jämn fin 
spridning på sadelgjorden samt att få den att täcka de skarvar och skruvar som 
sitter i stommen. 
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Fördelen vi däremot upplevde jämfört med exempelvis Bruno Mathssons 
sadelgjordfåtöljer var att de tvärgående reglarna i ryggen möjliggör att du kan 
spänna sadlgjorden hårt direkt, du behöver inte sätta stödpinnar i ryggen när du 
spänner. Däremot är dom störande när sadelgjorden skall spikas, man får där fästa 
sadelgjorden på baksidan och inte på insidan.

Det test vi gjorde med poäng var antalet vågräta sadelgjordar första testet 18 
stycken efter en uträkning med vilka avstånd vi ville ha, detta blev alltför glest och 
vi lade till en till men upplevde samma sak, det blev för glest i förhållande till dom 
lodräta. Det slutgiltiga blev så att vi valde att ha 20 stycken vågräta gjordar. De 
lodräta experimenterade vi inte med utan höll de till antalet 7 för att få bra bärighet 
och täckning. Vi använde oss av 6 cm bred linnesadelgjord. Detta kan naturligtvis 
bytas mot exempelvis hampa eller jute, allt efter budget och önskat utseende. Vi 
skjuter sadelgjorden enkelvikt med klammer, stommen känns tålig och hållbar. 
Sammanlagt gick det åt 24 meter sadelgjord. Tidsåtgång med testerna borträknat 1 
timme. 

4.5 Poäng Barn 

Arbetet med lilla Poäng, barnfåtöljen var 
likvärdigt med den stora bortsett från att 
dimensionerna på stommen var mindre 
och därmed något svagare. Dock har den 
inte samma krav på belastning som den 
stora. Vi arbetade här med en sadelgjord 
med bredd 5 cm, vi tog lärdom av arbetet 
med den stora fåtöljen och klamrade direkt 
så många gjordar vi mätt ut att vi skulle få 
plats med, det blev 6 stycken lodräta och 
20 stycken vågräta. Vi fick då en riktigt bra 
täckning och stabilitet. 

De tvärgående reglarna är så pass tunna 
att vi upptill var tvungna att klamra 
sadelgjorden på den breda ytan för att inte 
riskera att trät spricker. Rent visuellt tycker 
vi inte att detta stör nämnvärt. Totalt gick 
det 14 meter sadelgjord till denna fåtölj och 
knappt en timmes arbetsinsats.

Bild s. fyndar en barn poäng på myrorna i Ropsten.
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Bild t. färdiga resultatet av barn poäng.
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4.6 Låt inget gå till spillo

Här ger vi några förslag på vad en kan göra av det som blir över. Vi går utanför vårt 
eget professionella kompetensområde till något som liknar ”Gör det själv- 
handböcker”. Detta för att det vi gör inte ska riskera att generera nya sopor. Vi vill 
visa att vi tar ansvar hela vägen. 

En sits blir en skärbräda. När vi började att arbeta med Stefanstolarna och 
Oddvarpallarna så blev det en del sitsar över. Eftersom vi vill sträva mot att slänga 
så lite som möjligt av en produkt så var det inte hållbart att bara låta sitsarna vara. 
Ett enkelt sätt med sitsarna från Stefan var att kapa lite på sidorna för att få en rak 
bit. Vi borrade hål och slipade båda sidorna med slipmaskin för att sedan olja in 
med rå linolja. En sits blev en vacker skärbräda helt enkelt. 

Våra barn älskar att spela luffarschack och eftersom pallen Oddvar är helt 
kvadratisk så passade det perfekt att göra ett luffarschack av sitsen. Vi fräste spår i 
sitsen och kapade bitar som va 4x4 cm av en furuplanka som vi köpte på 
Hornbach. 

När det kommer till färgen på spelet valde vi att vaxa bitarna och sitsen med 
linoljevax. Många föräldrar gillar att produkter som barn leker med är så giftfria som 
möjligt och då passade det bra att använda oss av linoljevax. 

Bild u. färdiga resultatet av skärbräda och luffarschack.
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5. Avslutning

5.1 Resultat 

Under vårt arbete har vi sett stora möjligheter till förnyelse av befintliga möbler 
genom experiment med materialval och tekniker med vårt hantverkskunnande som 
grund.

Vi har inspirerats av såväl nya formgivare som äldre och med känsla och kunskap 
om materialen har vi skapat en mindre återbrukskollektion. Vi tror att denna skulle 
klara sig som en egen affärsverksamhet men också som en tjänst klassiska 
möbeltapetserare kan lägga till i listan av tjänster, snabba jobb mellan större 
såsom exempelvis uppbyggnad av resårhus. 

Vi har på ett tydligt sätt arbetat med de trender vi sett vad gäller material och färg 
och fått en både yvig och sammanhållen kollektion. Återbruk är den röda tråden.

5.2 Diskussion

Under arbetets gång blir det tydligt för oss att Ikea tyvärr har valt bort många 
material som underlättar för just återanvändning. Möblerna har ofta för tunna 
stommar och nästintill oslipbara ytor på vissa möbler. Om de skulle ändra några av 
sina produkter skulle det finnas en uppsjö av nya användingsområden och större 
möjlighet till relaterade affärsmöjligheter. Detta handlar naturligtvis från Ikeas sida 
om ekonomi, de måste hålla nere kostnaderna på material för att kunna ha låga 
priser på många av sina produkter.

Som svar på vår huvudsakliga fråga; kan en möbeltapetserare arbeta med 
återbruk av modernt producerade möbler så är vårt svar ja. Vi har under arbetet 
med vårt examensarbete fått många frågor kring priser samt om våra produkter är 
till försäljning. 

I vår underökning med kunder på Ikea fick vi höra att många tror/tycker att det är 
dyrt att lämna in sina möbler till en tapetserare för att få dem omklädda. Styrkan i 
de produkter vi arbetar med är att tidsåtgången är liten samt materialkostnaden 
inte enorm då vi inte arbetar med stoppade möbler. 

SverigesTapetserarmästarförening har under en tid diskuterat möjligheten till att 
göra sina tjänster godkända för rotavdrag. Detta skulle öppna upp för långt många 
fler att lämna in sina möbler till en tapetserare, vilken i sin tur skulle kräva mer 
eftertanke hos Ikea i hur dom väljer material i några av sina möbler. Ett rotavdrag 
skulle även öka kunders medvetenhet kring vårt yrke och kanske skulle fler se 
värdet i att ta hand om sina möbler. 

5.3 Reflektion

Redan under det första året på Malmstens märktes det att vi hade många liknande 
tankar och idéer. Detta inspirerade oss i ett tidigt skede att planera för ett 
gemensamt examensarbete. Malmstens har alltid vurmat för samarbeten, dock 
främst programöverskridande, och inte i första hand mellan tapetserarstudenter. 
De gånger vi trots allt lyckats samarbeta, inom kurser som t.ex. stilhistoria och 
företagsekonomi, har det alltid varit väldigt givande.

I slutet av årskurs två bestämde vi oss för att göra slag i saken och planeringen av 
ett gemensamt arbete startade. Vi visste att det skulle komma att handla om någon 
av alla de idéer vi tagit fram tillsammans. Ett önskemål var även att arbetet skulle 
vara användbart även efter avslutade studier. I januari 2019 konkretiserades våra 
planer då vi börjat snegla på Ikea, världens största möbeltillverkare, och den 
enorma potentialen kring temat hållbarhet och återbruk av deras produkter.
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2018 kom HM ut med en kollektion som inspirerades av Karin och Carl Larssons 
hem i Sundborn i Dalarna (Carl Larssongården Sundborn, 2018) När vi hörde om 
den kollektionen hade vi redan funderat lite över att tillverka möbler inspirerade av 
andra miljöer, hem och produkter. När HM släppte den här kollektionen och vi 
började se ett större intresse för Carl Larsson gården i sociala medier så kände vi 
att det skulle passa som ett examensarbete. Inte bara att inspireras av Carl 
Larsson gården utan också att ta de idéer som vi hade haft sen innan med Bruno 
Mathsson, Alvar Alto och John Kandell och göra en kollektion av det. 

Vi tänkte i ett tidigt skede att det fanns möjligheter i framtiden att kunna inspireras 
av vad som helst och sedan applicera det på enkla Ikea-möbler. Resultatet blev 
bättre än vi hade kunnat tänka oss. Inte bara att vi har haft möjligheten att använda 
oss av möbler som skulle lämnas till deponi utan att vi även kunnat använda oss 
av spillbitar av läder och fårskinn, kunnat jobba effektivt och kunnat tillverka 
närproducerade, återbrukade och billiga möbler. 

Kanske var det studiebesök, praktik och kurser som fick oss att vilja arbeta med 
mer avskalade möbler till skillnad från det vi tidigare arbetat med, stoppade möbler, 
resårhus och ohållbara skummaterial. I samband med att inredningstrenden blivit 
mer avskalad, miljövänlig och giftfri vilket syns tydligt i sociala medier så ville vi 
undersöka om detta kan vara ett sätt att arbeta på som tapetserare. Vi får här 
arbeta med vad vi brinner för, lustfyllda projekt med mycket fantasi där vi får gå 
tillbaka och titta på äldre miljöer men också på nutida design. Vår klimatoro, vårt 
intresse för second hand och vår tapetserarutbildning får alla komma till sin rätt i 
det här projektet. Det vi hoppades på i början av vårt arbete att som 
möbeltapetserande, återbrukande kvinnor får dra vårt strå till stacken för en hållbar 
framtid verkar inte vara omöjligt.

Det är genom vårt samarbete som vi lyckats ta fram så många fina produkter. 
Fördelarna med att arbeta tillsammans har varit många. Genom att ge varandra 
positiv feedback och konstruktiv kritik har vi lyckats förädla våra idéer och skapat 
någonting vi båda är mycket stolta över. Att vara två har även gett oss möjlighet att 
arbeta med kvantitet, detta har varit värdefullt då vi velat undersöka många 
varianter av samma möbel och också kunnat kartlägga tidsåtgången vid varje 
tillverkning. Viktig information för att få en bild av om detta är ekonomiskt gångbart 
som en affärside i framtiden. 

Hållbarhet är något vi människor pratat om länge, som något härligt, trendigt och 
ett sätt för många att marknadsföra sig. Men nu ser vi så kraftiga påföljder av hur 
illa vår planet mår av vårt konsumtionsamhälle att hållbarhet har blivit något vi alla 
måste prata om och hantera. 

Det handlar om vad vi gör just här och nu och hela vår framtid. Många människor 
vet inte skillnaden på att återvinna och att återanvända, och att återanvända 
skjuter i höjden av vad som är ett måste för vår planet. Att återvinna skapar inte ett 
behov av att konsumera mindre utan genom att man återvinner så finns det risk för 
att folk rättfärdigar sitt konsumtionsbeteende. 

Second-hand butikerna har inte möjlighet att ta emot alla möbler som lämnas in. 
Det är ett tydligt bevis på att det lämnas in för mycket och att konsumentens 
beteende måste stoppas långt innan. Det måste komma till en punkt då man kan 
reflektera över de saker man redan har hemma och även om man tröttnar på det 
inte skänka bort eller slänga och köpa nytt utan att återanvända och göra bättre. 
Här blir vår framtida positionering i framtiden, vi uppgraderar möbler och ger dem 
ett nytt liv, om och om igen.  
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6.3 Informanter: 

verkstad@sodermalmstapetserare.se
emil@blomkvisttapetserarverkstad.se
fia.fox@telia.com
Info@luthagensmobelatelje.se    
marianne.ruud@telia.com
lagos@comhem.se 
info@en-tapetserare.se
johan@bune.nu
verkstad@wigrensdottrar.se
b.welle@telia.com
marianne.isak@telia.com
millstapetserare@gmail.com
mobeltapetsering@gmail.com
info@btl-inredningar.se
li.zettervall@hotmail.com
info@alpstentapetserare.se
agneta@alvtapetseri.se
katarina@bagarmossenstapetserare.se
helena@bagarmossenstapetserare.se
tapetseur@gmail.com
asa@antik-modern.se
therese.thygesen@telia.com
mats@lovisebergstapverkstad.com 
info@almtunatapetserarverkstad.com
info@mobelkladsel.com 
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6.5 Bilaga: Frågeformulär som användes i marknadsanalysen

Hej!

Vi, Jessica Bolin Åkerström och Alexandra Folin skriver just nu vår avslutande 
kandidatuppsats i Möbeltapetsering på Malmstens. 

I vårt arbete som har arbetsnamnet ”Skapa nytt av nytt” undersöker vi hur en 
möbeltapetserare kan arbeta med återbruk av modernt producerade möbler med 
fokus på några av Ikeas sittmöbler. 

Vi önskar få lite input från aktiva möbeltapetserare och skulle bli väldigt glada om 
du/ni vill svara på följande frågor.

Det går bra att bara skriva svar i vändande mail.

__________________________________________________________________
 
Hur många Ikea möbler får du/ni in? 

Vilka är det i så fall?

Vad vill kunden att du/ni gör med möbeln?

Hur lätt/svårt är det att jobba med Ikea möbler när det kommer till material?

Skriva gärna nåt mer om du/ni kommer på något som ni vill tillägga:

__________________________________________________________________

Allt gott!

Hälsningar Jessica och Alexandra

Mail: folinakerstrom@gmail.com
Mobil: 0709615297
Mobil: 0762777989
Instagram: folin.akerstrom
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