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Abstract 

 

The purpose with this essay is to describe the differences between authentic- and fake fur.  

This work shall describe how two textile craftsmen view the materials authentic fur and fake fur in 

their everyday work.  

One of my argumentations is how the two chosen textile craftsmen value the materials authentic- 

versus fake fur. There is within the practical, aesthetical and ethical prospect.  

I have chosen to use the qualitative method in order to get the interviewees to give me a more 

overall picture of my essay topic. My interviewees are Britta Johanson and Åsa Frode. They are both 

active textile craftsmen within Östergötland.  

One of the conclusions in my essay is that the interviewees find the authentic fur harder to sew in 

comparison to the fake fur. 
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Sammanfattning  

 
Syftet med uppsatsen är att beskriva skillnaderna mellan pälsskinn och syntetpäls. 

Arbetet skall även beskriva hur två textilhantverkare värderar materialen pälsskinn och 

syntetpäls i sina yrken. 

En av mina problemformuleringar är, hur värderar två utvalda textilhantverkare 

materialen pälsskinn och syntetpäls. Inom den praktiska funktionen, den estetiska 

funktionen och den etiska frågan. 

 

Jag har valt att använda mig av den kvalitativa intervjumetoden för att få mer 

övergripande svar. Mina intervjupersoner är Britta Johanson och Åsa Frode som båda är 

verksamma i Östergötland. Några av de resultat jag fått fram är att intervjupersonerna 

anser att pälsskinnet är mer krävande att sy i än vad syntetpälsen är.  
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1. Inledning 

 

Det som ska behandlas i detta avsnitt är att jag ämnar ha en bakgrund till varför jag valt att 

skriva om mitt uppsatsämne. Efter följer en begreppsförklaringsdel där jag nämner tre stycken 

begrepp som jag kommer att använda mig av i uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

Jag har valt att fördjupa mina kunskaper inom det textila området genom att skriva min C-

uppsats om pälsskinn och syntetpäls.  För mig föll det naturligt att välja just dessa två material 

då jag tror att materialen har olika hög status i textila sammanhang. Under min studieperiod 

har jag har fått lära mig att naturmaterial anses vara ”finare” och ”bättre” än syntet. Då 

naturmaterial har ansetts vara ”bättre” har jag tyvärr inte fått möjligheten att utforska att 

arbeta med syntet i den mån jag skulle ha velat. Jag har dock med årens gång fått mer frihet 

att själv bestämma vilka material jag önskar arbeta med samt lära mig mer om dem. Jag finner 

båda materialen inspirerande att jobba med och de båda materialen har sina för- och 

nackdelar. Detta är ett skäl till varför jag är jag nyfiken på vad textilhantverkare anser om 

materialen.  

 

1.2 Begreppsförklaring 

I detta arbete förekommer begreppet textilhantverkare. Med det menar jag, människor som 

arbetar med textil i sina yrken, inte industriellt utan i eget hantverk. Användningen av 

materialet skiljer sig beroende på vilken typ av arbete textilhantverkaren utför. De jobbar även 

dagligen med textil i allt från små tavlor till att vara tapetserare. I Nationalencyklopedin 

beskrivs textil, som har att göra med garn eller vävnader och hantverkare som en person som 

yrkesmässigt utövar ett hantverk  

(http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O359872&i_word=textil ) 

 

Med naturmaterialet pälsskinn menar jag skinnet från fåret och inget annat djur. I 

Nationalencyklopedin beskriver de ordet pälsskinn som ett skinn med kvarsittande, tät 

hårbeklädnad (Nationalencyklopedin, 1994).  

 

Med ordet syntetpäls menar jag ett syntetpälstyg som är gjort på konstgjord väg och består av 

polyesterfibrer. Syntetpälsen är ett långhårigt tyg som finns i olika färger och finns att köpa 

 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O359872&i_word=textil
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per meter i tygaffärer. Nationalencyklopedin beskriver syntetpäls som en stickad, vävd eller 

tuftad textilvara som har en lugg av syntetfibrer. Den vanligaste pälstypen är en trikå med en 

instickad lugg på 25-100 mm (nationalencyklopedin, 1994).  

 

1.3 Den estetiska funktionen 

Den estetiska funktionen har många olika varianter i form, färg, mönster och textur. Genom 

materialen skapar vi en påverkan på våra sinnen. Ordet estetisk är en benämning på 

människors förmåga att använda sinneserfarenheter men även en benämning på ting som ger 

upphov till sinnesupplevelser. För få materialkunskaper och brist på materialkunnande kan ge 

bekymmer för den som vill jobba fysiskt i materialet. Brist på reflekterad erfarenhet av form 

kan ge ett dåligt produkttänkande (Sjögren, 1998).   

 

”De skall stimulera våra sinnen” (Sjögren Jan, 1998, s 69) 

 

1.4 Den praktiska funktionen 

Den praktiska funktionens föremål ska lösa problem. Föremål med en praktisk funktion ska få 

oss att göra vardagen lättare. Har vi ett problem ska föremålet med en sådan funktion lösa 

problemet. Exempelvis att jag förvarar mina handlingar i en väska (Sjögren, 1998).   

 

1.5 Den etiska frågan 

I dag kan vi konsumera produkter där varken människor eller andra djur behöver utnyttjas 

eller dödas. Djurutnyttjandet påverkar miljarder djur i Sverige varje år. Det kan handla om att 

vi föder upp och dödar djur för mat: kött, fisk och mjölk men även för kläder: så som päls, 

skinn, ull och silke. ( http://www.oneethic.se/oneethic/text/veganism.html ) 

 

 

2. Syfte och problemformulering 

 

Syftet med uppsatsen är att ge en övergripande beskrivning av skillnaderna mellan pälsskinn 

och syntetpäls. Arbetet skall även beskriva hur två textilhantverkare värderar materialen 

pälsskinn och syntetpäls i sina yrken. 

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

http://www.oneethic.se/oneethic/text/veganism.html
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 Hur värderar de två utvalda textilhantverkarna materialen pälsskinn och syntetpäls, 

inom den praktiska funktionen, den estetiska funktionen och den etiska frågan? 

 

 Varför väljer du att arbeta med ett material som är både svårt att jobba med men även 

svårt att få tag i? 

 

 Till vad använder du syntetpälsen och till vad använder du pälsskinnet? 

 

 Vad tror du att människor vill ha idag? äkta eller syntetmaterial i sina hem?  

 

 Den etiska frågan- Vad tycker du om att det finns människor som säger att man inte 

ska använda pälsskinn? 

 

 På vilka sätt blir valet av material viktigt och för vem? 

 

3. Metod  

 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ intervjumetod för att få mer övergripande svar 

från intervjupersonerna.  

 

Med en kvalitativ intervju menar Patel & Davidson (2003) att det är en fördel om intervjuaren 

har förkunskaper inom området och är förberedd. Forskaren kan förbereda sig genom att ha 

studerat tidigare forskning om det finns inom området. De kvalitativa intervjufrågorna är 

oftast av en låg grad standardisering, som ger intervjupersonen utrymme för eget svar. Man 

kan man inte i förväg formulera svaren hos respondenten eller avgöra om svaren på frågorna 

är sanna.  

 

”I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i 

ett samtal” (Patel och Davidson 2003, s 78). 

 

Intervjufrågorna som används i en kvalitativ intervju kan utformas som öppna frågor eller 

teman. Intervjuaren kan även ha följdfrågor om det behövs. Det finns två olika metoder att 

registrera intervjusvaren på och det ena är att föra anteckningar och den andra metoden är att 

ha en ljudinspelning (Patel och Davidson 2003). Jag har valt att använda mig av båda 



8 

 

metoderna för att få ut så mycket som möjligt av mina intervjutillfällen med 

textilhantverkarna. 

 

Om forskaren väljer att göra upprepade intervjuer med en och samma intervjuperson kan det 

inträffa att personen ändrar sin åsikt (Patel och Davidson 2003). Det är därför jag valt att 

skicka e-brev till mina intervjupersoner, så att de skulle kunna revidera texten jag skrivit än 

att jag skulle intervjua dem igen för att komplettera svaren de gett mig om det skulle ha 

behövts.  

 

En kvalitativ forskare startar ofta på ett öppet sätt och i efterhand preciserar frågeställningarna 

så att den som läser en sådan rapport kan veta varför personen valt just det området eller temat 

(Bryman, Alan 2002).  

 

I en kvalitativ undersökning är det forskaren själv som är det viktigaste redskapet vid 

insamlingen av data. Allt beror på personens intresse men även forskarens kön, ålder och 

personlighet. Genom att kvalitativa data är ostrukturerade kommer tolkningarna att påverkas 

av forskarens subjektiva bedömningar (Bryman, Alan 2002).  

 

Intervjufrågorna har varit viktiga för att få fram resultatet i denna uppsats. Frågorna har varit 

öppna och därför har jag fått öppna svar.  

 

3.1 Val av informanter och avgränsningar  

Jag har valt att begränsa mig till att intervjua två textilhantverkare som bor i Östergötland. 

Genom att begränsa till endast två personer kommer intervjutillfällena att bli mer personliga 

och djupgående då jag kan rikta all min energi på dem. Det de intervjuade textilhantverkarna 

har gemensamt är att de har arbetat med båda materialen, pälsskinn och syntetpäls fast i olika 

utsträckningar. På grund av detta kommer deras svar naturligtvis att variera vilket kommer att 

resultera i en mer flerfacetterad beskrivning av vad de anser om pälsskinn och syntetpäls. 

Dessa två textilhantverkare har godkänt att jag använder mig av deras namn i mitt arbete.  

Britta Johanson är textilkonstnär som bland annat gör textila bilder och Åsa Frode är 

tapetserare. Johanson har en butik, håller i kurser och har utställningar samt en arbetslokal i 

Vadstena. Hon har även en större arbetslokal hemma i Linköping. Frode har en 

tapetserarverkstad och butik i Linköping.  För att förbereda de två textilhantverkarna inför 
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intervjutillfället valde jag att skicka frågorna per e-post några dagar före intervjutillfället. 

Därmed bestämdes tid och plats för intervju.  

 

Genom den kvalitativa metoden som jag använt mig av, kan de intervjuade tala så mycket 

som möjligt medan jag leder samtalet genom intervjufrågorna. Jag spelade in första intervjun 

med Johanson med hjälp av en diktafon medans andra intervjun antecknade jag svaren istället. 

När det gäller intervjun med Frode valde jag att antecknade svaren på båda intervju tillfällena. 

Om det behövdes kunde jag komplettera svaren via e- post.  

 

Jag tyckte att det var enklast att använda mig utav en diktafon för att vid senare tillfällen 

lyssna igenom ifall jag missat något ord eller liknande. Istället för att be intervjupersonen att 

upprepa svaren för att jag inte hunnit skriva ner dom så tycker jag att det var bättre att 

använda sig av en diktafon. 

 

En annan avgränsning som jag har valt är pälsskinnet från fåret som naturmaterial. 

Syntetpälsen är materialet som är synteten. Syntetpälsen är ett långhårigt tyg som finns i olika 

färger och finns att köpa per meter i tygaffärer. Syntetpälsen är gjord av materialet polyester.  

 

3.2 Material 

Mina intervjufrågor som jag har använt mig utav i uppsatsen var, hur två utvalda 

textilhantverkarna värderar de materialen pälsskinn och syntetpäls, inom den praktiska 

funktionen, den estetiska funktionen och den etiska frågan. Varför väljer du att arbeta med ett 

material som är både svårt att jobba med men även svårt att få tag i? Till vad använder du 

syntetpälsen och till vad använder du pälsskinnet? Vad tror du att människor vill ha idag? äkta 

eller syntetmaterial i sina hem? Den etiska frågan- Vad tycker du om att det finns människor 

som säger att man inte ska använda pälsskinn? Samt, på vilka sätt blir valet av material viktigt 

och för vem? fyra huvudfrågor och några underfrågor tyckte jag var en lagom avgränsning för 

uppsatsen. Intervjupersonerna har varit spontana i sina svar och intervjutiden har varit bra då 

vi inte haft någon tid att passa.  

 

För att få bakgrundsfakta om de två olika materialen har jag bland annat läst Johansson- 

Regen Leena, Rydin Stefan 1998. Textil och läder- materiallära och Åsnes Harald, Willers 

Henrik, Sven Cele, 1997. En handbok om textilier och miljö. Litteratur om pälsskinn har varit 

svår att hitta i jämförelse med synteten. Syntetfibrer och dess tillverkning var lätt att hitta 
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information om och även om pälsskinnets tillverkning det vill säga hur garvningen gick till. 

Men vad pälsskinnet har för egenskaper var svårt att hitta. 

 

Jag har hittat faktan genom att jag besökt olika bibliotek samt letat på internet efter den fakta 

som jag anser passa bra för denna uppsats. 

 

4. Teoriavsnitt  

 

4.1 Egenskaper och fakta om pälsskinn 

I boken Får av Erik Sjödin står det att ett pälsskinn av hög kvalité har många goda 

egenskaper. Det har en glansig pälsmassa som är fast och jämn, med vackra lockar, en jämn 

färg och svagt markerad rygg. Storleken på ett genomsnittligt skinn är tillfredställande och 

väger cirka 450 gram.  Med ordet tillfredställande menas att skinnet är lätthanterligt. Med 

andra ord, det är lätt och smidigt. Sjödin anser även att färgen på pälsen ska vara jämn över 

hela skinnet, gärna med lite mörkare partier längs ryggen. Det är mycket svårt att hitta ett 

skinn som är felfritt, men stora markerade fläckar kan inte accepteras (Sjödin, 1966).  

Svenska pälsskinn från Gotlandsfår är både mjuka och varma. De finns i olika grå nyanser 

och har en pälslängd på 35 mm och har en fin glans (http://www.farlunden.se). 

De flesta av den finska lantrasens locktyper ger vackra pälsar. Finska pälsskinns 

kvalitetsegenskaper är att pälsen har glans, vacker lock, silkig päls och har flera naturliga 

färgalternativ. Pälsen är mjuk, lätt, tät och hållbar. Färgerna på fårskinnen är: ren vita, djupt 

svarta eller brunt i olika nyanser ( http://www.finnsheep.fi). 

 

Här nedan kommer en kort beskrivning på hur det teorietiskt går till när ett skinn bereds och 

garvas (www.svenskafarskinn.se). 

Skinn som lämnas in kontrolleras innan de saltas och läggs på skinnlagret.  

När det är dags för beredning märker man skinnet med kundnummer. Det saltade skinnet 

blötläggs i rumstempererat vattenbad där det mjukgörs. Därefter tas fläsk och hinnor bort i en 

så kallad avfläskningsmaskin.  

 

http://www.finnsheep.fi/
http://www.svenskafarskinn.se/
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Efter avfläskningen tvättas skinnet i tre timmar i en stor trumma. Trumman körs i intervaller, 

allt för att pälsen inte ska tova sig. Skinnet sköljs sedan och efter det tillsätts salt och myrsyra. 

Efter ett dygn tillsätts alun och man låter trumman gå ytterligare tjugofyra timmar.  

 

När beredningen av skinnet är slutförd hängs pälsen upp på torkramar. Här torkas pälsen två 

till tre dygn innan det sträcks en första gång. Därefter torkar det ytterligare i ett till två dygn 

innan det är dags för en andra sträckning.  

 

För att slippa tovor och knutar i pälsen reds det ut i en piskmaskin. Här försvinner även 

mycket av det hö och den halm som samlats i pälsen under installningen. Allt skräp försvinner 

dock inte i piskmaskinen, så pälsen behandlas även i kardningsmaskinen. När skinnen kardats 

klipps de till önskad längd. Kunden kan välja mellan 18 och 35 mm. Till sist slipas skinnet 

och skärs till innan det är färdigt för leverans till kund (www.svenskafarskinn.se). 

 

4.2 Egenskaper och framställning av syntetmaterialet, polyester 

Syntetisk päls har en lugg av hår på tygets rätsida. Luggen kan vara enfärgad eller ha olika 

skiftningar för att efterlikna exempelvis en äkta rävpäls. Syntetpäls är oftast framställt av 

akryl- eller polyesterfibrer. Pälsen tål tvätt i maskin och torktumling. Syntetpäls är lämplig till 

samma modeller som framställs av äkta päls, till exempel kappor och västar. Syntetpälsar 

behöver sällan pressas och tyget får ej utsättas för ånga för då blir pälsen förstörd. (Team 

KarLin, 1992). 

 

Den första syntetiska fibern uppfanns i Tyskland 1913 (Wiklund, 1984). De vanligaste 

syntetfibrerna indelas i: Polyamid, Polyester, Akryl, Elastan och Polypropenfibrer. Polyester 

är ett gruppnamn inom syntetfibrerna (http://www.bandi.se/company/wordlist.aspx).  

Under polyesterfibrer inräknas Terylene, Dacron, Terital med flera. Enligt Wiklund och 

Diurson (1962) är polyesterfibern den viktigaste av alla syntetfibrer (Wiklund och Diurson, 

1962). 

 

I boken Textil materiallära (1962) står det att Polyesterfibrerna är ungefär lika stark som 

bomullen (Wiklund, Diurson, 1962). Fibern är både starka och sega men är även 

nötningshärdiga. Fibrerna har låg fuktupptagning. För att det är ett relativt lågt pris på 

http://www.svenskafarskinn.se/
http://www.bandi.se/company/wordlist.aspx
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polyester har det inneburit att polyesterfiber är vår näst viktigaste textilfiber 

(http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=285263&i_history=1). 

Syntetfibrerna har vissa gemensamma egenskaper. Polyamiderna är till exempel den starkaste 

av alla textilfibrer medan polyesterfibrerna står emot värme bäst av syntetfibrerna. 

Syntetfibrerna har god hållbarhet. Hållfastheten minskar endast lite när fibern blir våt. 

Nackdelen är att det lätt bildas noppor (Johansson-Regen, Rydin 1998). En del av 

syntetfibrerna har mycket liten förmåga att ta upp fukt medan några inte alls tar upp fukt. 

Därför blir syntetfibern starkt elektriskt laddad och klänger på andra material och tar till sig 

smuts och damm (Wiklund, Diurson, 1962). Töjbarheten och elasticiteten är mycket god på 

syntetfibrerna, vilket gör att fibern har god skrynkelhärdighet. Alla syntetfibrer har hög glans 

som endast kan minskas genom mattering. Fibrerna har även god motståndskraft mot 

bakterier och mögel. Mal och pälsänger kan bita igenom syntetfibrer men de äter inte fibrerna 

(a.a). 

 

4.3 Historia 

Syntetfibrerna började framställas industriellt i USA år 1938. Syntetfibrerna är tillverkade 

direkt för textilt bruk. Syntetfibrerna används över hela det textila området, bland annat till 

klänningar, blusar och underkläder. Även för tillverkning av pälsimitationer lämpar sig 

synteten.  

 

Polyesterfibrer används till olika beklädnadstyger och till hemtextilier (Konsumentverket, 

1987). Enligt en handbok om textilier och miljön (1997) står det att Polyesterfibern framställs 

genom smältspinning. Fibern färgas ibland direkt i spinnbadet och där kan även 

flamskyddskemikalier tillsättas (Åsnes, Willers, Cele, 1997). 

 

Tillverkning av syntetfibrer tillverkas framför allt av olja och jordgas med kol, kalk, salt, 

glukos, vatten och luft som tillsatser. Slutprodukten blir polymerer som oftast är i pulverform 

eller i flingor. (Johansson-Regen, Rydin 1998). 

 

5. Resultat och analys 

Först kommer jag att ta upp pälsskinnets och syntetpälsens praktiska funktion, den estetiska 

funktionen och den etiska frågan. Jag kommer även ta upp varför de väljer att jobba i ett 

material som är både svårt att jobba men även svårt att få tag i, Sedan kommer de övriga 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=285263&i_history=1
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frågor jag har i min frågeställning. Sedan kommer jag ge en sammanfattning av Johansons 

och Frodes svar samt en egen tolkning. 

 

5.1 Pälsskinnets och syntetpälsens praktiska funktion  

Inom den praktiska funktionen sa Johanson att pälsskinnet är besvärligt att sy i men också att 

materialet är svårt att få tag i. Naturmaterialet pälsskinn åldras och är värmande anser 

Johanson. Även Frode tyckte att pälsskinnet är hårt att sy i förhand och tar längre tid. Varför 

just pälsskinnet är svårare beror troligen på att det är ett levande material och det är ett skinn. 

I skinn syr man med en speciell nål som skär i materialet för att det är svårt att sy i. 

 

Johanson tyckte att syntetpälsen är lätt att klippa i, tvätta och forma. Johanson nämnde även 

att materialet är en fördel då det går att köpa per meter i de flesta tygbutiker. Men synteten 

slits fult och är ej hållbart ansåg hon. Frode sa också att en stor fördel med synteten är att den 

går att köpa per meter. Syntetpälsen är även enklare att jobba med. En stor fördel med 

syntetpälsen är att den inte fransar sig. Det är även lätt att gömma klammerna när man 

använder sig utav ett pälstyg, om man till exempel klär om en möbel.  

 

Ett syntettyg är ett stickat material därför är det lätt att klippa i. Man behöver inte använda 

några speciellt verktyg för att sy i det och därför är det även lätt att arbeta med syntetpälsen. 

Materialet finns att köpa i de flesta tygaffärer, på metertyg och är därför lätt att få tag i.   

 

5.2 Pälsskinnets och syntetpälsens estetiska funktion 

Estetisk funktion för Johanson är att om man vill ha en hemslöjdskänsla, så är pälsskinnet ett 

bra val. En sak som Johanson inte tycker om hos pälsskinnet är att det kan se för präktigt ut 

och det gillar inte hon. Det är viktigt att ha ett syfte när man väljer material enligt Johanson. 

Frode tyckte att pälsskinnets känsla är den största fördelen och hon tycker att pälsskinnet är 

snyggast. Hon sa även att pälsskinnet ser mer levande ut och att det inte ser tråkigt ut. Men en 

nackdel är att pälsskinnet inte är jämntjockt. 

 

Den estetiska funktionen med syntetpälsen enligt Johanson är att vill man ha ett kitchigt 

intryck så ska man välja syntetpälsen. Hon förstår inte riktigt varför man ska imitera, då kan 

man lika gärna ta något helt annat material. Det är alltid viktigt med ett syfte då man väljer 

material. Frode tyckte att det är enklare att göra en tygberäkning när man använder sig utav 
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synteten, men att materialet inte är lika härligt att hålla i som pälsskinnet. Syntetpälsen blir 

även smutsig fortare och är elektriskt. 

 

5.3 Pälsskinnets och syntetpälsens etiska fråga 

Inom den etiska frågan har Johanson inte tänkt på saken mer än att hon använder läderskor 

och äter kött. Medan Frode sa att hon inte har problem med att döda fåret, så länge fåren lever 

bra tills de dör. Jag fattar Johansons svar som att konsten kommer i första hand. Hon äter kött 

och använder läderskor, därför bryr hon sig inte så mycket om den etiska aspekten.  

 

Då vi diskuterade den etiska frågan om syntetpälsen, ansåg Johanson att det är bra att inget 

djur lider. Frode sa att syntetpälsen tillverkas av olja och vi tillverkar en massa saker av olja. 

Hon tycker att så länge ingen mår dåligt av tillverkningsprocessen eller att miljön förstörs kan 

hon använda sig utav syntetpälsen. Frode anser även att så länge det är rätt framställt är det 

bra. 

 

5.4 Varför väljer du att jobba i ett material som är både svårt att jobba 

men även svårt att få tag i? 

Johanson tycker att själva känslan och det specifika uttrycket är viktigast.  Man ska anstränga 

sig lite. Enstaka unika föremål går bra att göra av pälsskinn men även i små skala. I Johansons 

föremål är synintrycket i produkterna viktigt då hon gör föremål man ska se på inte röra vid.  

 

Frode säger att hon inte väljer vilket material hon ska jobba i. Det gör kunden. Skulle det vara 

material som är svårt att jobba med eller svårt att få tag i så blir det en utmaning för henne och 

det gillar hon. 

 

5.5 Till vad använder du syntetpälsen och till vad använder du 

pälsskinnet? 

Beroende på uttrycket och känslan. Det jag vill förmedla. Jag skulle aldrig göra stora serier 

med pälsskinn utan bara unika föremål. Ska hon göra föremål som ska nötas använder hon 

pälsskinnet men annars går det bra med syntetpälsen.  

 

Frode använder pälsskinnet till att klä möbler eller göra kuddar. Nu ska hon klä om två Emma 

fåtöljer i fåskinn. Det ska bli kul, säger hon. Syntetpälsen används på samma sätt som 
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pälsskinnet.  Syntetpälsen finns i lite roligare utförande och synteten är även lättare att jobba 

med. 

5.6 Vad tror du att människor vill ha idag? Syntetpäls eller pälsskinn i sina 

hem? 

Har man inte sett något annat så vet man inget säger Johanson. Vad man saknar och vad man 

kan göra. Man ska söka sina egna uttryck och inte snegla på andra. Eller tänka i första hand på 

vad som är säljbart. 

Beror på produkten, det finns personer som har som princip att aldrig köpa nått syntetiskt, de 

köper ju bara ”äkta”. 

 

Frode säger att de jobb hon har gjort är i pälsskinn. Hon tror att de flesta vill ha äkta material i 

sina hem. Jag tror att det beror på att hon är tapetserare och människor som  kommer och vill 

klä om sina möbler vill att det ska hålla och då använder de helst ett material som dom vet 

håller. 

 

5.7 Vad tycker du om att det finns människor som säger att man inte ska 

använda pälsskinn? 

Så länge man är konsekvent i det man gör. Äter man inte kött ska man inte heller bära 

läderskor säger Johanson. Men en sak jag fort började tänka på var om människor tänker så 

långt. Endel äter ju inte kött det vet vi, men använder de inte läderskor? 

 

Frode säger att har de underlag varför man inte skall använda pälsskinn så vill hon höra det 

och tar då hänsyn till det. Annars tycker hon att man kan använda pälsskinn. Hon säger även 

att i Sverige mår djuren bra under hela processen. Blir djuren blir väl behandlade så tycker 

hon att det är helt okej. Frode accepterar om andra människor är av annan åsikt. Finns även 

människor som inte vill använda pälsskinn på grund av allergi säger Frode. Det förstår jag att 

den delen av människor inte kan använda materialet. 

5.8 För vem är valet av material viktigt och övriga kommentarer 

Johanson väljer sina material utefter vad hon själv tycker och känner för. Kunden kommer i 

andra hand. Hon tänker mer på sig själv när hon gör sina föremål då hon själv måste känna sig 

nöjd med det hon gör, sedan om kunden gillar det hon gör är det bra. Frode sa att det är alltid 

kundens val när det gäller material, men hon kan ge råd och exempelvis säga att det inte 
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passar ihop. Men i slutändan är det kunden som väljer. Johanson tycker alltså att det 

viktigaste är att hon är nöjd med resultatet och kunden kommer i andra hand. Hon skapar det 

hon känner för just då och det är då konsten blir som bäst. Frode som är tapetserare måste 

jobba så att kunden blir nöjd med resultatet, eftersom hennes yrke bygger på att kunden ska 

bli nöjd med resultatet. Vill kunden ha ett visst material som hon inte anser är passande kan 

hon ge råd men till slut är det kundens val hon måste jobba efter.  

 

Johanson sade att det kändes som om hon fuskar om hon inte använder naturmaterialet, då 

hon själv är uppvuxen med naturmaterial. Frode sa att hon aldrig skulle kunna blanda synteten 

med naturmaterialet. Är grunden gjord i syntetmaterial fortsätter hon med det och tvärt om. I 

fråga om val av material tror jag att deras ålder spelar stor roll. I dagens skolor och 

utbildningar får man jobba mer fritt än vad man fick under deras tid. Traditionen har varit att 

skapa i naturmaterial medan man i dagens samhälle mer och mer börjar använda 

syntetmaterial. Även deras bakgrund spelar stor roll. Har man tidigare använt sig av det ena 

och man har trivts med det, så har man troligen fortsatt med det. 

 

5.9 Sammanfattning samt min tolkning 

När det gäller den praktiska funktionen anser de båda textilhantverkarna att det är svårt att sy i 

pälsskinn, vilket jag tolkar som att det kan vara påfrestande i vissa fall, till exempel under 

tidspress. Min tolkning av den praktiska funktionen är att när man använder sig av pälsskinnet 

måste man planera i förväg för att undvika misstag, vilket ställer höga krav på de som väljer 

att ta sig an materialet pälsskinn. En annan svårighet är att det kan vara svårt att få tag i 

råmaterialet då inte alla affärer har materialet. Man får då oftast gå till mer utvalda 

textilaffärer.  

 

Inom den estetiska funktionen tyckte Johanson att pälsskinnet gav en hemslöjdskänsla. Men 

det viktigaste är att ha ett syfte när man väljer material sade Johanson. Jag tolkar Johansons 

svar som om att ett syfte är bland det viktigaste i ens arbete för att kunna förklara för andra, 

varför man valt just det materialet. Kan man inte förklara sitt syfte är det inget bra. Frode 

tyckte att pälsskinnets känsla är den viktigaste egenskapen. Hon tyckte även att pälsskinnet är 

snyggast och hon tycker att materialet ser mer levande ut. Min tolkning är att hon använder 

helst pälsskinnet mer än syntetpälsen för att hon gillar känslan av äkta mer än oäkta päls. 

Syntetpälsen tyckte Johanson ser kitchigt ut och det tolkar jag som något nyskapande och 

positivt, om det är det man är ute efter. Frode tyckte att det är enklare att göra en tygberäkning 
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med syntetpälsen, vilket jag tolkar som en stor fördel, även att materialet går att köpa per 

meter är något positivt.  

Inom den etiska frågan sa Johanson att hon använder läderskor medan Frode har inga problem 

med att döda fåret, så länge fåret lever bra tills de dör. Jag tolkar det som att de har inga 

problem med att fåret dör för att människor ska kunna använda pälsskinnet för 

bruks/konstföremål. Inom den etiska frågan om syntetpälsen så sa Johanson att inget djur lider 

av tillverkningen medan Frode sa att så länge ingen mår dåligt av tillverkningen och miljön 

inte förstörs så är det okej att använda syntetpäls. Vilket jag tolkar som att Johanson inte tänkt 

på hur tillverkningen går till när synteten tillverkas medan Frode har tänkt på miljön och hur 

tillverkningsprocessen går till. Men båda verkar överens om att så länge tillverkningen går rätt 

till för miljön så är det okej att använda sig av synteten. 

 

På frågan varför du jobbar med ett material som är svårt att jobba i sade Johanson att hon 

använder sitt material efter vilket uttryck hon vill ha, även fast materialet är svårt att jobba 

med. Synintrycket är viktigt anser Johanson. Hon använder syntetpälsen och pälsskinnet 

beroende på vad hon vill förmedla. Johanson skulle aldrig göra stora serier med pälsskinn 

utan bara unika föremål. Jag tolkar svaren som att det inte är själva material valet som spelar 

stor roll för Johanson utan hon tar det material som ”känns bra för ögat”. Då hon gör 

produkter som man ska se och inte röra vid. Känslan för materialet och uttrycket, materialet i 

sig, säger väldigt mycket och det är det hon utnyttjar i sina arbeten. 

 

Frode säger att hon inte väljer vilket material hon ska jobba i, det gör hennes kunder. Skulle 

det vara ett material som är svårt att jobba med eller svårt att få tag i så blir ju det en utmaning 

för henne och det gillar hon. Eftersom att Frode har det yrket att vara tapetserare så tolkar jag 

det att det är självklart att det är kunden som bestämmer materialet på sin produkt och det är 

det hon måste följa. 

 

Till vad använder du syntetpälsen och till vad använder du pälsskinnet svarade Johanson att 

det beror ännu en gång på uttrycket men även känslan. Hon skulle aldrig göra stora serier i 

pälsskinnet för att det är så svårt att jobba med. Men ska hon göra föremål som ska nötas så 

använder hon pälsskinnet. Men föremål som ska nötas menar hon exempelvis kappor eller 

liknande. Annars går det lika bra med syntetpälsen tycker hon. Svaret tolkar jag som om att 

båda materialen har fördelar hon gillar och de utnyttjar hon på sitt sätt i sitt skapande.  
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Frode använder pälsskinnet när hon ska klä om möbler eller göra kuddar. Syntetpälsen 

använder hon på samma sätt som pälsskinnet.  Syntetpälsen finns i roligare utförande och 

synteten är även lättare att jobba med tycker Frode. Jag tolkar svaren som att materialen går 

att använda till samma saker men att båda har sina för och nackdelar som hon utnyttjar. 

På frågan vad tror du att människor vill ha idag, av materialen syntetpäls och pälsskinn i sina 

hem svarade Johanson att har man inte sett något annat så vet man inget annat. Vad man 

saknar och vad man kan göra. Man ska söka sina egna uttryck och inte snegla på andra. Man 

ska inte tänka på vad som är säljbart. Det håller jag med om, man ska göra det som känns rätt 

för en själv och inte tänka på vad kunden vill ha. Man ska kunna stå för sina produkter och ha 

en mening men det man skapar. Människor som inte sett syntetpälstomtar köper det som 

finns, alltså i detta fall pälsskinns tomtar. Det finns så många produkter som är gjorda av 

pälsskinn men inte utav syntetpäls. Så skulle det finnas mer av syntetpäls så kanske 

människor skulle köpa det, tror jag. Jag tror även att man får prova sig fram. Kommer det ut 

något annorlunda ut på marknaden så får människor upp synen för detta material och kanske 

ändrar sin åsikt angående materialet. 

 

Frode säger att de jobb hon har gjort är i pälsskinn. Hon tror att de flesta vill ha äkta material i 

sina hem. Jag tror att eftersom att Frode jobbar som tapetserare så föredrar människor ett 

material som är slitstark därför väljer de ”äkta” material. Ett bra material som tål nötning och 

slitage.  

 

På frågan om vad de anser om människor som säger man inte ska använda pälsskinn så 

svarade Johanson att så länge man är konsekvent i det man gör. Äter man inte kött så ska man 

inte heller bära läderskor. Svaret jag fick var enkelt och jag har inte ens själv tänkt på det. 

Människor som är vegetarianer använder inte de läderskor eller läderväskor? Är de alltid 

konsekventa i sina val? 

 

Frode lyssnar gärna på andras åsikter och tar då hänsyn till deras val. Hon själv tycker att man 

ska använda pälsskinn för att hon säger att i Sverige mår djuren bra under hela processen. Jag 

tolkar det som att fåren är uppfödda för att slaktas och att man ska använda deras pälsskinn. 

Så att mår de bra under deras livstid så ska man använda materialet. Frode accepterar om 

andra människor är av annan åsikt. Hon nämner även att det finns människor som inte vill 

använda pälsskinn på grund av allergi.  Det förstår jag att den delen av människor inte kan 



19 

 

använda materialet. De måste tycka att syntetpälsen är bra som material. Det kanske är dessa 

människor man ska vända sig till när man gör syntetföremål? 

6. Diskussion 

6.1 Praktiska funktionen 

Det jag tyckte var väldigt intressant när jag intervjuade dessa två textilhantverkare var att på 

frågan hur värderar du pälsskinnet inom den praktiska funktionen säger båda nästan samma 

sak. Att det är hårt och besvärligt att sy i. Det tolkar jag som en dålig egenskap. Ett material 

som är svårt att sy i kan inte vara så effektivt eller roligt. 

De nämnde även att det är svårare att få tag i pälsskinnet jämfört med syntetpälsen. Där har ju 

syntetpälsen ett klart försprång då det även är billigare med syntetpälsen än pälsskinnet. Ett 

material som är lättare att få tag i har fler tillgång till och gör materialet till ett mer ”slit å 

släng” material än naturmaterial som kanske anses mer exklusivt. 

 

Precis som Johanson nämnde med pälsskinnet så känns det materialet ganska hemslöjdsaktigt. 

Om det är det uttrycket man vill ha så är det positivt. Men är det inte det uttrycket man vill ha 

så kanske pälsskinnet är fel att använda sig av, men ett alternativ om man vill ha en 

hemslöjdskänsla enligt Johanson.  

Syntetpälsen går att köpa per meter. Att syntetpälsen är lätt att klippa och forma i, är positiva 

egenskaper enligt Johanson och Frode. Syntetpälsen har en stor fördel i att det är lätt att arbeta 

med. Då finns det fler människor som vågar sy i det och använda materialet tror jag. Man 

vågar prova mer om materialet är billigare att köpa.  

Syntetpälsen har mycket som talar till sin fördel när det gäller den praktiska funktionen. Det 

är billigt (om man jämför med naturmaterialet pälsskinn) och är relativt lätthanterligt. 

Johanson finner syntetpäls tilltalande på grund av att det just är lätthanterligt i 

skapandeprocessen. Det vill säga, det är lätt att klippa, tvätta och forma materialet. Ju lättare 

det är att hantera ett material desto mer kraft kan jag som framtida textilhantverkare lägga på 

andra mer tidskrävande steg i min skapandeprocess. Jag kan även satsa på större projekt som 

kräver mer material på grund av priset på syntetmaterialet. Det är i dessa banor som Frode 

tänker i. Frode menar att hon tycker att det är en fördel att materialet går att köpa per meter. 
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På så sätt kan hon själv bestämma över hur mycket hon behöver och betala därefter. 

Syntetpäls är alltså både billigare och mer lätthanterligt än pälsskinn enligt de intervjuade. 

Jag tolkar deras svar som att synteten har många fördelar, men att de hellre använder sig av 

pälsskinnet för det har de har lärt sig att använda materialet. Fördomarna om syntet är fler än 

fördomarna om naturmaterialet anser jag. Men att synteten har en stor fördel i att den går att 

köpa per meter och de tycker bägge två är bra. 

 

Johanson tycker att det är kitchigt att använda syntetpäls. Men att imitera ett material förstår 

inte Johanson varför man gör. Man kan lika gärna ha en äkta vara, anser hon. Men 

prisskillnaden är stor mellan ett pälsskinn och en gjord i syntet. Jag tolkar Johansons svar som 

att det är priset som avgör många gånger varför man väljer det ena eller det andra materialet.  

 

6.2 Den estetiska funktionen 

Johanson tyckte att om man vill ha en hemslöjdskänsla så ska man välja pälsskinnet, men att 

använda pälsskinnet tycker om kan se präktigt ut ibland och det gillar hon inte. Men det 

viktigaste är att ha ett syfte när man väljer materialet. Frode tyckte att pälsskinnets största 

fördel var känslan men även att materialet är snyggast säger hon. Hon började även prata om 

att pälsskinnet ser mer levande ut och att det inte ser tråkigt ut men att nackdelen med 

pälsskinnet är att det inte är jämntjockt. Alla skiftningar som pälsen har, har inte ett syntettyg.  

 

Om man väljer syntetpälsen så tycker Johanson att det är kitch. Men det hon inte förstår är 

varför man ska imitera då kan man lika gärna ta ett helt annat material. Det Frode gillar med 

syntetpälsen är att det är lätt att göra en tygberäkning med materialet. Här märks det tydligt att 

båda två tänker olika om syntetpälsen. Johanson tänker mer på utseendet medan Frode på hur 

man ska klara av att arbeta med materialet. Jag tycker att det märks tydligt att båda har olika 

yrken. Eftersom Frode är tapetserare tänker hon mer praktiskt och hur smidigt materialet är att 

arbeta med medan Johanson som är textilkonstnär mer tänker på den estetiska funktionen, 

alltså själva utseendet på produkten. 

 

Båda tyckte att syntetpälsen var bra att man kunde köpa per meter. Det instämmer jag helt på. 

Tillskillnad ifrån ett pälsskinn som redan har en ungefärlig storlek som inte går att få större, 

om man inte skarvar det.  
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6.3 Den etiska frågan 

Johanson erkänner att hon köper läderskor utan att tänka alltför mycket på hur tillverkaren går 

tillväga för att göra läderskorna och hur pass mycket djuret fick lida under processens gång. 

Dock avviker Frode från det resonemanget då hon fokuserar på själva dödandet av fåren 

medan Johansson fokuserar på slutresultat dvs. läderskorna. Enligt Frode är det acceptabelt att 

döda ett får, då syftet med uppfödandet av fåret är att producera exempelvis mattor. Fåren 

föds upp med ett syfte, dvs. att så småningom bli en matta.  

 

Jag tolkar deras svar som att så länge djuret har fått leva ett bra och långt liv så är det okej att 

fåren dödas för deras päls. Då har de inte dåligt samvete, medan om fåret skulle leva dåligt 

och må dåligt skulle de inte använda sig utav pälsskinnet. Men hur vet de att fåret har mått bra 

när de köper pälsen? Det står väl inte på någon etikett eller säger han som säljer skinnet att 

fåret mår bra osv. Är det en självklarhet för en svensk att om man köper ett pälsskinn av ett 

svenskt får att fåret mår bra innan de slaktas?  

 

Johanson pratade om att man ska ha ett syfte när man väljer sitt material. Det tyckte jag var 

bra sagt. Har man inget syfte med materialet så kan det bli hur galet som helst. Så länge man 

har ett syfte och kan förklara varför man valt just det materialet så tror jag att det uppskattas 

mer. Man väljer själv sitt material med någon slags baktanke.  

 

När det gäller den etiska aspekten av syntetpäls är det relativt enkelt att ge positiva argument 

då det inte är ett naturligt material som pälsskinn är. Eftersom det inte är ett naturligt material 

i sig behöver vi inte tänka på huruvida ett djur plågas i processen fram till att det blir 

exempelvis metervara.  

 

6.4 Varför väljer du att jobba i ett material som är både svårt att jobba 

men även svårt att få tag i?  

Johanson nämner hela tiden att själva känslan och det specifika uttrycket är viktigast för 

henne. Hon skulle aldrig göra stora serier i pälsskinnet eftersom att det är ett svårt material att 

jobba med, även fast man måste anstränga sig. Johanson gör föremål som synintrycket är 

viktigast och det är inte materialet i sig som är viktigast. Frode säger att hon inte väljer vilket 

material hon ska jobba i, det gör hennes kunder. Skulle det visa sig att kunden vill ha 

pälsskinnet som material så blir det en utmaning för henne och det gillar hon. 
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Både Johanson och Frode svarade olika beroende på att de har helt olika yrken. Båda är 

överens om att det inte gör så mycket att materialet är svårt at jobba med om svårt att få tag i. 

Fast Johanson skulle hellre använda ett annat material beroende på uttrycket hon vill ha.  

 

6.5 Till vad använder du syntetpälsen och till vad använder du 

pälsskinnet? 

Johanson svarade även här att uttrycket och känslan får henne att välja material. Eftersom att 

hon arbetar med föremål som oftast inte behöver nötas, så brukar hon inte använda slitstarka 

material så som pälsskinnet, men ska hon göra föremål som ska nötas så använder hon gärna 

pälsskinnet. Allt är beroende på uttrycket och känslan i produkten hon ska göra, därefter 

väljer hon sitt material. Frode använder pälsskinnet till att göra kuddar och att klä möbler i. 

Hon använder syntetpälsen på samma sätt som pälsskinnet. Bara det att syntetpälsen finns i 

roligare utförande och att synteten är lättare att arbeta med.  Frode använder båda materialen 

på samma sätt, men hon kan inte vara lika ”öppen” med sina material som Johanson eftersom 

hennes yrke som tapetserare är att göra det kunden vill ha och i och det material kunden vill 

ha. Johanson som är mer öppen i sitt yrke kan välja vad hon vill och göra hur hon vill 

beroende på känsla och humör.  

6.6 Vad tror du att människor vill ha idag? Syntetpäls eller pälsskinn i sina 

hem?  Johanson var klar i sitt svar, hon svara direkt att har man inte sett något annat så vet 

man inget annat . Johanson sa något bra som jag tror på, ”man ska söka sina egna uttryck och 

inte snegla på andra”. Man ska heller inte tänka på vad som är säljbart i första hand. Johanson 

nämnde även att det beror på produkten, det finns faktiskt människor som av princip aldrig 

köper något i syntet. Dessa människor går oftast inte att ändra på tror jag. Dom har sin 

inställning på att alltid använda äkta material och då går de inte att få de att ändra sin åsikt. 

Frode svarade att de jobb hon har gjort är i pälsskinn och hon tror att de flesta vill ha äkta 

material i sina hem. Jag tror att är man uppväxt med äkta material så kommer man fortsätta 

använda det. Ända till man kanske hittar ett föremål som man aldrig sett innan som har ett 

”oäkta” material. 
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6.7 Vad tycker du om att det finns människor som säger att man inte ska 

använda pälsskinn? 

Johanson tycker att så länge man är konsekvent i det man gör så är det är upp till var och en 

att avgöra om man vill använda produkter från djur till kläder eller annat.  Är man vegetarian 

och inte äter kött ska man även inte använda läderskor anser Johanson, då är man inte 

trovärdig.  Är vegetarianer konsekventa i sina val? Och tänker de på att de skor de använder 

kanske är utav skinn? Jag förstår att de som är vegetarianer inte gillar pälsskinn men de som 

inte är vegetarianer vad är det de inte gillar att man använder pälsskinn? Om djuret ändå mår 

bra när det lever så varför inte använda pälsen. Vi äter ju deras kött redan. Frode använder 

själv pälsskinn för att hon vet att i Sverige blir djuren väl behandlade, men tar hänsyn till de 

som inte använder materialet. Frode säger även att det finns människor som inte vill använda 

pälsskinn på grund av allergi. Om man är allergisk blir det svårt att använda materialet och då 

förstår jag att man tar ett annat material. 

6.8 För vem är valet av materialet viktigt? 

På denna fråga fick jag två helt olika svar och jag tror att det beror mycket på att de 

intervjuade har olika yrken. En tapetserare måste ju låta kunden bestämma material och hon 

jobba där efter, medan en textilkonstnär kan jobba ganska fritt. Det vill säga att om hon inte 

har ett uppdrag där hon måste använda vissa material. En tapetserare kan enbart ge råd och 

tipsa kunden sedan får kunden själv välja därefter. Medan textilkonstnärer kan jobba och 

exprementera mer med material anser jag. Det verkar friare att vara textilkonstnär än att vara 

tapetserare. Då man kan själv välja vilket material man vill använda och när. 

 

6.9 Metoddiskussion 

Min metod som jag har använt av mig av i denna uppsats är en kvalitativ intervjumetod för att 

jag ville ha så övergripande svar som möjligt. Jag valde två personer för att inte arbetet skulle 

bli för stort och även att de skulle bo här i Östergötland, så att jag lätt skulle kunna ta kontakt 

med dem och det har varit en fördel, då man velat komplettera vissa svar eller om jag inte 

förstått riktigt vad de menat med några svar. Det har varit en fördel, för hade de bott längre 

bort hade jag endast kunnat skicka e-post eller behövt ringa och det anser jag inte skulle ha 

räckt för mig. Då jag tycker att den sociala delen spelar stor roll. Jag valde även två personer 

för att den stora delen i arbetet är att tolka deras svar och därför ansåg jag att det blev lagom 

många för mig.  Själva intervjumetoden tyckte jag passade bra för just frågor jag hade, för då 

kunde de svara på dem fritt och med sin egna ord. En del svar som jag fått har av 
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intervjupersonerna har jag tyckt varit rätt svåra att diskutera medan andra har varit något 

enklare .  

 

7. Fortsatt forskning 

En intressant forskning för mig skulle vara att ta reda på vad kunder tycker om 

syntetmaterialet, är det kitch och nyskapande att använda syntetpäls? Och är pälsskinnet 

klassat som hemslöjdsaktigt?  Eller vad tycker kunder i allmänhet, inte bara de som jobbar 

med hantverk? eftersom hantverkare är inne i sina arbeten och kanske inte alla gånger hinner 

tänka på det, skulle det vara intressant med kundens åsikt om materialen. 

Jag kan även tänkas fortsätta forska om pälsskinnet och syntetpälsen. Jag skulle då vilja 

intervjua fler textilhantverkare och ha fler intervjufrågor som behandlar materialen pälsskinn 

och syntetpäls. Jag skulle vilja ta reda på till vad textilhantverkare använder pälsskinnet och 

syntetpälsen i sina arbeten och varför. Det skulle även vara intressant att forska om hur 

skinnberedningen skiljer sig emellan olika företag i Sverige. Jämföra olika företag och se 

skillnader och likheter. 
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Bilaga  

 

Mina intervjufrågor: 

 

 Hur värderar de två utvalda textilhantverkarna materialen pälsskinn och syntetpäls, 

inom den praktiska funktionen, den estetiska funktionen och den etiska frågan? 

 

 Varför väljer du att arbeta med ett material som är både svårt att jobba med men även 

svårt att få tag i? 

 

 Till vad använder du syntetpälsen och till vad använder du pälsskinnet? 

 

 Vad tror du att människor vill ha idag? äkta eller syntetmaterial i sina hem?  

 

 På vilka sätt blir valet av material viktigt och för vem? 

 

 


