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Abstract

This report is conducted to gain an insight in the 
Swedish furniture industry since the early 1900s and 
its current state. At a time when we are becoming 
more and more aware of that we are living in an un-
sustainable society of consumption and quickly puts 
an end to the earth’s resources, can we continue in 
this direction and will it be profitable from an eco-
nomic-, social- and sustainability perspective? 
     In my examproject i have investigated these ques-
tions and are proposing a way to keep production 
localy with local sustainable materials in a near fu-
ture. New powerful digital pruduction tools and tec-
niques, and research and inventions in the material 
feilds, are rewriting the global pruduction map.
   By visiting a variety of production facilities for fur-
niture and through a series of interviews of people 
connected to the industry, I have gained a deeper 
understanding and insight into the Swedish furni-
ture industry and the future changes it faces. I have 
also read relevant literature and analyzed the chair 
as an object and the ergonomic conditions of sitting. 
In my report I want to showcase the importance of 
tradition and knowledge in furniture making, and 
bring this into a future sustainable production in-
dustry.
   Additive manufacturing, or 3D printing as it is also  
called, allows the designer to design both the inside 
and outside of an object and give it unique features. 
This enables many of the traditional physical condi-
tions of production technology to be re-examined.
   My design proposal is a 3D printed chair designed 
by using Biomimicry and looking at the wasp. The 
wasp is chewing wood fibre and mixing it with saliva 
and then spits the mixture out in thin stripes and 
layer by layer building its nest, much in the same 
way as a 3D printer. As material i have proposed a 
filament based on nanocellulose witch is 100% bi-
odegradible and because of its mechanical proper-
ties that are very similar to kevlar will allow physical 
freedom to the design.
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Sedan december 2010 driver jag en mekanisk verk-
stad där vi bearbetar metall och plast. Det produk-
tionsindustriella företaget heter Konturverktyg AB 
och som entreprenör har jag direkta och dagliga 
erfarenheter av den globala marknadens effekter på 
svensk, lokal och småskalig industri. Mitt företagan-
de är en viktig och erfarenhetsbaserad ingång till 
min examensuppsats.    
     Konturverktyg AB har funnits sedan 1965 men 
var nära att läggas ned eftersom den dåvarande 
ägaren inte hittade någon köpare och arvtagare var 
ointresserade av att driva verksamheten vidare. I 
min roll som chef planerar jag produktionen, köper 
material och tjänster från externa leverantörer. 
Min erfarenhet av branschen var inledningsvis be-
gränsad, så jag fick lära mig allt från grunden. Ti-
digt kom jag till insikt med att allt fler kunder, som 
stora börsnoterade svenska industriföretag, kon-
stant lade mer av sin produktion hos leverantörer 
i låglöneländer i Asien, vilket drabbade min arbet-
splats och andra företag; allt ifrån materiallever-
antörer till konkurrenter, men även industriföreta-
gens egna produktionsanläggningar. Av de företag 
som skulle överleva väntade sjunkande omsättning 
och dessutom stora investeringar i moderna mask-

1. INLEDNING  iner och ISO-system, detta för att svara mot konkur-
rensutvecklingen.  
     Många företag jag hade kontakt med och som 
gått i arv i generationer lades ned då framtiden såg 
dyster ut och de nya generationerna inte ville eller 
hade råd att driva verksamheten vidare. Många blev 
arbetslösa och på sikt har mycket kunskap också 
gått förlorad. Jag frågar mig dagligen om det kort-
siktiga tänkandet och tanken om snabb ekonomisk 
vinning är sund och hållbar i ett längre perspektiv. 
Vad händer till exempel om oroligheter i världen 
gör att produktionen måste flyttas hem? Finns de 
tillverkande företagen, kunskapen och produktion-
stekniken kvar? Löneutvecklingen i exempelvis Kina 
har trefaldigats från 2005 till 2016 1. Kommer det en 
brytpunkt när det inte längre är billigare att produc-
era där och vad händer då? Flyttas produktionen vi-
dare till en ny kontinent eller återvänder den hem, 
och finns då företagen och kunskapen kvar i Sverige?
     I mitt examensarbete har jag besökt ett antal pro-
duktionsanläggningar runt om i södra Sverige, samt 
genomfört en rad intervjuer med personer som är 
involverade i olika delar av produktionen. Jag har 
försökt få en djupare förståelse för vad som fak-
tiskt är möjligt att producera och vilka tekniker och 
maskiner som används, både historiskt och idag.

1 http://www.dn.se/ekonomi/lonerna-i-kina-stiger-narmar-sig-greklands/
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Syftet med denna uppsats är att få en djupare 
förståelse för den svenska möbelindustrin, samt bes-
vara frågan om det går att producera möbler lokalt 
som är konkurrenskraftiga på en global marknad. 
Kan vi med design som verktyg använda moderna 
produktionsmetoder för den småskaliga industrin 
och skapa sysselsättning i flera led för att behålla 
förädlingsprocessen och kunskapen om produktion-
steknik så långt som möjligt inom landets gränser?

Frågeställning:

Kan jag genom en designprocess utveckla en stol 
utifrån den hantverkstradition och kunskap om pro-
duktionsteknik som finns hos producerande möbel-
verkstäder idag, men med nya produktionstekniker 
och material som på sikt kan bli lönsamma ur ett 
ekonomiskt perspektiv och möjliga att producera 
lokalt med lokala miljömässigt hållbara material?

För att undersöka och besvara dessa frågor har jag 
sett det som viktig att belysa och lyfta fram aspek-
ter från den historiska möbelproduktionen och visa 
exempel på hur svensk möbelindustri utvecklats. Jag 
kommer också ge exempel på hur olikartad produk-
tionen kan se ut i dag. Jag fortsätter därför här med 
en kort resumé av den svenska möbelindustrin un-
der 1900-talet och fortsätter därefter med att beskri-
va tre exempel på produktion idag, vilka jag ser som 
representanter på historisk, samtida och framtida 
produktion.           

1.2 Syfte och frågeställning

Svensk möbelproduktion har funnit i många hun-
dra år. Möbeltillverkningen i Sverige, liksom i övriga 
världen, har i alla tider bedrivits hantverksmässigt 
i mindre snickerier och tillverkning har skett efter 
beställning. När samhället industrialiserades i stor 
skala i mitten av 1800-talet gick den lokala och 
småskaliga möbelproduktionen i samma utveck-
ling, och inte minst tog möbelindustrin rejäl fart i 
början av 1900-talet. Det var många faktorer som 
samspelade och bidrog till utvecklingen, såsom nya 
effektiva maskiner, utbyggnaden av kommunika-
tioner samt ett snabbt växande samhällen som öp-
pnade upp nya marknader. 
   Centrum för den svenska möbelindustrin låg i 
Småland och kallades i folkmun för möbelriket, ett 
namn som finns kvar i våra dagar. Men vilka aktörer 
har överlevt och vilka faktorer har gjort att deras 
verksamhet kunnat fortsätta att utvecklas? Vilka lär-
domar finns i det förflutna och kan formgivning och 
produktutveckling vända den negativa trenden av 
nedläggningar och flytt av produktionen?

1.3  En kort resumé av svensk möbelindustri un-
der 1900-talets början
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I min undersökning av den svenska möbelindustrin 
har jag besökt tre möbelproduktionsanläggningar 
och undersökt vilka produktionstekniker som an-
vänds, vilka tjänster som köps in och hur produk-
tionen har förändrats. Jag har även besökt ett antal 
legotillverkare för att se vad som är möjligt att pro-
ducera lokalt i mitt eget närområde. Utöver detta 
har jag intervjuat personer som är verksamma inom 
industrin, för att försöka förstå hur de ser på svensk 
möbelproduktion och design. Ett viktigt steg i den-
na undersökande process var att kontakta tre olika 
svenska produktionsanläggningar som jag anser 
representera ett historiskt, samtida och framtida 
perspektiv på möbeltillverkning.

Skansens möbelsnickeri representerar det histor-
iska perspektivet och efterliknar ett småländskt 
möbelsnickeri på 1920 talet, ursprungligen stod 
byggnaden i småländska Virserum och Skans-
ens möbelsnickeri är idag utrustat med tidsenliga 
maskiner. Edvin Eklund, skråansvarig och expert 
på historisk möbelproduktion, visade mig Skans-
ens möbelsnickeri. Jag fick snabbt insikten att den 
historiska produktionen av möbler inte skiljer sig så 
mycket från dagens, men att maskinerna var enklare 
förr och att fler moment då utfördes för hand. Pro-
duktionen byggde på tradition och hantverk och det  

Mitt nästa besök företog jag på Gärsnäs AB som 
grundades i Gärsnäs på Österlen redan 1883. Det-
ta företag har alltså varit en del av nästan hela den 
svenska möbelindustrihistorien, och representerar 
ett samtida sätt att arbeta.  

1.4 Intervjuer och undersökning av produktions-
förhållanden - historiska, samtida och framtida 
perspektiv på möbeltillverkning
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erna och mer mekaniserade verkstäderna.
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Tidigare hade Gärsnäs hela förädlingsprocessen, 
från rot till stol, men på 1980-talet avvecklades 
trävaruhanteringen. Man gör nästan alla moment i 
produktionen själva förutom basning, skiktlimmn-
ing och viss tapetsering. Produktionslinjen är en 
blandning av moderna maskiner och traditionellt 
hantverk. Det är en ganska personalkrävande verk-
samhet, och Gärsnäs huserar i väldigt stora lokaler 
som ur ett ekonomiskt perspektiv kanske hade varit 
omöjligt i en storstadsregion, men just på grund av 
detta har företaget också kontroll på produktionen 
och kontrollerar hela förädlingsprocessen, vilket ger 
bättre marginaler. Företaget är helt dominerande på 
orten och många som bor i samhället har direkt eller 
indirekt en relation till företaget. 

Mitt avslutande besök var hos möbelproducenten 
Blå Station AB i Åhus, vilket enligt min åsikt repre-
senterar ett framtida sätt att arbeta. Företagets filo-
sofi bygger mer på, som dess ledare och huvudägare 
Johan Lindau uttrycker det, ”Drivkraften att göra 
skillnad”. Detta är i förhållande till Gärsnäs ett litet 
företag och Blå Station AB lägger ut all produktion

Nackdelen är att Blå Station AB får ett lägre 
täckningsbidrag eftersom företaget inte kontrollerar 
större del av förädlingsprocessen, och därmed inte 
heller har samma kontroll över produktionen. Över-
lag så anser jag att denna struktur ligger mer i tiden 
då förändringarna i samhället går allt snabbare och 
världen krymper i takt med den tekniska utvecklin-
gen, då måste företagen kunna ta snabba beslut och 
anpassa sig efter omvärlden.

Vad jag hittade i min undersökning var en ganska 
välmående industri men där färre och färre männ-
iskor var anställda inom produktionen. Allt mer av 
material och produktion köptes in från andra länder, 
fram för allt på grund av kostnadsskäl, men även 
på grund av att kunskap och maskinparker för viss 
produktion försvunnit. Frågan väcktes om vi verkli-
gen behöver en svensk tillverkningsindustri. Man 
brukar säga att industrin byggde Sveriges välstånd, 
och onekligen bidrar den till arbetstillfällen och 
tillväxt. Min slutsats blir att om vi vill bibehålla  en 
lokal möbelproduktion och fortsatt sysselsättning så 
måste vi bromsa utvecklingen och antingen förän-
dra eller ersätta industrin med någonting annat.
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på legotillverkning. Fördelarna med en liten smidig 
organisation med lägre fasta kostnader är att före-
taget inte är så känsliga för konjunktursvängning-
ar.  Man har endast montering och distribution att 
hantera av själva produktionsdelen och man kan 
därav fokusera på själva designen och försäljningen 
av produkterna. 
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Syftet med mitt examensarbete är alltså att genom 
en designprocess utveckla en stol utifrån den hant-
verkstradition och kunskap om produktionsteknik 
som finns hos verkstäder idag, men med nya pro-
duktionstekniker och material som på sikt kan bli 
lönsamma ur ett ekonomiskt perspektiv och möjliga 
att producera lokalt med lokala hållbara material. 
Genom att utforska av nya lokala material och pro-
duktionstekniker är syftet att formge en stol med 
fokus på form, ergonomi, hållbarhet och så att den 
blir lämplig för serietillverkning. 
   Jag har delat in min process i en undersökande och 
en idéskapande del samt ett avslutande konceptuellt 
gestaltningsförslag.

2.1 Intervjuer

I min process behövde jag få relevant information 
för att skapa mig ett övergripande förhållningssätt 
till möbelproduktion och design. Först ville jag få 
en insikt i en möbels livscykel och vad som gör att 
vissa möbler håller både estetiskt- och kvalitetsmäs-
sigt över tiden. Jag började med att intervjua en rad 
personer med koppling till möbelbranschen. In-
tervjupersonerna valdes ut för att de representerar 
ett brett spektrum av formgivningen, produktionen 
och försäljningens olika delar. Det finns många as-
pekter som påverkar en möbels livscykel och jag 
pratade med personer som representerade olika sta-
dier i en möbels producktionscykel för att få deras 
perspektiv och erfarenheter. Jag formulerade en in-
tervjumall som justerades utifrån intervjupersoner-
nas nisch. Intervjuerna tog mellan 40 till 90 minuter 
och gjordes vid personliga möten under våren 2017, 
samt spelades in digitalt.

Åke Axelsson, Arkitekt, formgivare och huvudägare 
i Gärsnäs: 

Jag träffade Åke i hans kombinerade bostad och 
verkstad på Resarö i Stockholm. Vi pratade mycket 
om hans gestaltningsprocess och hur han tar sig an 
olika uppdrag.

Andrew Duncanson, Antikvitetshandlare, ägare och 
grundare av Modernity. 

2. DESIGNPROCESS  

Andrew kommer ursprungligen från Skottland 
och driver galleriet Modernity på Sibyllegatan i 
Stockholm, ett galleri specialiserat på skandinavisk 
1900-talsdesign.

Magnus Eriksson, Platschef Gärsnäs produktion-
sanläggning.

Magnus är ansvarig för produktionen på Gärsnäs 
fabrik och övervakar alla dess moment. Han lotsade 
mig igenom hela deras produktionskedja.

Edvin Eklund, Möbelsnickare, ansvarig för Skans-
ens snickarskrå.

Edvin som är utbildad möbelsnickare på Malms-
tensskolan är väl förtrogen med de hantverksmäs-
siga traditionerna och teknikerna inom möbelpro-
duktionen och förevisade tekniker och maskiner.

Johan Lindau, Formgivare och Design Manager Blå 
Station

Johan har inte bara en passion för god design i all-
mänhet och möbler i synnerhet, men drivs också av 
ett ideal om hållbarhet. Blå Station grundades av Jo-
hans far, Börje Lindau, och Johan har så att säga fötts 
in i designvärlden.

Genom dessa intervjuer drog jag en del slutsatser:

 Traditionellt hantverk är grunden i all  
 produktionsteknik.
 Materialet och dess egenskaper är av yt- 
 tersta vikt för både kvalitén och funk- 
 tionen, men har även mycket stor be  
 tydelse för den fysiska livslängden och  
 det ekonomiska andrahandsvärdet.
 Form och funktion är lika viktiga och  
 måste harmonisera.

..

.
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ÅKE AXELSSON

EDVIN EKLUND

MAGNUS ERIKSSON

JOHAN LINDAU

ANDREW DUNCANSON

Arkitekt och formgivare, huvudägare Gärsnäs

Formgivare och Design Manager Blå Station

Möbelsnickare, ansvarig snickarskrået Skansen

Platschef Gärsnäs produktionsanläggning

Ägare och grundareModernity

“Svensk design är inte 
minimalistisk utan 
funktionsdriven.”

“När jag utbildade mig 
skolades vi in i en ide-
ologi att vårt arbete är 
till för att tjäna mänsk-
ligheten .”

“Vi använder endast 
traditionella produk-
tionsmetoder, vi gör 
som man gjorde på 
den tiden”

“Vi tittar mycket 
på möjligheten
att återvinna, 
återbruka och 
demontera när en 
ny produkt
skall sättas i pro-
duktion”

“Personligen anser jag att for-
men är ett obejkts viktigaste 
egenskap, att den är vacker.”
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För att undersöka beståndsdelarna i en stol tog jag 
isär en pinnstol. Enkelt förklarat består en stol av en 
sits, ben och ryggstöd. Armstöd kan tillkomma. En 
stol måste ha en stabil konstruktion, men det är inte 
nödvändigtvis jämställt med mycket material. Ex-
empelvis är Åke Axelssons produktion för Gärsnäs 
vanligen minimalistisk men trots detta är stolarna 
mycket stabila. I min intervju berättade Åke att hans 
filosofi bygger på att stolen först och främst skall 
vara funktionell. Vidare att han alltid arbetar utifrån 
att stolen skall vara lätt och bestå av så lite material 
som möjligt, men utan att kompromissa med stab-
iliteten. 
   Pinnstolens framgång anser jag bygger på just det-
ta. Förutom att den var billig att producera med den 
för tiden moderna industrialiserade tillverkning-
sprocessen, är den lätt och består av ganska lite ma-
terial samtidigt som den är komfortabel och stabil. 
Självklart gäller inte detta för alla pinnstolar, men 
om man jämför med de tidigare mer dekorerade och 
hantverksmässigt producerade stolarna är de ofta 
betydligt tyngre, består av mer material och är långt 
mer krävande att producera.
    Jag hade ett samtal med möbelformgivaren Peter 
Andersson som specialiserat sig på stolar, och han 
menade att det nästan är omöjligt att designa en 
klassiker idag och att de flesta möbler har en försäl-
jningscykel om ca 10 år innan de tas ur produktion. 
Vad är det då som gör att vissa stolar blir omåttligt 
populära och kan säljas år in och år ut? 
   Två av historiens mest sålda stolar, Michael Tho-
nets Stuhl no 14, och Arne Jacobsens Sjuan har flera 
gemensamma nämnare. Framför allt var båda stols-
modellerna banbrytande på sin tid och är sprungna 
ur nya produktionstekniker. Stuhl  no 14 var kan-
ske den första modernt industrialiserade produk-
ten och Michael Thonet bröt ny mark inte bara åt 
möbelindustrin utan räknas också som en av de 
första industridesignerna. Han utvecklade den gam-
la böjträtekniken genom så kallad basning, men 
anses även vara en pionjär inom serietillverkning 
och organisation av en produktionslinje.3 När han 
presenterade sina första modeller på utställningar-
na i Kobelenz och Mainz i början av 1840-talet, var 
stolsmodellen banbrytande och synnerligen innova-
tiv. Det sägs att Stuhl no 14 har fram till våra dagar 
sålts i hisnande 80 miljoner exemplar.   

2.2 Analys av stolar Arkitekten och formgivaren Arne Jacobsen lanse-
rade 1952 sin trebenta stol Myran, en lätt och stapel-
bar stol med sits i formpressad plywood och med ben 
av stålrör. Myran och sedermera Sjuan är en del av 
den så kallade radikala funktionalismen som Arne 
förespråkade3, och har sina rötter i Bauhausrörelsen. 
Arne ansågs var en av de mest lysande stjärnorna 
inom Scandinavian Design. Jane Fredlund skriver i 
sin bok Moderna antikviteter, att som funktionalist 
ansåg han att ”ett föremåls form skulle bestämmas av 
materialet, tillverkningssättet och användningen”4. 
Stolen Sjuan premiärvisades på utställningen H55 
i Helsingborg 1955 och producenten Fritz Hansen 
uppger att den fram tills nu sålts i ca 30 miljoner 
exemplar.
   Vad har då dessa stolar gemensamt? Båda är pro-
dukter sprungna ur experimenterande med nya pro-
duktionstekniker och material. De är lätta, stabila, 
består av lite material samt var banbrytande på sin 
tid. Den främsta gemensamma nämnaren är dock 
att de designats med utgångspunkt i industrialise-
rade produktionstekniker. I min designprocess har 
jag tittat mycket på hur stolar är konstruerade och 
producerade. Att producera lokalt med de material, 
kunskaper och produktionstekniker som finns att 
tillgå känns naturligt för mig, men kan jag använda 
dessa produktionstekniker på nya sätt?

2.3 Designreferenser

Genom hela mitt arbete har jag tittat och analyserat 
stolar från industrialiseringens begynnelse fram till 
våra dagar. Framför allt stolar som utmanat och där 
upphovsmannen och producenten använt innovati-
va material och produktionstekniker. De stolar jag 
analyserat närmare är:

2 http://www.thonet.com.au/history/
3 Carsten Thau och Kjeld Vindum, Danske Designere Arne Jacobsen, s 7,(2002)
4 Jane Fredlund, Moderna Antikviteter, s 88,(2005)
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Stuhl no 14 från 1859, som anses vara den första 
industriellt tillverkade stolen. Michael experiment-
erade med och utvecklade teknik för ångböjning av 
massivt trä, som sedermera resulterade i ett patent 
för tekniken 18565. Han utvecklade även en modern 
och industrialiserad produktionslinje och anses vara 
en pionjär inom industridesign.

Series 7 från 1955, som egentligen är en vidareu-
tveckling av hans några år yngre stol Myran. Det-
ta var en av de första stolarna där plywoodsitsen 
formpressades i ett stycke. Arnes stol är dessutom 
ett lysande exempel på användande av extremt lite 
material men med bibehållen stabilitet.

Eames DFSW Molded Fiberglass Side Chair från 
1950, är en av världens första plaststolar, och paret 
Eames har även blandat in material såsom trä och 
metall i formen.

Stuhl no 14
1859

MICHAL THONET

RAY & CHARLES EAMESDFSW Molded 
Fiberglass Side Chair 

1950

ARNE JACOBSEN

Series7 / Sjuan
1955

8
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Panton Chair från 1967, som allmänt anses som 
världens första plaststol formsprutad i ett stycke.

The November Chair från 2012, anses vara den första 
stolen som är helt tillverkad i femaxliga fräsmaskin-
er. Modern teknik var en förutsättning för att klara 
av den höga precisionen som krävs för att få obrutna 
linjer och kunna sammanfoga stolens olika element.

Carbon Chair från 2004, är tillverkad helt i kolfib-
er och är ytterligare ett exempel på en ultralätt men 
otroligt stabil stol där formgivarna kombinerat tra-
ditionellt hantverk med ett högteknologiskt materi-
al.

BERTJAN POT
&

MARCEL WANDERS

VERNER PANTON

Panton Chair
1967

PETER EJVINSSON
&

EMMY LARSSON
The November Chair

2012

Carbon Chair
2004
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Sammantaget kan sägas att samtliga dessa stolar 
är resultatet av traditionellt hantverk och ett stort 
utforskande av nya material och nya produktion-
stekniker, det är i den meningen jag använt dessa 
stolar som referenser i mitt formarbete. I min men-
ing är det just kombinationen av traditionellt hant-
verk och modern teknik som får dessa stolar att stic-
ka ut och överleva tidens tand. Just kombinationen 
av för sin tid djärva formbeslut samt banbrytande 
produktionstekniker anser jag vara receptet på en 
”klassiker” som kan fortsätta att säljas år efter år 
och rendera höga priser på en andrahandsmarknad 
långt efter att den lanserades för första gången. 

2.4 Workshop

Jag blev inbjuden som medforskare och deltagare 
i ett Stol-lab, en workshop om ”stolen som objekt 
och sittandet som aktivitet”. Tillsammans med Eme-
lie Blücher och Amanuel Mehari utforskade jag 
sittande och den emotionella påverkan olika förhål-
landen mellan placeringen av stolar i en grupp kan 
ha. Finns det generella maktstrukturer och tydliga 
skillnader mellan vi och dem när stolar placeras 
på olika sätt i förhållande till varandra? Vi började 
med associationer kring stolar vi har i skolan och 
diskuterade dess utformning, funktion, material och 
komfort, samt vilka faktorer vi tror har påverkat ut-
formandet. 
   Vidare ställde vi ut stolarna utifrån både sådana 
möbleringar vi stöter på i vardagen, som till helt

konstruerade och påhittade möbleringar.
   Vi analyserade hur de inbördes utställda stolarna 
skapade förväntningar och maktstrukturer på gr-
und av invanda föreställningar, men även på grund 
av den dynamik som uppstår. Avstånd och vinklar 
betyder mycket och är även kulturellt betingade. 
Personlighet och vana spelar också stor roll när vi 
väljer vilken plats vi skall sätta oss på i ett rum. Vi 
kan också urskilja hur stolarna påverkar rumslighet-
en i förhållande till placering, och hur de tycks kom-
municera med varandra. 
   Slutsatsen blir att en stol har inte bara sin fysis-
ka färg och form utan påverkar hela rummet den 
upptar och den kontext den befinner sig i. Detta är 
viktigt att tänka på i mitt vidare formutforskande.

10
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2.5 Breif

För att få en tydlig utgångspunkt och vad jag skulle 
förhålla mig till i mitt gestaltande utformade jag en 
breif över den stol jag ville formge:

• Gestalta en matsalsstol för hemmet
• Tradition och hantverk med moderna pro- 
 duktionsmetoder
• Lokala material och lokal produktion
• Så lite material som möjligt
• Så lätt som möjligt utan att kompromissa  
 med hållfastheten
• Komfort och ergonomi
• Form och funktion i harmoni
• 100% biologisk nedbrytbar

2.6 Skissa

Jag hade fått en del grundidéer utifrån mitt utfor-
skande av pinnstolen och genom mina designrefer-
enser, och började med att göra en serie snabba och 
enkla skisser för att visualisera mina tankar. Min 
inspiration kom även mycket från naturen och jag 
ville skapa en stol med organiska former men ändå 
med tydliga axlar, balans och riktning. Stolen skulle 
ju vara lätt och bestå av så lite material som möjligt, 
men jag letade efter former och mellanrumsformer 
som skulle ge den en själ och ett självsäkert uttryck. 
Ganska snabbt gick jag även in i en datamiljö och 
provade mina idéer i ett CAD program. Att hoppa 
mellan analoga och digitala skisser känns naturligt 
för mig då båda har sina fördelar, pennan är snabb 
och du kan producera mycket medan CAD pro-
grammet låter dig få precision och du kan vrida och 
vända på modellerna och snabbt bedöma ditt verk 
från alla möjliga vinklar.

11
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2.7 Quick & Dirty Prototyping

Med dessa nyvunna kunskaper satte jag mig ned och 
funderade på vad jag kunde tillföra och göra annor-
lunda. En hel del skissande följde men jag kände att 
jag behövde något mer tredimensionellt att funde-
ra över. Jag ville att stolen skulle kunna produceras 
lokalt med så få olika moment som möjligt. Om en 
stol skall vara möjlig att producera med begränsade 
resurser är risken uppenbar att man börjar kom-
promissa med form och funktion. Pinnstolen blev 
utgångspunkten i mitt prototypande så jag anskaf-
fade lite 10 mm rundstav i trä och började fysiskt 
formulera de tankar jag hade men utan att ta hän-
syn till konstruktion. Jag ville även testa en del olika 
produktionstekniker så jag använde bland annat en 
liten vattenkokare för att utforska ångböjning och 
byggde en fixtur för att skiktlimma faner. Under en 
och en halv dag skapade jag ett antal små modeller 
med fokus på olika detaljer jag ville utforska. Vissa 
av mina idéer var för komplexa för att bygga snabbt 
i verkstaden så då valde jag att 3D-modelera dessa i 
ett CAD-program och sedan 3D-skriva dessa mod-
eller. Av alla mina modeller fastnade jag för tre olika 
attribut:

Modell 1. Det progressiva ryggstödet

Modell 2. Den svävande sitsen

Modell 3. Den organiska formen

12
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företag och tekniker kan jag bara hålla med. Dock 
höjde Tino ett varningens finger och menade att 
Sverige ligger efter i utvecklingen och att vi måste 
satsa mer på forskning och utveckling om vi vill 
kunna vara konkurrenskraftiga inom detta segment 
i framtiden.

Ett företag som jag besökt tidigare är Prototal AB 
i Jönköping. Dom är specialiserade på att ta fram 
prototyper till verkstadsindustrin och har föru-
tom en enastående maskinpark för traditionella 
produktionstekniker, en hel avdelning med indus-
triella 3D-skrivare. Jag hade ett telefonmöte med 
deras Process Engineer Rapid Prototyping, Tony Le-
vander. Tony har arbetat med additiv tillverkning i 
nästan 23 år och berättade mycket om historien, var 
industrin befinner sig idag och vad forskningen och 
framtiden bär med sig. Detta är inte bara något som 
hör till framtiden, tekniken är här och färdiga kom-
mersiella produkter skrivs redan ut och används 
inom en mängd industrier. Vidare säger han att ”Det 
är mycket fokus på 3D-printing i metall”, och berät-
tar om ortopediska implantat och komponenter till 
flygindustrin som är två branscher där tekniken re-
dan används. Även om tillverkningskostnaden per 
bit ofta är högre än traditionellt tillverkade bitar så 
spar man så mycket på att igångsättningskostnaden 
för en produktion är så låg, och därav kan man även 
tillverka i små serier och ändå vara konkurrenskraft-
iga. Ett annat exempel är komponenter till fordon-
sindustrin där viktbesparingarna på en 3D-skriven 
detalj där man skapat kaviteter inuti, renderar så 
stora besparingar i minskade bränslekostnader att 
fast detaljen kanske var fem gånger så dyr att tillver-
ka fån början, snabbt blir en lönsam investering.  

2.8  Val av produktionsteknik
 
När det gäller produktionstekniker så är ad-
ditiv tillverkning/friformsframställning, eller 
3D-skrivning som det till vardags kallas, på stark 
frammarsch. Det talas om ett paradigmskifte, inte 
bara inom tillverkningsindustrin. Man har pratat 
om den 3:e industriella revolutionen sedan 1940-ta-
let och detta är i allra högsta grad en del av den6, 
eller till och med den 4:e, som är ett begrepp som 
börjat dyka upp. Det informationstäta samhället och 
hela IT-revolutionen har krattat manegen och nu 
kommer den digitaliserade tillverkningen med små 
och snabba igångsättningskostnader att till stor del 
ersätta den tunga stordriftsbaserade industrin. Lik-
som vid tidigare industriella revolutioner kommer 
sannolikt många arbetstillfällen försvinna, men in-
citamentet att flytta produktionen till låglöneländer 
blir däremot inte lika starkt. Detta kan i sin tur leda 
till en återindustrialisering av Sverige.
   Den första 3D-skrivaren patenterades och började 
säljas redan 1987 7, men det är först nu som tekniken 
på allvar börjat konkurrera med traditionella pro-
duktionstekniker. Precisionen, ytkvalité, hållfasthet 
och utskriftshastighet, är bara några områden där 
man gjort stora framsteg de senaste åren. Fram-
steg har även gjorts på själva utskriftsmaterialen 
och möjligheten att skriva med flera olika material 
samtidigt. Arbetsområdet i själva 3D-skrivarna ökar 
också stadigt i storlek, och kostnaden för att köpa 
en maskin sjunker konstant. Storleken på utskriften 
handlar egentligen bara om att skala upp tekniken 
och i Kina skriver man redan ut beboliga hus i be-
tong8. Även åt andra hållet går utvecklingen framåt 
och att skriva ut mikroskopiska produkter är redan 
en verklighet9.
   För att utforska möjligheterna med tekniken 
besökta jag 3D Verkstan på Rehnsgatan i Stockholm. 
Där träffade jag Tino Karazeimbekiz som arbetar 
med försäljning och utbildning. I sina lokaler har 
man även ett så kallat 3D Meetup Center som skall 
fungera som en mötesplats för intressenter inom 
3D-skrivning, och med en peranent utställning för 
företag verksamma inom additiv tillverkning. Tino 
förevisade utställningen och berättade mer om de 
företag som var representerade där. Han menar att 
”Tekniken finns, det är bara människans hjärna som 
sätter gränserna”. Utan att fördjupa mig i enskilda

TINO KARAZEIMBEKIZ, 3D Verkstan

6 http://www.sandvik.coromant.com/sv-se/services/manufacturing/stories/pages/                      
additive-manufacturing-is-defininf-the-third-industrial-revolution.aspx
7 https://sv.wikipedia.org/wiki/Friformsframst%C3%A4llning
8 http://fmf.se/3d-printade-hus-verklighet-kina/
9 http://www.idg.se/2.1085/1.620366/
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2.9 Val av material

Skogen har alltid varit den naturliga källan till ma-
terial inom svensk möbelindustri, både på grund av 
dess formbarhet samt dess estetiska och mekaniska 
egenskaper, men också för att det är en lokal råvara 
som vi har haft god tillgång till. Träet har många för-
delar, men fram för allt är det 100% biologiskt ned-
brytbart. Getingen, naturens egen 3D-skrivare, tug-
gar trä och blandar med saliv för att sedan spotta ut 
och forma sina ultralätta och stabila konstruktioner. 
Detta arbetssätt, att i lager på lager bygga upp en 
struktur med ett lokalt producerat hållbart material 
är precis vad jag är ute efter. 

Efter en del utforskande hittade jag snabbt tre oli-
ka forskningsprojekt på Mikrofibrillär cellulosa 
(MFC), också kallat nanocellulosa10. Nanocellulosa, 
som är det minsta fibret i trä, är ett material som 
består av cellulosafibriller i nanostorlek. Nanocellu-
losan kallas även för ”skogens kevlar” på grund av 
sina fantastiska mekaniska egenskaper, och är 100% 
återvinnings- och nedbrytbart. Kunskapen om na-
nocellulosan har funnits en tid, men det är först nu 
som modern teknik möjliggjort extrahering av des-
sa fibrer i större skala och till en rimlig kostnad.

Jag stämde träff med professor Göran Flodberg på 
RISE, Research Institutes of Sweden AB, som är ett 
oberoende forskningsinstitut i Stockholm. RISE har 
byggt upp världens första pilotfabrik för nanocellu-
losa7 och jag blev guidad i de olika förädlingspro-
cesserna. Göran berättade för mig om möjligheter-
na med materialet samt hur de tillverkar ett filament 
för 3D-skrivning och utför tester med fram för allt 
olika handikapphjälpmedel. Tyvärr är mycket inom 
deras forskning hemligt, så någon djupare insikt i 
materialet fick jag inte ta del av. Göran berättar dock 
att en färdig produkt kan vara klar tidigast inom fem 
år, men att forskningen också kan avslutas tidigare 
om man inte når de resultat man eftersträvar.   Dock 
anser han att det kan komma att bli en ny viktig 
råvara för skogsindustrin, och för mitt projekt som 
tittar på framtida produktionstekniker kunde jag 
inte hitta ett bättre alternativ.

10 https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikrofibrill%C3%A4r_cellulosa
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3. GESTALTNINGSRAM

Jag vill med min gestaltning utforska hantverkstra-
dition och modern industriell produktionsteknik. 
Genom att använda moderna och innovativa pro-
duktionsmetoder kan vi återta produktionen till 
den lokala regionen och behålla kontrollen av resul-
tatet både kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Därför 
har jag valt att använda additiv tillverkning, eller så 
kallad 3D-printning, som produktionsmetod. Den-
na metod har funnits i över 20 år redan men det är 
först nu den verkligen börjar få ett genomslag och bli 
ett riktigt alternativ till de traditionella produktion-
smetoderna. Det forskas mycket inom både teknik 
och material, och i mitt gestaltningsförslag har jag 
valt ett scenario där min produkt skulle kunna pro-
duceras med ett cellulosabaserat filament. Jag har 
valt denna produktionsmetod och detta material för 
att påvisa vad som faktiskt är möjligt att producera 
lokalt med lokala hållbara material inom en inte allt 
för avlägsen framtid.

3.1 Bauhaus och funktionalism

Mycket av min inspiration har jag tagit från den sen-
are delen av Bauhausrörelsen och funktionalismen. 
Detta var ett paradigmskifte och kom att förändra 
möbelindustrin i grunden. Nya material och pro-
duktionstekniker skapade nya möjligheter. Filosofin 
bakom skolan byggde på en idé om allas lika rät-
tigheter och strävan efter en ljusare framtid11. Det-
ta skulle man uppnå med arkitektur och konst som 
var tillgänglig för alla. Man uppmuntrade kreativitet 
och experimentell lusta men hantverket låg också i 
starkt fokus. All form av utsmyckning ansågs onödig 
och skulle skalas bort, tidigare hade ofta formen fått 
stå före funktion men nu gällde form och funktion 
i harmoni. Man skulle kunna säga att detta var de-
signens födelse då man involverade hela tillver-
kningsprocessen från början till slut i formgivnin-
gen. Formspråket skulle vara universellt, bygga på 
de geometriska grundformerna och tilltala alla olika 
kulturer. En annan person som satte stark prägel på 
Bauhaus trots att han aldrig undervisade där var Le 
Corbusier, eller Charles-Édouard Jeanneret-Gris 
som han egentligen hette. Bauhaus ledning var väl 
förtrogna med och hängivna hans principer om den

klassiska arkitekturen i sin renaste form utan några 
som helst ornamenteringar och andra utsmycknin-
gar. Detta lade grunden för den funktionalistiska 
idén och från arkitekturen spreds den funktionalis-
tiska gestaltningen vidare till bruksföremål.
   Inom dagens design använder man begrepp som 
användarupplevelse, hållbarhet och innovation, 
detta är precis vad Bauhaus predikade för mer än 
90 år sedan. Möblerna som producerades under 
denna tidpunkt bär tydliga spår av de nya produk-
tionsteknikerna och materialen som gav helt nya 
möjligheter till form och uttryck. Just de möbel-
formgivare som kanske varit mest experimentella, 
är också de som gjort störst avtryck i historien.

Formgivare som Gerrit Rietveld, Marcel Breuer, 
Ludwig Mies van der Rohe och senare Arne Jacob-
sen, Eero Saarinen och Verner Panton har alla haft 
stort inflytande på möbelformgivningen under 
1900-talet och uppvisar stor innovation och pion-
järanda. Det är framför allt hos dessa formgivare 
jag hämtat mycket av min inspiration. Tankarna om 
form och funktion i harmoni, avsaknaden av utsmy-
ckning, lätta och funktionsdrivna möbler, kombina-
tion av olika material, detta är vad jag försöker ta 
med mig i mitt formsökande. Att utforska och att 
använda olika produktionstekniker och material 
på nya sätt är för mig väldigt inspirerande. Samti-
digt har jag vid mina studiebesök insett hur mycket 
som faktiskt fortfarande är hantverksmässigt i själva 
produktionen. Det krävs fortfarande stort hantverk-
skunnande i allt från att tänka ut en möbels kon-
struktion, hur en maskin skall användas för att få 
ut önskat resultat, till att även många traditionella 
hantverkstekniker används under både produktion 
och efterbearbetning.

• Form sprungen 
ur nya material 
& nya produk-
tionstekniker
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3.3  Biomimicry

Styrkt av mitt utforskande vände jag mitt fokus mot 
naturen och teorierna om Biomimetics eller Bio-
mimicry. Enkelt utryckt handlar det om att stude-
ra och imitera hur naturen löst komplexa problem 
genom evolutionen, och hur det kan appliceras 
på mänskliga problemställningar. Biologiska or-
ganismer har genom det naturliga urvalet testat 
och hittat nya utvägar, dåliga mutationer har fått 
försämrad överlevnadsförmåga och de lyckade fått 
konkurrensfördelar. Eller som den Darwinistiska 
evolutionsteorin uttrycker det, ”Survival of the fit-
test”. Människan har genom historien alltid vänt sig 
mot naturen för att söka svar på komplexa problem. 
Exemplen är oändliga men att redan Leonardo Da 
Vinci studerade fladdermusvingar för att lära sig fly-
ga eller att kardborrbandet är direkt inspirerade av 
växten Kardborre är allmänt kända.
   Jag har alltid haft en fascination för insekter och 
deras fysiska och tekniska attribut som snarare för 
tankarna till en futuristisk framtid än miljoner år av 
evolution. De klarar saker som vi människor bara 
kan drömma om och verkar snarare trotsa natur-
lagarna än vara en del av dessa. Förutom inspira-
tion från getingens 3d-skrivning och val av material 
till filament, har jag också inspirerats av dess fysis-
ka form och de sexkantiga cellerna i getingens bo. 
Getingens bo uppvisar en komplexitet av ultralätta 
stabila strukturer med olika typer av arkitektur ber-
oende på funktion. Jag har i en 3D-skrivare med fil-
ament av vanlig PLA14 testat olika koncentrationer 
och former av så kallat ”infill”, det vill säga det stöd-
material som finns inuti de utskrivna produkterna. 
Resultatet så här långt pekar på att getingens hexag-
oner står sig bättre i förhållande till andra strukturer 
jag testat. Jag har även inspirerats av getingens fysis-
ka form där bland annat dess vingar fått stå modell 
för ryggstödet och stolens ben inspirerats av getin-
gens.

14 https://sv.wikipedia.org/wiki/Polylaktid
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3.4 Designa både på in- och utsidan

Friheten med additiv tillverkning är tydlig när det 
gäller att formge och konstruera utan att behöva ta 
hänsyn till många av de klassiska begränsningarna 
som finns inom dagens produktionstekniker. Men 
lika intressant och viktigt är att du i princip för för-
sta gången ges en möjlighet att formge även insidan 
av ett objekt. Med formgivning av insidan menar 
jag att du till exempel i samma struktur kan ha oli-
ka koncentration och utformning av material, samt 
även blanda olika material utefter de mekaniska eller 
estetiska egenskaper du vill uppnå. I min gestaltning 
är jag ute efter att stolen skall vara lätt, här har jag 
formgett delar av stolens sitts och ryggstöd med sto-
ra kaviteter för att spara på materialet. Samtidigt har 
jag valt att ha ytterväggarna 1,4 mm tjocka med en 
hexagonstruktur liknande den i getingens bo, för att 
uppnå stabilitet trots det minimala användandet av 
material. 

Däremot har jag i själva övergången mellan de främ-
re benen och ryggstödet, som utsätts för hög påfrest-
ning på grund av den hävstångseffekt som uppstår 
när användaren lutar sig mot ryggstödet, laborerat 
med en hög koncentration av material samt olika 
strukturer i främre och bakre delarna. Här skulle 
man även kunna tänka sig att man blandar in ett 
flexiblare material för att dämpa och ta upp kraften 
eller kanske rent av en kärna av metall för att mot-
verka problematiken. Möjligheterna är oändliga och 
här krävs det mer utforskning än vad jag har haft 
möjlighet att genomföra.

3.5  Ergonomi

Avslutningsvis behövde jag prata med en expert 
inom ergonomi för att försöka hitta en bra balans 
och komfort i stolen. Ergonomi och komfort har 
alltid varit ett trätoämne när det gäller formgivnin-
gen av en stol. G.A Berg tog under 1930-talet fram 
en sittkurva efter att som det sägs, ha tagit mått på 
en kunds rygg när denne beställde en soffa.15 Sam-
tidigt hade Bruno Matsson efter att ha suttit i en 
snödriva utvecklat sin egen sittkurva. Det har före-
kommit beskyllningar om att G.A. Berg under falskt 
namn och när Bruno Mattsson varit bortrest, besökt 
dennes fabrik och spionerat på hans sittkurva. San-
ningshalten i detta påstående kommer vi aldrig 
kunna få svar på, men onekligen väcker ergonomi 
starka känslor. Skall stolen anpassas efter kroppens 
anatomi eller skall stolen tving kroppen till en er-
gonomisk sittställning? 
   För att få svar på detta och verifiera om det skulle 
existera någon form av optimal sittställning, besökte 
jag kliniken Athletica på Kungstensgatan i Stock-
holm och träffade Fysioterapeuten och akupunk-
tören Regina Hana med mångårig erfarenhet av 
idrottsrelaterade skador och ryggproblem. Regina 
berättade för mig att det finns vissa grundprinci-
per för sittande så som 90 graders vinkel i höft och 
knäleder, samt vikten av att ryggstödet möter ryg-
gen.

Dock slog hon hål på de flesta myter kring sittande 
med att förklara att, ”Det finns ingen stol som passar 
alla kroppar”, då alla är olika.

“Det finns ingen 
stol som passar 
alla kroppar”

REGINA HANA, Athletica

15 Bertil Arwidson, 100 år Med Svenska Möbler, s 52, (2006)

17



Max Lennaárd
Examensuppstas, BFA i industridesign

Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design
Stockholm, 12.06.2017

3.6 Modellbygge

För att testa tekniken och ta fram en modell i fullskala använde jag mig av ett kluster av 3D skrivare då jag inte 
hade tillgång till en skrivare med tillräckligt stort arbetsområde.

Jag skrev ut stolen i 32 delar som jag se-
dan sammanfogade med epoxylim. Den 
slutgiltiga finishen fick jag fram genom att 
spackla, slipa och lacka ytan. I mitt gestalt-
ningsförslag skall dessa moment ej krävas 
då tekniken för att skriva ut i olika färger 
och med en finare ytjämnhet redan finns 
tillgänglig på marknaden. I ett framtida sce-
nario är det meningen att ingen efterbear-
betning skall krävas.
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4. GESTALTNINGSFÖRSLAG

Mitt slutgiltiga gestaltningsförslag är en stol tillverkad helt i 3D skriven nanocellulosa. Den är 100% biologiskt 
nedbrytbar och möjlig att tillverka lokalt av lokala material. Som en hyllning till getingen, som jag hämtat my-
cket av min inspiration ifrån, har jag gett den namnet WASP Chair.

WASP CHAIR
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WASP CHAIR
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

Historien har visat att det är just vid dom större 
förändringarna i produktionsteknik och användan-
de av nya material som de kanske mest innovativa 
och banbrytande formgivningen uppstått. Nya mö-
jligheter stimulerar kreativitet och experimentell 
lusta. Världen står inför stora förändringar och jag 
anser att vi nu har möjligheten att påverka framtid-
en för svensk möbelproduktion.
     Som jag beskriver i min utforskande text  finns 
det många faktorer att ta hänsyn till i utformningen 
av en stol. Hantverkskunnande, produktionsteknik, 
material, ergonomi, form och funktion. De mer 
estetiska faktorerna är minst lika viktiga som de 
rent produktionstekniska. Känslan och funktionen 
för den tilltänkta användaren, människan, är det 
som slutgiltigt avgör om den skall kunna säljas och 
sedemera fortsätta att användas under lång tid. Det-
ta påverkar både stolens ekonomiska och miljömäs-
siga hållbarhet, och är det som slutgiltligen avgör 
om och hur vi skall kunna ha en lokal produktion.
     Kunskaper som lämnats över från generation till 
generation är en viktig del av människans utveck-
ling. Konsten hur man bygger ett hus, jagar eller gör 
upp eld är kunskaper som varit absolut nödvändi-
ga för en individs överlevnad. Hur morgondagens 
industrialiserade produktion kommer att se ut är 
förstås svårt att förutse, men att det händer mycket 
inom forskning och utveckling av både teknik och 
material är uppenbart. Personligen anser jag att vi 
står inför ett paradigmskifte som kommer förändra 
det mesta i vårt samhälle. Frågan är bara om när 
och hur det kommer slå igenom. Om svensk tillver-
kningsindustri skall ha en chans att överleva måste 
den anpassa sig och förändras i takt med utvecklin-
gen. 
     I sin bok ”Makers: Den Nya Industriella Revolu-
tionen”16 skriver Chris Anderson om hur den nya 
digitaliserade produktionen håller på att förändra 
hela produktionsindustrin i grunden. Tidigare har 
storskalig produktion nästan uteslutande skötts av 
dom stora företagen och varit stängd för den som 
inte har tillräcklig kunskap och kapital. Med dom 
nya digitala verktygen och produktionsteknikerna 
har industrin öppnats upp för nästan vem som helst 
och kan skötas från avlägsna platser så länge man 
har tillgång till en dator och internet. Det kanske 

tidigare största hindret har varit dom höga igångsät-
tningskostnaderna och därav behovet av stora vol-
ymer för att få en hållbar ekonomisk kalkyl. Detta 
förändras nu snabbt då styckkostnaden i mycket 
av den digitaliserade produktionen i princip är den 
samma för en, 10 eller 5000 stycken. Dom öppna 
plattformarna, så kallad ”open source”, för teknik 
och mjukvara driver på utvecklingen ytterligare och      
via internet skapas nätverk över hela jorden där per-
soner med samma intressen kan utbyta information 
och samarbeta.  Individerna i dessa digitala ”DIY” 
rörelser kallas för Makers, och via internet kan deras 
produkter nå en global marknad från deras köks-
bord.
     Hur denna nya industriella revolution kommer 
påverka framtiden för svensk möbelindustri är svårt 
att sia om, men att den digitaliserade produktionen 
kommer påverka hela det globala samhället råder 
inget tvivel.  Personligen tror jag att då lönekost-
naden för en industriarbetare inte längre kommer 
vara den avgörande faktorn för var man skall plac-
era en produktion kommer mer och mer av tillver-
kningen ske lokalt. Om en 3D-skrivare kan skriva 
ut exakt samma produkt var helst den är placerad 
i världen kommer även behovet av långa och dyra 
transporter att minska. Det ända man med säkerhet 
kan säga är att detta händer nu och det är hög tid att 
hoppa på tåget.

16 Chris Anderson, Makers: Den Nya Industriella Revolutionen,  (2013)
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