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Abstract

In this thesis, I examine whether and how the feeling 
of quality in craftsmanship, materials and seating com-
fort is affected by the rationalization of the production 
process. I also discuss how the experience of quality, 
craftsmanship and materials relate to sustainability, both 
aesthetically and ecologically, ethically and economical-
ly. The investigation is based on my experiences and my 
analysis of my own work with my journeyman piece of 
furniture, the copy of this and two additional chairs of 
identical appearance, all with the same qualities and ma-
terial in the visible outward but with deviations in both 
the manufacturing processes and materials in the inte-
rior. I note that in respect of appearance and comfort, 
there is no difference between the armchairs, however, 
with respect to sustainability, both concrete over time, 
and Organic.

Sammanfattning

I detta examensarbete undersöker jag om och hur 
känslan av kvalitet i hantverk, material och sittkomfort 
påverkas av rationaliseringar i tillverkningsprocessen. 
Jag diskuterar också hur upplevelsen av kvalitet, hant-
verk och materialval förhåller sig till hållbarhetsaspekten 
i såväl estetiskt som ekologiskt, etiskt och ekonomiskt 
avseende. Undersökningen bygger på mina erfarenheter 
och min analys av mitt eget arbete med min gesällmöbel, 
kopian av denna och två ytterligare fåtöljer av iden-
tiskt utseende, alla med samma kvalitéer och material 
i det som syns utåt men med avvikelser i både tillver-
kningssätt och material i det inre. Jag konstaterar att be-
träffande utseende och komfort finns det ingen skillnad 
mellan de olika fåtöljerna, däremot med avseende på 
hållbarhet, både konkret över tid, och ekologiskt. 
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1. Inledning

I arbetet med mitt gesällprov funderade jag över det 
arbete som varken syns eller märks i den färdiga pro-
dukten. Eller märks det? 

Redan inför den gesällbrief jag presenterade för design-
studenterna våren 2013 hade jag en vision att göra flera 
exemplar av min möbel. Min tanke var då att göra om 
den möbeln för en industriell produktion. Men under 
tidens gång hamnade mitt fokus mer på att tillverka 
gesällmöbeln och lösa den problematik som uppstår när 
man bygger en möbel från grunden. Mot slutet av mitt 
arbete med mitt  gesällprov började tankarna mer och 
mer kretsa kring hur jag skulle kunna utföra ett mot-
svarande arbete med andra material och tekniker. Jag 
var intresserad av  hur långt jag kan pressa mitt arbete 
tidsmässigt och samtidigt hålla en hög nivå på hant-
verket, komforten och hållbarheten rent konkret, men 
också i bredare bemärkelse,med avseende på ekologi, 
etik, estetik och ekonomi. Detta blev utgångspunkten för 
mitt examensarbete.

1.1 Mål

Målet blir således att uppnå en insikt i hur långt de 
tekniker och metoder jag använt under det traditionel-
la arbetet med min gesällmöbel, kan rationaliseras 
och ändå behålla en kärna av hantverk och godtagbar 
sittkomfort. Arbetsmomenten kommer att förkortas då 
tiden som läggs på fåtöljen kommer att effektiviseras. 
Ett alternativ som ersätter mina traditionella resårer 
kommer att tas fram som är hållbart och komfortmäs-
sigt likt gesällarbetet. Även grund och överstoppningar 
och vulster kommer bytas ut mot andra material som 
ger hög kvalitet och förkortar arbets tiden. Ett annat mål 
med det här projektet är att fördjupa mina kunskaper 
som tapetserare.



2

1.2 Syfte

Syftet är att undersöka och diskutera på vilket sätt och i 
vilken mån, som en möbel av högsta hantverkskvalitet 
och en motsvarande möbel som är rationellt tillverkad 
med industriella metoder lever upp till de kvaliteter jag 
vill se i en möbel.

1.3 Frågeställning

Hur kan tillverkningen av en möbel rationaliseras utan 
att offra de kvaliteter som det traditionella hantverket 
bygger på och med bibehållande av kraven på komfort 
och hållbarhet ur ekonomisk, ekologisk, etisk och es-
tetisk synvinkel?

1.4 Källor och metoder

Mina erfarenheter från gesällarbetet och de tre fåtöljer 
med alternativa material jag därefter tillverkade ligger 
till grund. Tillverkningen av de sistnämnda gjordes på 
en bråkdel av tiden jämfört med gesällarbetet.

Genom att analysera resultatet från gesällarbetet har jag 
kunnat tillverka en kopia av fåtöljen, med alternativa 
material. Under arbetet gjorde jag studiebesök på Of-
fecct i Tibro för att se hur industrin gjort sina lösningar. 

Även intervjuer med Svanen, AB O.H Sjögrens, Offecct, 
Stjernfjädrar och Recticell ligger till grund för arbetet. 
 
Teknikerna är knutna till den tradition av beprövad 
erfarenhet som utvecklats inom yrket sedan lång tid.
Material som historiskt sett används inom hantverket 
försvinner och för att kunna utveckla ny material måste 
man skapa med utgångspunkten från den nuvarande 
situationen och kunskapen. 

1.5 Avgränsningar

Min rapport bygger på de slutsatser jag kommit fram 
till när jag utvecklat en fåtölj för en produktion som inte 
har gesällens traditionella tapetserararbete som utgång-
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spunkt. De arbeten som gjorts praktiskt är en del av en 
produktutveckling och en fortsatt utveckling är möjlig 
och för mig önskvärd då nya material och tekniska 
alternativ uppkommer. För en produktutveckling med 
fördjupning  på de etiska, ekologiska och ekonomiska 
kraven har tiden dock varit för knapp. Jag går bara till 
viss del in på de miljömässiga aspekterna, och bara till 
viss del in på andra alternativ som kan vara ett valbart 
material. Något som jag inte kommer att gå in på men 
som är intressant är hållbarhetstester på material som 
jag använder. 
Drivkraften bakom min ambition att producera en 
möbel på det här viset är att reducera kostnaderna. Så 
ekonomin kommer jag till viss del ta upp. Men att jäm-
föra de nya fåtöljerna i arbetstid med en gesällmöbel är 
inte realistiskt då avsikten med den sistnämnda fåtöljen 
inte varit att introduceras på marknaden. 

1.6 Rapportens disposition

I avsnitt två ger jag en bakgrundsbeskrivning som består 
av dels valda relevanta delar ur möbeltapetseringens his-
toria, dels av en skildring av arbetet med min gesällmö-
bel. I avsnitt tre som är huvuddelen går jag igenom  och 
jämför de sätt på vilka gesällmöbeln respektive kopian är 
uppbyggda är uppbyggda. Fokus ligger där på stommen, 
stoppningen och klädseln med aspekter på hantverket, 
materialet och kvalitén. I avsnitt fyra som är avslutnigen, 
analyseras resultatet av mitt arbete. Där ingår även disk-
ussionen kring arbetet med fokus på hållbarhet, kvalitet 
och hantverk. Till sist reflekterar jag kring framtiden och 
på vilket sätt jag kan gå vidare med den här kunskapen. 
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2.  Bakgrund

2.1 Historisk tillbakablick

En möbel som är hållbar är en möbel som belastar 
miljön mindre, en möbel som följer med en genom livet. 
Att nyproducerade möbler innehåller mycket skum är 
ett problem sett ur ett miljöperspektiv och det måste 
vara den sista utvägen när jag stoppar mina möbler. 
Stoppningsmaterial som skum framställs av olja, vilket 
medför förbrukning av en begränsad naturresurs. 
Senare vid förbränning påverkas naturen, det bidrar till 
växthusefekten och luftföroreningar (Kinnarps 2014).
 
Men det finns i dag inget material som kan ersätta 
skummet fullt ut sett ur funktionell och ekonomisk 
synvinkel. Genom att arbeta med skum går det fort att 
fylla en stoppad volym på en möbel, vilket ger en lägre 
arbetskostnad. Möbelindustrin letar efter nya material 
som ska ersätta polyretanskumet men hittills finns inget. 
Det som görs är att grundämnena i skummet till viss del 
kan ersättas med en annan substans och på det sättet 
få tex en svanenmärkning, men problemen kvarstår 
ändå (Grennfalk,2014). Genom produktutveckling kan 
problemet lösas, kanske är det andra material som ska 
användas för att göra möbler hållbara. Det är såklart inte 
enbart skum som bygger en möbel, alla komponeter har 
sin problematik och valen under produktutvecklingen 
måste göras noggrant.

Ända från 1600-talet fram tills idag har tapetseraryrket 
varit under ständig utveckling och den utvecklingen 
fortsätter. Ett viktigt steg i utvecklingen var stoppning 
med vulst som utvecklades under 1600-talets andra 
hälft. Vulsten är en stoppning som kan vara i framkant 
på en sits eller senare på tex ryggar och armstöd, där 
funktionen blir att bygga upp en stabil kant och vidare 
tillföra stoppning bakom vulsten och då kunna ha tex 
ett stoppat armstöd. I Sverige är det under mitten på 
1700-talet som vulster blir vanligare och tapetseraryrket 
fortsätter att utvecklas. Vulsterna utvecklades vidare och 
avsyningar tillkommer vilket gör att form och material 
hålls på plats. Avsyningar på stoppningar har sin höjd-
punkt under empiren i början på 1800-talet. Där kunde 
man skapa möbler som höll sin form och funktion.  
Under den tiden handlade inte tapetseraryrket bara 
om möbler, rummet var ens arbetsplats och uppgifter-
na kunde vara att bekläda väggar med tyger, draperier 

Vulst i framkant på en lös sits.
Figur 1
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och gardiner. Tapetseraren gjorde således mycket av 
inredningen och under den senare halvan av 1800 var 
tapetserarstilen ett faktum (Stavenow-Hidemark, 1993).
Visst är vulstens uppkomst och funktion viktig, men det 
är även det handsnörda resårhusen som revolutionerade 
tapetseraryrket och skapade något helt nytt.

I mitten av 1800 talet fick användningen av resårhus 
sitt genombrott. Resårhusen möjliggjorde möbler där 
komforten blev något helt nytt. Resårerna snördes ihop 
för att skapa en homogen resårkropp i sittsar, ryggar och 
armstöd.

2.2 Tillverkningen av gesällmöbeln

Under den fjärde terminen på min utbildning startade 
arbetet som kom att bli mitt examensarbete. Inför den 
femte terminen ligger fokus på att tillverka en avancerad 
stoppad möbel. Jag valde att göra den som ett gesällprov.

En gesällmöbel som lever upp till skråets bestämmelser 
kring vad som skall redovisas i en sådan möbel (Bila-
ga 1 och 2). Jag kunde fördjupa mig i en möbels kon-
struktion och dess formgivning. Jag samarbetade med 
min samtida studiekamrat på skolan möbeldesignern 
Josefina Hägg som resulterade i fåtöljen [sic]. Genom 
ett samarbete med Josefina kom det att arbetas fram en 
fåtölj som utöver de krav som ställs på ett gesällarbete 
visar en nyskapande design. Således är fåtöljen framta-
gen för att innehålla de traditionella tapetserartekniker-
na och materialen. När formen av fåtöljen var bestämd 
gick arbetet in en fas där fokus låg på fåtöljens stomme. 
Redan där rationaliserades konstruktionen, istället för 
att bygga en solid stomme gjordes valet att tillverka en 
stomme som under gesällarbetets gång kunde monter-
as ihop. Fördelarna är att det blir lättare att arbeta med 
sitsen och ryggens resårhus enskilt och sedan montera 
dessa komponenter till en färdig fåtölj. Så redan i fasen 
där stommens konstruktion fastställdes gjordes val som 
rationaliserade arbetet. 

Sedan gick arbetet in i den etapp som kom att ta 300 
timmar och i slutändan resultera i en möbel som blev 
mitt gesällprov. Jag kommer i nästa kapitel gå igenom de 
delar av fåtöljen som mitt arbete kretsar kring.

Resårhus, handsnört
Figur 2
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3. Gesällen och kopian                                  
- en jämförelse

3.1 Stommen

Stommen är en möbels skelett och dess konstruktion 
ligger till grund för den slutgiltiga formen. 

Alla delar i stommens konstruktion är viktiga och har 
sin speciella funktion. Draglister tex måste hamna på 
rätt plats i förhållande till den kommande stoppningen. 
Hur markant ska stommen vara i det färdiga resultatet, 
fyller den funktionen enbart för stoppningen att fästas 
på eller kan den framhävas med enbart tunn stoppning. 
När en stomme skall konstrueras måste man veta hur 
hela arbetsgången kommer att se ut. Material och 
tekniker måste tas med i beräkningen. En stomme ska 
vara funktionell och hållbar. Det är skillnad på stom-
marna beroende på dess tänkta stoppningsmaterial. 
Skillnaden mellan gesällmöbelns och kopians stomme är  
därmed ett faktum.
 

3.1.1 Gesällen

Stommen för en möbel med ett handsnört resårhus 
ställer krav på konstruktionen. 

Stommen i det här fallet är byggd i delar som sedan un-
der arbetets gång kom att sammanfogas. Innan arbetet 
med att bygga stommen startade måste materialet tas 
ut av träslag som klarar belastning, samt inte är benäget 
att spricka. En stomme måste tåla att utsättas för mån-
ga spikar. Valet här föll på furu i stommen för sitsen. 
Genom att använda furu i vissa delar av stommen blir 
den en lättare möbel. Furuvirket som används till mö-
bler skall vara finådrigt och bestå till stor del av kärn-
virke (Dahlgren,Wistrand,Wiström, 2004). I stommen 
är dimensionerna väl tilltagna så att den kan stå emot 
spänningarna som blir med det handsnörda resårhuset 
i kombination med den sittandes vikt. Undertill fräses 
en försänkning där sadelgjorden kommer att placeras 
för att på det viset ge ett nättare uttryck. Även utsidan av 
rygg och armstöd har försänkningar för klädda skivor av 

SolidWorks Student Edition.
 For Academic Use Only.

Gesällstomme, 
Josefina Hägg
Figur 3
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mdf.

Ryggen som inte har samma belastning som stommen 
i sitsen har byggts av virke i en mindre dimension. 
Resårerna är inte lika grova som i sitsen och utgör på det 
viset inte lika stor påfrestning på stommen. När ramen 
för ryggstommen byggs så väljer jag där att ha ett annat 
material än furu. Björk blir valet och dess hårdhet gör 
att jag kan gå ned i dimensioner där i förhållande till 
sitsens stomme. Björk har under historien använts till 
många olika saker, förutom möbler så brukas det till 
bla arbetsredskap, husgeråd,skidor, verktyg och möbler. 
Björken passar till sarger och ben där hållfastheten i 
virket behövs. Även spiken är i en mindre dimension 
så min bedömning är att virket kommer att klara den 
påfrestningen. Stommen byggs således i delar som under 
arbetets gång kommer att sammanfogas. Det underlättar 
arbetet med resårhusen då de kan snöras utan att armlän 
och stopplister sitter i vägen. Den är inte i delar under 
hela arbetsprocessen. Efter grundstoppningar i sits och 
rygg  monteras armlän och då är det enbart ryggen som 
inte är monterad. 

3.1.2 Kopian

I grunden är stommen den samma som hos gesällmö-
beln. Dock har vissa modiferingar gjorts för att den ska 
vara anpassad för de nu använda materialen.

 Stommen byggs i fyra olika delar som mot slutet av 
tillverkningen, när den större delen av beklädnaden är 
på plats, monteras ihop. Virket som jag arbetar med här 
är furu och björk. Ramen för sitsen är i furu, men de 
tillägg som görs för att den ska vara anpassad för de nya 
materialen är till viss del i björk, som i framkant och 
bakkant där nosag kommer att spikas vilket gör att ett 
hårt material som björk kommer bra till pass, spiknin-
gen görs nära kanten och de måsta sitta ordentligt utan 
att trät spricker. Stommen blir högre för att stoppningen 
bygger mindre. 

Stomme för kopian
Josefina Hägg
Figur 4
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3.1.3 Aspekter på hantverket

Kunskapen om hantverket och materialet är avgörande i 
en konstruktion, då den ska vara hållbar över en lång tid 
och klara belastning. 

Att det är skillnader på de båda stommarna har ingen 
påverkan på det slutgiltiga resultatet då arbetena är 
utförda i massivt trä och håller lika hög klass. Hantver-
karen som byggt stommarna besitter kunskapen  att 
göra materialval som passar för ändamålet. Det är under 
arbetet med stommarna som tre olika kompetenser ska 
föras samman. Designern, snickaren och tapetseraren 
måste förstå varandras behov. Här läggs grunden för det 
vidare arbetet och det är i stommen som en stor del av 
utvecklingen kan göras. Om alla tre är trygga i sin roll 
när grunden görs kommer det vidare arbetet för tapet-
seraren underlättas. 

3.1.4 Aspekter på materialen

Materialvalen är de samma i dessa stommar, men pågr-
und av det olika stoppningarna som de är tänkta för har 
dimensionerna och i någon mån även materialen anpas-
sats för de olika möblerna.

Principen för sammansättnigen skiljer sig åt, i gesäl-
lutförandet har stommen skruvats ihop och förstärkts 
med träklossar för att få en hållbarare konstruktion. På 
kopian har detta förenklats men är ändå hållbart. Tex 
är armlänen på kopian lättare att montera då sargsprint 
använts. I de två olika stommarna skiljer sig materialen 
åt då jag valt att använda björk för framsargen i kopian 
respektive furu i gesällmöbeln, då förutsättningarna för 
den tänkta stoppningen och dess montering skiljer sig 
åt.  

3.1.5 Aspekter på kvalién

Kvalitén i stommen sitter i kunskapen, snickarens 
insikt i konstruktion och material. Den kunskapen är 
avgörande för hur kvalitén på stommen kommer att up-
plevas. Den tekniska kunskapen ger ett hållbart resultat. 
Men redan när fåtöljen var på ritbordet krävdes kunskap 
hos mig som tapetserare och designern. Kunskapen från 
de tre professioner som samarbetar, designer, snickare 
och tapetserare skapar kvalitet från början. Båda stom-
marna är för sitt ändamål av god kvalitet. 
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3.2 Stoppningen

Stoppningen ser jag som den huvudsakliga kärna i det 
här arbetet och det är här den stora förändringen kom-
mer att ske. 

Material utvecklas hela tiden och valen blir flera, men 
hur fungerar nyare material i förhållande till de tradi-
tionella stoppningsmaterialen? Att plocka in material 
som tex pocketspring i sittmöbler utvecklar hantverket. 
X-pocket som märket heter, har skapat nya förutsättnin-
gar vad gäller resårkärnor (Stjernfjädrar 2014). Resårer-
na är var för sig inkapslade i en väv och limmas sedan 
ihop till en önskvärd storlek. Användningsområdet för 
pocketspring har sin stora marknad inom sängindustrin. 
Att söka material och lösningar i närliggande branscher 
främjar utvecklingen. 
 Grunden i tapetsering ligger i det traditionella hantver-
ket som är hållbart och till stor del bygger på naturma-
terial. Det svåra är att med två olika stoppningar kunna 
leverera samma känsla i hantverk och sittkomfort. 
Sjögrens hävdar så gjorde de blindtest med dessa alter-
nativ och enligt deras uppfattning märktes inte någon 
skillnad i de olika utförandena (intervju Sjögren 2014-
04-15).

3.2.1 Gesällmöbeln

Stoppningen i gesällmöbeln bygger på det handsnörda 
resårhuset, både i rygg och sits. Redan när sadelgjorden 
spikas så är kvalitets värdena en del av hantverket, trots 
att allt kommer att kapslas in och ingen kommer att se 
det underarbete som gjorts. Men det som syns visar på 
hantverketskvalitet. Från första spiken till den sista har 
alla dessa en funktion och strukturen i det handsnörda 
har sina funktioner så att ett resårhus ger en maximal 
hållbarhet och framför allt komfort. På resårhusen trän-
sas en metallten och för den markerade dynan kommer 
också en ten där vulsterna kommer att fästas.

Över resårhusen spänns en linneväv som sys fast i 
resårerna och nubbas i stommen. Grundstoppningen 
som skapar formen på sitsen är gjort med tagel från 
häst. Vulsterna sitter på ovansidan på ryggen och på 
sidan inåt på det längre armlänet. Av  vulsterna som blir 
den markerade dynan görs den undre först, för att jag 
där över sedan ska kunna sy fast delar av beklädnaden. 
Domestik, läder och tageltyg kommer på plats innan 
den andra vulsten färdigställs. Med genomdrag och 

Handsnörda resårer för sits och rygg
Figur 5
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avsyningar formas grundstoppningen och håller mate-
rialen på plats. Över grundstoppningen reds tagel som 
är överstoppningen. Sist kommer domestik som kapslar 
in stoppningen. Jag har använt ett bolstertyg som är tätt 
vävt och inte släpper igenom taglet. 
Insidan av armlänen stoppas med linneväv, tagel, en-
träning och överstoppning. När bolstret nubbats över 
stoppningen avslutas arbetet med ett filttyg som täcker 
insidan och översidan samt framsidan på armlänet. 

3.2.2 Kopian

Kopian bygger på ”moderna” tekniker och material. 

Sits och rygg har en grund av nosag som snabbt och 
enkelt skapar en sviktande grund. Nosagen är tillvekad 
i metall och är vågformad, nosagen spänns i djupled på 
sitsen och lodrätt på ryggen. Det ersätter sadelgjorden. 
Det blir en fjädrande och elastisk grund under den kom-
mande stoppningen (James, 1999).  Nosagen spikas fast 
med clips och likt det handsnörda resårhuset kopplas de 
ihop, i det här fallet används grövre gummiband. Des-
sa skapar en mer homogen grund som kommer arbeta 
tillsammans och gör att det håller ihop. Över nosagen 
i rygg och sits spikas en grundväv av lin som är av en 
kvalitet som är bärande. Efter det kan arbetet påbörjas 
med att bygga upp stoppningen som kommer att efterli-
kna de traditionella grund- och överstoppningarna. 

Över grundväven placeras pocket springs som är an-
passad för sitsen. Eftersom resårkärnan är väldigt låg 
är påfrestningen minimal, med en kombination av bra 
material i resårerna blir det en hållbar produkt. Här talas 
det om minst 25 års hållbarhet (intervju med Lindberg, 
2014-05-07). För att limma använder jag Simalfa som 
fäster bra på polyeter och andra material.  Simalfa är ett 
vattenbaserat komponentslim. 
 
Kantlister i plast spikas på sargen där den markerade 
dynan ska vara. kantlisten har en rundad form och ersät-
ter den traditionella vulsten. Men det är enbart den övre 
kantlisten som nu kommer på plats, den andra tillkom-
mer senare under tapetseringen. På översidan av ryggen 
spikas det även en kantlist. Kantlisten kan monteras på 
ställen där det önskas en rundare övergång tex mellan 
sits och framkant (James, 1999).

För att få en hård kant som förstärkning runt om 

Nosag på stomme (rygg)
Figur 7

Traditionellstoppning, vulst i neder kant
Figur 6

Pocketspring och kantlist på sitsen
Figur 8
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resårkärnan kapas 55320 skum och limmas runt om. De 
två första siffrorna visar densitet på skummet, de rest-
erande visar newton dvs bärigheten. Detta görs på både 
sits och rygg. På ryggen läggs en skiva recfoam under 
resåren för att få en mer markerad och komfortabel 
form vid svanken. Recfoam är gjort av skum som blir 
restprodukter vid tillverkningen i industrin. Vanligt är 
att det nämns som pyttipanna pga av sitt utseende. Skum 
finns i olika densitet och genom att sätta ihop olika kval-
iteter skapas de egenskaper som önskas. Det skum som 
ligger runt resårkärnorna har en hög densitet vilket ökar 
hålbarheten. Över resårhusen kommer en tunn skiva 
recfoam och därefter hairlok.

3.2.3 Aspekter på hantverket

Det traditionella stoppningsmaterialet i gesällmöbeln 
har formats med handen som redskap och bygger på 
förståelse för varje knut och nubb. 

I den industriellt stoppade fåtöljen går arbetet raskt 
framåt och resultaten blir snabbt synliga. Här kommer 
maskinens exakthet till uttryck, men hantverket har 
också sin plats. För att hantera och bearbeta skum på 
rätt sätt krävs hantverksskicklighet. Förståelsen för vad 
som händer när en stoppning belastas och hur den rör 
sig, är avgörande för hur jag väljer att bygga upp en stop-
pning vare sig den är traditionell eller av nytt material. 
Båda stoppningarna bygger på kunskap och erfarenhet 
och det krävs för att kunna skapa dessa stoppningar. 
För att förstå en möbels alla delar i stoppningen krävs 
grunder i hantverket. Den tekniska skickligheten som 
krävs för en traditionell stoppning avspeglar den his-
toriska utvecklingen inom tapetseraryrket och dess 
metoder som under en lång tid har utvecklats. Nu kan 
det sättet att arbeta på betraktas som historiskt förlegat 
men att det ännu görs i dag visar att teknikerna är efter-
frågade, hållbara och bör finnas kvar.
I både gesällmöbeln ochdess kopia handlar det om att 
kombinera olika material och målet måste ses som det-
samma, att uppfylla en volym och hitta den rätta känslan 
i ryggen och sitsen och få dem att samspela. 
Vulsterna är ett bra exempel på hur hantverket helt 
kan ersättas av moderna tekniker och material. Med 
de moderna materialen är en vulst på plats efter några 
minuter medan det traditionella hantverket tar timmar. 
Vilken av dessa man väljer att jobba med är helt upp till 
de ekonomiska ramarna, men hänger också på hant-
verkares kompetens, förståelsen för materialet och den 

Förstärkning runt pocketspring, under arbete.
Figur 9 

Stoppning på rygg, synligt är pyttipanna, skum 
och hailok
Figur 10
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kunskapen kan bara förvärvas när man lär sig grunder-
na i tapetseraryrket.

3.2.4 Aspekter på materialet

Materialet i den traditionella stoppningen består till 
stora delar av naturmaterial. Lin och tagel får samsas i 
uppbyggnaden av stoppningen. Tagel som stoppning-
smaterial är väldigt hållbart. Det är ett djurfiber och kan 
komma från tamboskap som tex svin, nöt och häst. Som 
stoppningsmaterial är tagel från häst det jag använt på 
grund av den höga kvalitén. Taglet släpper genom luft 
och har en god förmåga att föra bort fukt och torka fort. 
Taglet bereds genom att det tvättas och tvinnas. Dessa 
flätor genomgår sedan en ångbehandling för att få den 
spänstiga funktionen som är önskvärd vid tapetserara-
rbetet. Som ersättning för taglet i kopian blir materialet 
hairlok.

Hairlok är ett material som ger en mjuk känsla i stop-
pningen. Hairlok består av tagel och naturlatex, Taglet 
har behandlats för att få de egenskaper som önskas 
och blandas sedan med naturlatex (Enkev, 2014). Som 
produkt är den bra att placera över pocketsprings då det 
inte begränsar resårens elastiska funktion. Det fungerar 
även som över stoppning. 

Hairlok används i bilar, möbler, madrasser m.m. Materi-
alet är även ljud absorberande.
Nyare material såsom Labyrinth kan vara ett alterna-
tiv. Labyrinth är ett elastiskt, fjädrande och transpar-
ent stoppningsmaterial som kan nyttjas inom de flesta 
användningsområden, möbler, madrasser, båtdynor, 
husvagndynor och utemöbler. Materialets utseende och 
uppbyggnaden påminner om hairlok. Materialet är helt 
återvinningsbart, anti-allergiskt, tvättbart och fukttåligt. 
De hygieniska egenskaperna gör labyrith lämplig inom 
medicinsk eller institutionell användning. (Nevotex, 
2014)

Resårhusen i båda fåtöljerna är hållbara. Det handsnör-
da resårhusets resårer har med olika antal ringar som 
kan snöras ner på olika höjder. På så vi kan man få ett 
resårhus som upptill får en rundad form. I gesällfåtöl-
jen snördes resårhuset på det viset och valet blev att 
använda resårer med olika antal ringar. I kopian brukas 
pocketspring som alternativ. Pocketspring kommer i en 
förbeställd storlek, den går att justera genom att ta bort 

Skiss på stoppnings materlial i framkant av 
sitsen i kopian.
Uppifrån: Hairlok, recfoam, pocketspring och
skum. Linneväv, nosag och i fram kantspiklister 
istället för vulster.
Figur 11

Skiss på stoppnings material i framkant av 
sitsen i gesällmöbeln.
Uppifrån: bomullsväv, tagel (överstoppning)
linneväv, tagel (grundstoppning), grundväv 
(grövre linneväv). I framkant två metalltenor, 
grundväv, två vulster av tagel och linneväv. 
Plombering med bomulsväv och tagel. Resårhu-
set med snörning. sadelgjorden ner fräst i 
stommen.
Figur 12
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enskilda resårer. Men höjden är statisk och att använda 
pocket spring skapar då en helt plan yta utan upphö-
jning. För att få samma form som i gesällen används 
nosag i botten för att delvis skapa den formen. Då kan 
pocketspringmaterialet appliceras och bygga vidare på 
grundformen från nosagen. För att förstärka den for-
men ytterligare byggdes överstoppningen upp i två lager, 
där det undre kom att vara mindre till storlek vilket 
lyfte fram formen mer.  Runt pocketsprings tillkommer 
skummaterial, detta i både rygg och sits. Min ambi-
tion var att använda så lite skummaterial som möjligt. 
Det används inte allas i gesällmöbeln men i kopian 
finns det, detta enbart för att stärka upp kanterna runt 
resårkärnorna. Ett alternativ skulle varit att använda 
högre resårkärnor och då i framkant ha en resår som är 
mer stum, men hur bra håller det jämfört med de låga 
pocketsprings jag använder?

3.2.5 Aspekter på kvalitet

Allt arbete som görs i det här stadiet av tillverkningen 
kommer i slutändan inte synas, men kännas och höras. 
Gesällmöbeln har med sina spår av handen en estetisk 
kvalitet som framträder när möbeln synas underifrån. 
Kopian saknar den delen där handen fått bearbeta 
materialet. Kvalitéer finns i material som är etiskt håll-
bara. Här är det gesällmöbeln, inte kopian, som drar det 
kortaste stårt. De traditionella materialen är nämligen 
problematiska ur arbets- och miljösynpunkt (Sjögren 
2014). De moderna materialen har dock sin problematik 
i framställningen råvaran. Ingen av de båda stoppnin-
garna kan göras utan kunskap. Kunskapen är förutsät-
tningen för upplevelsen av kvalitet i båda dessa fåtöljers 
stoppning.   

3.3 Klädseln
 
Klädseln är det yttre attributet och det som möter 
betraktaren och som tillsammans med möbelns form 
skapar upplevelsen. Klädseln består av läder och tagel-
tyg, lädret är naturgarvat och tar vara på lädrets naturli-
ga utryck.
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3.3.1 Gesällen

Arbetet med klädseln av gesällmöbeln delas in i fyra 
olika etapper. Det är sits, rygg, innerarmstöd och yttre 
beklädnad av rygg och armstöd. Redan under stop-
pningsarbetet har klädselarbetet påbörjats. Innan vul-
sterna för den markerade dynan färdigställs sys domes-
tik, läder och tageltyg fast. Detta underlättar arbetet 
eftersom det hade varit svårare att sy fast dessa material 
när vulsterna är klara. Den enda handsömnaden som 
finns på fåtöljen finns vid den markerade dynan där 
kantbotten för sitsen har fästs. 

Sömmen på sits och rygg sys med maskin i två etapper, 
först sys remsan av läder som blir den skurna råkanten. 
Efter det kommer kantbottnarna att sys fast. Klädseln 
för rygg och sits spikas upp och sys fast i framkant för en 
bra passform. 

Armlänen lästas på en mall och flyttas sedan över till 
möbeln där de spikas fast. Detta görs fuktigt med vat-
ten och torkas innan man flyttar det. Lästningen gör 
att varken söm eller veck behöver läggas längst fram på 
armlänet. Tageltyget plisseras manuellt med hjälp av ett 
strykjärn och för att hålla vecken på plats sys en söm 
längs med tageltyget. Tageltyg är gjort av hästtagel och 
är väldigt slitstarkt. Eftersom hästens svans har en be-
gränsad längd blir bredderna på tyget runt 65 cm. Varje 
hårstrå måste enskilt matas in i varpen.   

Lädret för utsidan av möbeln präglas och mallen med 
mönstret tas ut i lasermaskinen. Därefter fuktas lädret 
lätt och pressas mellan två skivor där den ena har mön-
stret. Pressen görs med tvingar och får sitta över natten. 
Eftersom det inte är någon handsömnad på utsidan av 
möbeln är lösningen att på skivor av mdf limma upp 
det präglade lädret, som sedan fästs i en fräst ram i 
stommen. Lädret och tageltyget nubbas fast på fåtöljens 
undersida.

3.3.2 Kopian

Sitsen sys på samma sätt som på gesällmöbeln och klam-
ras fast över stoppningen. I framkant sveps den över 
kanten och klamras under spiklisten. Tageltyget och 
domestik spikas förvänt över kantbotten (framsida på 
den markerade dynan) som är fäst under spiklisten. Den 
andra spiklisten klamras sedan fast därunder. Under 

Klädsel under arbete på gesällen
Figur 13
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tageltyg och domestik ska stoppningsmaterial tillföras, 
det görs med hairlok.  Lädret på armlänen lästas direkt 
på de lösa sidorna och spikas. Skivorna med det präglade 
lädret fästs på lika sätt som i gesällen. Präglingen har här 
flyttat till fanerpressen p.g.a ett jämnare presstryck och 
att allt kan göras i ett moment. Klädseln klamras under 
möbeln och därefter kommer underspänningen på plats.

3.3.3 Aspekter på hantverket

Hantverket finns i de båda möblerna men med olika 
förutsättningar för utförandet.

Moment som i gesällen har bestått av handsömnad har i 
den moderna fåtöljen helt försvunnit. Genom att ersätta 
vulster med de prefabricerade spiklisterna försvinner 
handens arbete i det momentet. Men handens arbete är 
ändå avläsbart i fästningen av klädseln. Om det spikas 
med klammer eller nubb måste det göras på rätt sätt så 
att klädseln sitter rätt på möbeln. Oavsett om underlaget 
är traditionella vulster eller spiklister. Klammer har den 
fördelen att den är snällare mot stommen och efterkom-
mande tapetserare kanske inte behöver fylla igen spik 
och nubbhål innan deras arbete påbörjas. 

3.3.4 Aspekter på materialet

Materialen i de båda möblernas klädsel är det samma. 
Läder som material är dock problematiskt ur ett ekol-
ogiskt perspektiv. Den största delen av allt garvat läder 
har kromgarvats. Markerna kring dagens garverier 
inehåller mycket gifter. Hanteringen av materialet när 
det är förbrukat blir problematiskt. Kromet som brukas 
vid garvning är trevärdigt och är i sig inte farligt, men 
när lädret inte längre behövs och slängs hamnar det på 
soptipparna och i förbräningsugnarna. Det är där prob-
lemen uppstår. Det trevärdiga kromet omvandlas till 
sexvärdigt krom  och blir således cancerogent (Zetter-
lund 2011). Jag valde därför för båda fåtöljerna att arbeta 
med naturgarvat läder som inte har den problematiken. 
Hudarna från nötdjuren kommer från kringliggande 
områden runt garveriet, vilket gör att miljöpåvekan gen-
om bl.a. transporter blir mindre.
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3.3.5 Aspekter på kvalitén

Lädret som kommer från Tärnsjö garveri är naturgarvat 
och av högsta kvalité. Huden är inte korrigerad utan 
man får se lädrets naturliga yta. Om man ser exklusivitet 
som en kvalitet så kommer de här materialen tilltala den 
känslan. Det taktila och dofterna förstärker det intry-
cket. Det estetiska intrycket domineras av att hudarna 
är okorrigerade och närvaron till djuret blir därmed 
påtagligt. 

4.  Avslutande analys, diskussion och 
reflektion

När nu två fåtöljer har färdigställts och dessutom kan 
jämföras med de två ytterligare som jag gjorde inför 
terminsavslutningen är det dags att återkoppla till den 
ursprungliga frågeställningen: Hur kan tillverkningen 
av en möbel rationaliseras utan att offra de kvaliteér 
som det traditionella hantveket bygger på och med 
bibehållande av kraven på komfort och hållbarhet ur 
ekonomisk, ekologisk, etisk och estetisk synvinkel? 
Utseendemässigt framstår de som i stort identiskt lika 
varandra. Så vari består skillnaden? 

4.1 Analys av resultatet

Två utvändigt lika fåtöljer som är varandras motsatser 
invändigt. Visst finns det små skillnader mellan fåtöl-
jerna utseendemässigt. Målet var att rationalisera de 
tekniker och metoder jag använt i min gesällmöbel med 
bibehållna kvalitetskrav på komfort och hållbarhet.
Kraven på ett gediget hantverk som präglar hela gesäll-
fåtöljen blir inte lika självklara i den moderna fåtöljen. 
Men de är inte heller nödvändiga. En förutsättning är 
dock att de förändringar i materialets och teknikernas 
kvaliteér som föranleddes av kopians produktutveckling 
tydligt redovisas. 

Jag ville med det här arbetet tillverka två fåtöljer som 
var lika varandra, inte bara till utseende; utan också 
med en komfort som inte skiljde sig för mycket. Det har 
lyckats, men bara till viss del. När det gäller hårdheten 
bör en viss skilland mellan rygg och sits alltid förekom-
ma. I en fåtölj med god komfort är sitsen alltid hårdare. 
Denna relativa skillnad i hårdhet mellan rygg och sits 
är densamma i både gesällmöbeln och kopian. Varken 
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gesällmöbeln eller kopian är bättre eller sämre än den 
andre på denna punkt. De har båda ett samspel mellan 
rygg och sits som fungerar utmärkt. Men genom de 
olika stoppningsmaterialen skiljer sig de två fåtöljerna 
ändå från varandra i hårdhetsgrad. En utmaning skulle i 
framtiden kunna vara att få de båda möblerna helt lika i 
fråga om känsel, trots olika material i stoppningen.

Arbetstiden som jag la på kopian var en dryg tiondel 
av tiden som lades på gesällarbetet, d.v.s. 40 timmar. 
Tidsåtgången är inte realistisk ur ett ekonomiskt per-
spektiv för någon av fåtöljerna, men motiveras av att 
det i båda fallen handlar om att tillverka fåtöljen för 
första gången i det specifika utförandet. Dock ger det en 
fingervisning om hur mycket snabbare det går att tillver-
ka en fåtölj med moderna material och tekniker. De 
ytterligare två fåtöljer där jag drar nytta av mitt exjobbs 
analyser och erfarenheter har tagit 26 timmar vardera.

Materialen som jag valde att använda i de två senaste 
fåtöljerna fyller till viss del sitt syfte för min uppgift. De 
materialen skiljer sig från både gesällmöbeln och kopian 
så till vida att det här handlar om ännu mindre skum än 
i kopian. De byggs upp av tagelmattor och hairlok. Ma-
terialen gör att jag kan utföra ett arbete betydligt snab-
bare och det var ett av mina mål. Ett sätt som jag valt 
för de två senaste  fåtöljerna är att låta stommen ta mer 
utrymme och på så vis använder jag mindre stoppning-
smaterial. Ryggen har fått en profil i stommen som följer 
svankens form. Då måste inte den delen byggas upp av 
recfoam. Över resårhusen hos de två senaste fåtöljerna 
har jag inte använt något material som består av skum. 
Där närmar jag mig gesällens kvalitéer i sittkomfort. 
Hairlok ligger direkt på den färdiga resårkärnan som 
en understoppning. Som överstoppning väljer jag att 
använda en färdig tagelmatta.

Kvaliteén är något som jag arbetat med i alla fåtöljer-
na. De synliga kvaliteérna finns i samtliga fåtöljer. Med 
de materialval jag gjort finns de taktila kvaliteérna 
genomgående i dessa. Ekologiskt finns det skillnader då 
gesällmöbeln i sin helhet bygger på naturmaterial med-
ans stoppningsmaterialet i kopian inte uppfyller samma 
krav på ekologisk hållbarhet. Men stommarna håller lika 
hög kvalitet.

4.2 Kvalitet

Kopian
Figur 14

Gesällmöbeln
Figur 15
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Kvalitén eller kvaliteter då det inte finns enbart en, 
skapas av de val jag gör som hantverkare och vilka mina 
avsikter som hantverkare är. De möbler som kommer att 
hålla över en lång tid är de som står för kvalitet. För att 
lyfta fram kvaliten måste jag vara ärlig i mitt hantverk 
och använda material som fungerar för sitt syfte. Det är 
inte nödvändigt att det alltid är naturmaterial.

För mig är det tre element som tillsammans skapar 
kvalitet. Det estetiska, etiska och ekologiska. Alla dessa 
tre delar kräver kunskap, kunskap hos producent och 
kunskap hos konsument.

Det är ur många aspekter svårt att skapa kvalitet, men 
jag strävar efter det på ett sätt som gör att jag kan sova 
gott om nätterna. Nu finns det i mina fåtöljer material 
som skum, som jag velat se mindre av och vet att andra 
lösningar skulle ha gjorts men det hör till mina kom-
mande arbeten. 

4.2.1 Ekologi och etik

Ekologi och etik är begrepp som i relation till min 
tolkning av kvalitet ofta hänger ihop och går i varandra. 
Ett ekologiskt val är ofta etiskt och vice versa, men inte 
alltid. 

Utifrån min vilja att göra ekologiska val har jag sökt efter 
miljömärkningar. När jag tittar på olika märkningar som 
möbelbranschen använder så är Svanen vanligt liksom 
Möbelfakta. Det som skiljer dem åt är att Svanen ser 
till helheten. Hela produktionskedjan från materialf-
ramställning till återvinning, måste uppfylla deras krav. 
Möbelfakta förser en möbel med en deklaration som ska 
visa på en möbels ”kvalitet”. Möbelfakta har tre ledord 
som är kvalitet, miljö och socialt ansvar. Jag håller med 
om att det är väldigt viktiga aspekter när jag skapar en 
möbel. Men de täcker inte en produkts hela kedja. 

Att arbeta med de traditionella materialen har en nega-
tiv  effekt på arbetsmiljön. När industrin valde att övergå 
till skummaterial hade sådana material utvecklats och i 
flera avseenden blivit bättre lämpade att stoppa möbler 
med än kroll och tagel. Taglet och krollet skapade en 
inomhusmiljö som var väldigt dammig och medförde 
dålig luft i lokalerna. En effekt av detta blev att problem 
med allergier och astma ökade. Men även det handsnör-
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da resårhuset fick kliva åt sidan. Att snöra möbel efter 
möbel i ett industritempo var inte hållbart, det ledde 
till allt för stora förslitningsskador hos personalen. Vid 
någon tidpunkt var det tapetseraryrket som hade högst 
förslitningsskador av alla yrken (intervju med Sjögren, 
2014-04-15). Med de material som jag valt för den nya 
fåtöljen så försvinner stora delar av den problematiken, 
vilket är bra. I gengäld har problemet förskjutits från 
möbelindustrins arbetsmiljö till ett globalt ekologiskt 
problem. Skum är i längden inget hållbart alternativ. 
Oavsett om jag arbetar med traditionella material och 
tekninker eller moderna så har jag ett etiskt ansvar.

4.2.2 Estetik

Vad är estetik? Är det inte bara det sköna för ögat? Jag 
vill nog även inkludera övriga sinnen och se estetik som 
en upplevelse av sinnlig beröring inför ett objekt. 

En del av [sic]s estetik är att den ska upplevas som 
exklusiv. Exklusiviteten är beroende av betraktaren och 
dennes värderingar. Det jag gör är att skapa något som 
jag ser som exklusivt och på så vis möter en marknad 
som ser de värdena i en möbel som jag gör. Kersti 
Sandin Bülow, proffessor i design på Carl Malmsten 
Furniture Studies, diskuterar kring hur hörsel, lukt och 
det taktila måste tilltalas för att det exklusiva ska kunna 
uppfattas (Strannegård, 2013). Att få in dessa tankar i 
mina val gör att jag kommer ett steg närmare det ex-
klusiva. Stoppningsmaterialen och skinnklädseln låter, 
luktar och känns när man sätter sig i fåtöljen eller bara 
berör den och det påverkar vår upplevelse av kvalitet.

Idag är det hantverket som gör produkten exklusiv och 
något som ofta rationaliseras bort av industrin på en 
konkurrensutsatt marknad där priser pressas och köp- 
och slängmentaliteten ständigt är närvarande. Hantver-
ket är det exklusiva i dagsläget. Men det förutsätter att 
kunskapen förvaltas. Läggs enbart krut på designen och 
de andra hantverken får stå åt sidan kommer det skapas 
möbler som inte är hållbara. Det finns inga genvägar 
för att uppnå det hållbara, alla som är inblandade i 
utvecklingen av en möbel bör ta sitt ansvar för att skapa 
förutsättningar för en hållbar framtid.

En diskussion som jag tycker är relevant är vikten på en 
möbel, hur avgörande är den för kvalitetskänslan? Vi 
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förväntar oss att en möbel har den vikt som vi visuellt 
upplever att den har. Om den sedan i verkligheten visar 
sig väga mer eller mindre upplever vi den avvikelsen 
som en brist i kvaliten?Att använda mindre material i 
stommar och stoppningar minskar så klart vikten på 
en möbel. Men hur långt vill man gå på det spåret utan 
att urholka kvalitén i det traditionella tapetserararbe-
tet? Detta är en balansgång och det är upp till den som 
skapar en möbel att ha det i åtanke. 

4.2.3 Ekonomi 

Ekonomi ser jag inte som en väsenlig del av en produkts 
kvalitet. Visst kan det vara en kvalitet i sig att en produkt 
är tillgänglig för fler än det riktigt köpstarka. Mot bak-
grund av mina etiska, ekologiska och estetiska kommer 
[sic] aldrig att bli så tillgänglig. Dock kan det vara en 
kvalitet att [sic] i och med arbetet blivit något mer ekon-
omiskt bärkraftig.

4.3 Produktutveckling

För att produktutveckla måste det finnas ett företag som 
tror på produkten och en marknad som är beredd att ta 
emot den. Även om en möbel får uppmärksamhet gen-
om tex  priser och utmärkelser så är inte det en garanti 
för att den säljer. Men företaget uppmärksammas och 
andra produkter får således uppmärksamhet och försälj-
ningen kan öka. (Grennfalk, 2014)
Vi har att acceptera den för tillfället optimala sam-
mansättningen av material som finns tillgängligt. Från 
den punkten får man invänta nya innovationer innan 
arbetet kan föras framåt. Aspekter som väger tungt i 
det arbetet är de ekonomiska, etiska och ekologiska. 
Förutsättningar ändras och problematik kan uppstå 
kring de val som man tidigare gjort när kraven för tex en 
miljömärkning ändras. Att byta ut material till ekologis-
ka alternativ är ett sätt att produktutveckla. 

4.4 Sammanfattande slutsats

Beträffande hantverket kan jag konstatera att det knap-
past är något i det synliga som skiljer de båda fåtöljerna 
åt. En del av gesällhantverkets synliga sömmar är gjorda 
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för hand, men syns bara för det tränade ögat.

Beträffande komfort  kan jag konstatera att båda fåtöljer-
na håller samma kvalitet. Trots  olika material i stop-
pningen har samma effekt uppnåts, om än inte samma 
känsla. 

Beträffande hållbarhet  över tid finns det en skillnad.
Livslängden för kopians stoppning med nosag och 
pocket spring  är 25  år, beroende på graden av använd-
ning(Lindberg 2014). Stommen och klädseln är till både 
material och teknik lika hållbara över tid i gesällarbetet 
och kopian.
Beträffande ekologiska aspekter finns det skillnader. 
Klädselns skinn är det samma i båda fallen, naturgarvat 
läder och tageltyg. Men stoppningsmaterialen är mer 
ekologiskt hållbara i gesällarbetets fall medan det är 
mindre hållbart i det andra fallet. Även om det består 
av återanvänt material är det i slutändan inte möjligt att 
skicka tillbaks det in i kretsloppet.

Det man ser med blotta ögat utstrålar kvalitet i båda 
fallen. De taktila kvalitetsvärderna är desamma, genom 
att samma material använts i det som syns utåt i båda 
fallen. Sammanfatningsvis kan sägas att jag även i ko-
pian uppnått hög kvalitet i förhållande till etik, ekologi 
och estetik. Men med en något mer ekonomisk hållbar 
arbetsinsatts.

4.5 Diskussion

Genom att diskutera och reflektera kring mina resultat i 
detta arbete kan jag genom mina slutsatser bygga en för 
mig ny kunskap. 

Förståelsen för materialen försvinner för den stora 
massan när konsumtionen bara ökar och hur kan jag då 
tydliggöra en kvalitet? Upplevelsen av kvalitet förutsät-
ter alltså kunskap hos konsumenten. Man måste då gå 
andra vägar som att inte bara visa på den färdiga pro-
dukten utan lyfta fram hantverket och åter igen förse 
marknaden med kunskap. Det räcker bara inte att visa 
en möbel och säga att så här mycket vill jag ha och 
hoppas att någon köper den. Jag måste också berätta om 
detaljerna, materialen och teknikerna jag använt. Med 
min kunskap kan jag lyfta fram hantverket och höja det 
kvalitativa värdet ännu mer för betraktaren. Skapandet 
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av kvalitén är beroende av kunskapen hos producenten 
och upplevelsen av kvalitet är beroende av kunskap hos 
konsumenten. Jag måste som producent vara medvet-
en om konsumentens kunskapsnivå för att förstå deras 
val och handlingar. Kvaliten kan inte enbart finnas i 
en detalj utan alla komponenter i ett arbete måste med 
sin specifika kvalitet samspela med varandra. Kvalitet i 
hantverket och materialet bidrar till den estetiska up-
plevelsen. Kunskap ger möjlighet att göra goda etiska 
och ekologiska val.

Genom att skapa en möbel som är hållbar blir det en 
möbel som mindre belastar miljön, det är en möbel som 
följer med en genom livet. Att nyproducerade möbler 
innehåller mycket skum är ett problem ur ett miljöper-
spektiv och det tycker jag ska vara den sista utvägen 
när jag stoppar mina möbler. Men det finns i dag inget 
material som kan ersätta skummet fullt ut med avseende 
på funktion och ekonomi. Möbelindustrin letar efter nya 
material som ska ersätta polyretanskumet men hittills 
finns inget. Det som görs är att grundämnena i skummet 
till viss del kan ersättas med en annan substans och på 
det sättet få tex en svanenmärkning, men problemen 
kvarstår ändå.

Jag ville att det i kopian skulle vara så lite skummaterial 
som möjligt, men är de materialen som jag ersatt dem 
med tillräckligt bra? Hairlok är ett bra alternativ som är 
uppbyggt av naturmaterialen tagel och naturlatex. Men 
det går inte att separera vid senare återvinning. Likaså 
är den återvunna recfoamen bara det sista steget för 
skummets livscykel, när recfoam är förbrukad återstår 
förbränning.

Mina val gjorde att det gick avsevärt mycket snabbare 
att tillverka kopian och sett ur ett ekonomiskt perspektiv 
är det såklart försvarbart men ju mer jag arbetade med 
projektet desto mer ville jag kunna göra val som sedda 
ur ett miljöperspektiv är riktiga. Svanen finns som alter-
nativ för att kvalitetsmärka en produkt som då lever upp 
till bestämda krav. I möbelbranschen kan även möbler 
redovisas under Möbelfakta, en innehållsdeklaration där 
man redogör för alla produkter som finns i en möbel. På 
det sättet får väl kunderna avgöra om de tycker att det är 
ett bra alternativ. Men då behövs kunskapen för att veta 
vad det är för val man gör och har den genomsnittlige 
konsumenten det? 
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4.6 Reflektion

Gesällmöbeln har rent hantverksmässigt gjorts efter 
bokens alla regler, men kopian har alla förutsättning-
ar att utvecklas vidare. Många tankar har uppkommit 
under arbetets gång, bl.a. beträffande de ekologiska och 
etiska aspekterna när jag väljer ett material framför ett 
annat. Känslan är att arbetet nu efter avslutat examen-
sarbete måste gå vidare och material och lösningar som 
jag valt förbättras. Jag vet redan att stommen måste 
göras om, jag vet att jag har andra lösningar vad gäller 
stoppningen i kopian. Jag vet också att utvecklingen vad 
det gäller nya material inte har stannat utan det kommer 
mer. Men för att utveckla dessa och applicera dem för 
tapetserarändamål krävs kunskap om hantverket.

Jag har redan gjort ytterligare två fåtöljer som en vidare 
utveckling av mitt examensarbete. Där har tex skummet 
blivit en mindre del av stoppningens volym än i kopian. 
Men jag ser återigen att mer kan göras och att jag tillver-
kar färdiga fåtöljer med mina olika lösningar i är inte 
riktigt försvarbart sett ur en ekonomisk synvinkel. Jag 
måste  arbeta vidare med modellen och göra den ännu 
bättre. Jag vill jobba mot de kriterier som Svanen ställer 
för en möbel som ska få bära deras emblem. Jag känner 
mig nöjd med det resultat jag nått men inser också att 
utvecklingen kan drivas längre.

Jag ser inte det här arbetet som slutet utan början på 
något som är väldigt spännande och viktigt. Inte bara 
för mig själv som person utan för mig som hantverkare 
som har ett ansvar att leverera produkter som bidrar till 
en hållbar framtid. Att upprepa ord som hållbarhet och 
kvalité kan inte göras utan att ha en tanke kring dem, det 
måste finnas ett intresse för att upprätthålla dem, om-
pröva dem och ständigt söka vägar som främjar skapan-
det och hantverket.   

Jag tar den här kunskapen med mig och den kommer att 
vara nyttig för mitt framtida hantverk. Det är en viktig 
pusselbit som för mitt arbete framåt. 
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5. Bilagor

Gesällbrev - Tapetserare 

PROVBESTÄMMELSER
(Ändrade 1998 01 02 samt reviderade av STC 2002 03 11) 

FÖR GESÄLLBREV I TAPETSERARYRKET 
Bransch- och/eller yrkesorganisation (remissorgan): Sveriges Tapetseraremästares Centralförening (STC) 

UTBILDNINGSKRAV FÖR TAPETSERARYRKET: 
Dokumenterad tapetserarutbildning motsvarande 4500 utbildningstimmar under minst 3 år. 

UTBILDNINGSVÄGAR 
Nedan angivna utbildningsvägar och bestämmelser fordras för erhållande av gesällbrev i tapetseraryrket: 
•	 Gymnasial	utbildning	i	tapetseraryrket	(t	ex	inom	Hantverksprogrammet)	c:a	1340	timmar,	komplet-
terad med påbyggnadsutbildning, högskola, yrkespraktik i företag alternativt egen verkstad under överin-
seende av en mentor, samtliga godkända av STC och sammanlagt minst 4500 timmar. 
•	 Traditionell	-	eller	annan	form	av	lärlingsutbildning,	godkänd	av	STC,	omfattande	minst	4500	tim-
mar.
•	 Annan	likvärdig	(t	ex	internationell)	utbildning	och/eller	yrkespraktik	som	av	branschen	prövas	i	
varje enskilt fall (totalt minst 4500 timmar). 
PROVBESTÄMMELSER 
Provet skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning kan fastställas att den sökande är väl insatt i 
yrkets enskildheter. Provet skall granskas av två opartiska granskningsmän, med dokumenterade kunskaper 
inom tapetseraryrket, utsedda av Sveriges Tapetseraremästares Centralförening (STC). Ansökningshandlin-
gar, skisser och/eller bilder (fotografier) och annat underlag skall godkännas av STC före provtidens början. 
Självständigt utförda ritningar bedöms som en merit. Provet skall slutföras inom sex månader.

Ett arbetsprov med minst motsvarande svårighetsgrad som nedan beskrivna objekt men annat utförande kan 
godkännas efter prövning.

Om slutpoängen och svårighetsgraden är minst 4.0, gäller provet även som arbetsprov vid senare ansökan om 
mästarbrev. I annat fall avläggs särskilt mästarprov. 

I det praktiska provet skall följande moment ingå: 

Objekt:   Stoppa och klä en möbel bestående av sits, rygg och armstöd. 

Sits:   Sitsen skall innehålla minst 16 resårer (4 stycken på djupet) där 7 - ring eller däröver skall ingå. 

Armstöd:   Armstöden skall vara vulstrade med avsydda kanter, alternativt resårer. 

Rygg:   Rygg med avsydda kanter med eller utan resårer. 

Provet skall avbrytas om genomsnittspoängen understiger 3.0 vid något granskningstillfälle. 

Det utförda provet skall bedömas utifrån bl a: 
•	 provets	art	
•	 materialval	
•	 resårsnörning	

5.1 Sveriges Hantverksråds bestämmelser 
för gesällprov
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•	 grundstoppning:	sits,	armstöd,	rygg	
•	 överstoppning
•	 klädselutförande	
•	 tillskärning	och	i	förekommande	fall	mönsterpassning	samt	helhetsintryck	och	noggrannhet.	
Material och arbetsbeskrivning skall bifogas varje arbete då det lämnas till granskning. 
Granskning av gesällprov för tapetserare sker vid minst tre åtskilda tillfällen då väsentliga moment i arbetet 
granskas (bl a resårsnörning, grundstoppning: - sits,- armstöd, -rygg, klädselutförande, tillskärning, ev. mön-
sterpassning). 
Om det föreligger ett mentor-förhållande mellan den sökande och STC, står STC för kostnaderna i samband 
med granskning. 
Avgift för gesällbrev (fr o m 1997 01 01) är 500:- exkl moms som erlägges till Sveriges Hantverksråd.
Provbestämmelser, ansökningsblanketter och information erhålls från: 

Gesäll- och Mästarbrevskansliet
Sveriges Hantverksråd
Box 147
793 23  LEKSAND
Tel: 0247-369 50
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5.2 Sveriges tapetserarmästares rutiner för 
utförande av gesällprov
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7. Figurförteckning

Sida 4
Figur 1: Vulst på lös sits, studiematerial Carl 
Malmsten Furniture Studies. 

Sida 5
Figur2: Resårhus, december 2013, gesällarbete.

Sida 6
Figur 3: Gesällstomme, detalj av ritning. Josefina 
Hägg, 2013

Sida 7
Figur 4: Stomme för kopian, detalj av ritning. Jose-
fina Hägg, 2013

Sida 9
Figur 5: Resårhus för sits och rygg, inför första 
granskningen av gesällprovet, November 2013

Sida 10
Figur 6: Del av stoppningsarbete inför andra 
granskningen gesällprovet, december 2013

Figur 7: Nosag på kopians rygg. Mars 2014

Figur 8: Del av arbetet med kopians sits. Mars 
2014

Sida 11
Figur 9: När bild på arbetet med kopians rygg. 
Mars 2014

Figur 10: Kopians rygg, sett från sidan med mate-
rialen synliga. Mars 2014
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Sida 12
Figur 11: Skiss, genomskärning av kopians fram-
kant och dess material. Juni 2014

Figur 12: Skiss, genomskärning av gesällmöbelns 
framkant och dess material. juni 2014

Sida 14
Figur 13: Klädselarbete på gesällmöbel inför sista 
granskningen. januari 2014

Sida 17
Figur 14: Kopian, färdig fåtölj. Mars 2014

Figur 15: Gesällmöbeln, inför sista granskning. 
Januari 2014
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