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Sammanfattning 

Hur upplever vi handens påverkan på materialet i tingen vi omger oss med 

i vardagen? Detta är ett reflekterande examensarbete som tar upp frågor 

kring relationen människa - maskin samt diskuterar vårt förhållningssätt till 

spåren av människans hand och tanke i produkterna vi skapar och 

använder.  

 I detta arbete provar jag en metod som har som uppgift att belysa 

och förtydliga för mig själv vilka delar i hantverket som jag tycker är mest 

intressanta, beroende på hur man använder sig av det. Jag har tagit rollen 

som den effektiva snickaren och den improviserande snickaren. Utifrån 

dessa roller har jag snickrat 4 pallar. I mina vägval som den effektiva 

respektive den improviserande snickaren har jag försökt synliggöra mina 

egna attityder, värderingar och förhållningssätt till mitt hantverk. 

 Resultatet i min undersökning har visat mig att det finns intressanta 

delar i båda arbetssätten som jag vill jobba vidare med. Förhoppningsvis 

kan detta arbete tjäna till att bredda och diskutera synen på hantverk idag. 
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Abstract 

How do we perceive the influence of the hand on the material in the things 

that surround us in our everyday life? This is a reflective thesis that 

addresses questions about the relations between human and machine and 

discusses our approach to the traces of the human hand and thought in 

the products we create and use. 

 In this thesis, I try out a method which main purpose is to clarifiy 

which parts of the craft I think are most interesting, depending on how you 

choose to approach it. I have taken the role of the effective carpenter and 

the improvising carpenter. Based on these two roles I have built 4 stools. 

In my choices as the effective and the improvising carpenter, I have tried 

to visualize my own attitudes, values and approaches to my craft. 

 The result of my survey has shown that there are interesting parts 

in both ways that I want to work with. Hopefully this thesis can serve to 

broaden and discuss the view of craftsmanship today. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under mitt andra år på skolan genomförde jag programkursen TCM022, 

även kallad stolskursen. Uppgifter som ingår i denna kurs är att göra en 

uppmätning av en färdig stol som studenten själv väljer. Jag valde att 

jobba med Hans J Wegners stol, ”The Chair”.  Med uppmätningsmaterialet 

återskapar man stolen i 3D programmet Solidworks. Därefter görs allt 

förarbete för att sedan tillverka en kopia av stolen. Efter en lyckad 

tillverkningsprocess hade jag kommit till det sista och roligaste momentet i 

tillverkningen, nämligen att skulptera koppstycket. Under 

uppmätningsprocessen hade jag mätt ut och tillverkat profilmallar av för att 

kunna återskapa en så exakt kopia av originalstolen som möjligt. Men när 

jag väl stod där och formade koppstycket så kändes det inte kul att 

använda mallar för en sådan organisk form. Jag hade jobbat så mycket 

med koppstyckets form i mitt huvud att jag redan hade en väldigt tydlig bild 

av hur den organiska formen såg ut och kändes. Jag bestämde mig därför 

för att inte ta hjälp av profilmallarna utan istället skulptera hela trästycket 

utifrån den bild jag hade i huvudet och gå på känsla under skulpterandet. 

Detta var nog första gången under min utbildning som jag stannade upp 

och verkligen funderade över vad jag faktiskt gjorde och framförallt, hur 

jag valde att göra.  

 Dessa tankar om hantverk och görande fick större och större 

utrymme i min vardag, inte minst i kursen TCM041, kunskapsproduktion, 

som vi läste under våren strax efter stolskursen där just dessa frågor 

behandlades. Den filosofiska delen av hantverket har funnits med i mitt 

sätt att genomföra kurserna i utbildningen sedan dess. 

 Under en studieresa i Japan våren 2016 fick vi spontant besöka en 

Japansk keramiker. Jag fick för första gången prova på att dreja en skål 

och den taktila upplevelsen satte minst sagt djupa spår. Det gick då upp 

för mig att det inte var möbelsnickeri som var mitt stora intresse utan 

snarare hantverk och kreativt skapande i stort. 
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 Under min praktik hos keramikern Kennet Williamsson och 

slöjdaren Jögge Sundqvist fick jag ett väldigt stort utbyte tankar kring 

förhållningssätt till hantverk och kreativt skapande. Både Kennet och 

Jögge jobbar konstnärligt men på två olika sätt och med olika material. 

Den gemensamme nämnaren med mina två praktikplatser var att jag 

uteslutande jobbade enbart med handverktyg och med mina händer. Detta 

blev en väldigt intressant kontrast till den typen av hantverk jag utför i min 

utbildning på möbelsnickeri programmet. Med all denna erfarenhet så har 

banan för den väg jag vill gå vidgats.  

 Eftersom den här typen av tankar och frågor har präglat större 

delen av min utbildning kände jag att det också borde få lägga grunden för 

mitt avslutande examensarbete. 

1.2 Frågeställning/problemformulering 

Under min 3 åriga utbildning har jag inte bara lärt mig väldigt mycket om  

trähantverk och materialet trä, jag har utvecklats och förändrats som 

person. Med erfarenheterna jag samlat på mig under utbildningen 

förväntas jag lämna skolan och utnyttja mina kunskaper för att ta mig 

framåt i mitt liv och min karriär. Utbildningen har absolut varit till stor hjälp i 

min väg till att hitta vad jag vill syssla med i framtiden. Den har dels pekat 

på och lett mig till erfarenheter som jag vill prova på och undersöka 

närmare men den har även visat mig vilken väg jag inte vill gå.  

 När utbildningen närmar sig sitt slut så står jag där och är ganska 

förvirrad och undrar vad jag ska göra efter utbildningens slut? Jag hoppas 

att detta arbete ska kunna hjälpa mig att förtydliga för mig själv vilken väg 

jag vill gå. Detta är min ingång i examensarbetet och jag hoppas att 

examensarbetet kan hjälpa mig att svara på dessa frågor. 
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1.3 Mål & Syfte 

Målet med detta arbete är att utveckla och prova en metod som kan hjälpa 

mig att förtydliga för mig själv vilket sätt jag vill jobba på i framtiden. Jag 

vill om jag kan förmedla mitt förhållningssätt till hantverket i möblerna jag 

tillverkar. Jag utvecklar denna metod för mig personligen men 

förhoppningen är att andra också ska kunna dra nytta av den. Syftet med 

detta arbete är att förtydliga vilka delar i hantverket som är mest 

intressanta och viktigast för mig. 

1.4 Källor & Metod 

Man kan forska om, för och genom hantverk. Detta är ett examensarbete 

där jag forskar genom hantverk. De fysiska föremålen, dvs Pallarna jag 

tillverkat i detta arbete är mitt främsta källmaterial. Möblerna är noggrant 

utvalda för att ge maximal utdelning i mitt examensarbete. Principerna för 

urvalet presenteras i nästa kapitel. Efter valet av pallar har jag mätt upp 

dem och rekonstruerat dem i datorn med programmen SolidWorks och 

AutoCad. Med dessa program har jag gjort en verkstadsritning som jag 

haft som underlag vid tillverkningen. Under tillverkningen dokumenterar 

jag mina tillverkningsval och mina reaktioner för att sedan undersöka om 

jag kan kommunicera mig själv i mitt hantverk med hjälp av en 

enkätundersökning. Ytterligare information och underlag för reflektioner 

har inhämtats genom dialog med lärare, vänner och min handledare i 

arbetet. Dessutom har jag sökt fakta via litteratur och internet som använts 

för att addera ytterligare substans i mitt arbete. 
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1.5 Avgränsningar 

Metoden jag använder i detta arbete är i huvudsak framtagen för mig 

personligen. Det innebär att jag själv väljer vart jag vill placera mina 

riktlinjer för hur jag tar mig fram i arbetet. Detta är ett reflekterande arbete 

där all kunskap, både positiv och negativ är värdefull. 

 Även om mina tankar och reflektioner om hantverk och själva 

görandet går att applicera på flera olika material så riktar sig detta arbetet 

främst till hantverk i materialet trä. 
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2. Teoretisk Bakgrund 

2.1 Val av möbler till experimentet 

Jag har funderat väldigt mycket på vilka möbler som skulle passa bäst i ett 

ett experiment som detta. Det har funnits flera faktorer jag velat ta hänsyn 

till i mitt val. Dels så ville jag att det skulle vara relativt enkla möbler, både 

tillverknings mässigt och formgivnings mässigt. Alternativet att formge 

egna möbler för experimentet avfärdade jag ganska omgående. Jag 

ansåg att om jag hade ritat möblerna själv så hade jag nog oavsett 

arbetsmetod haft en koppling till den färdiga möbeln. Jag valde därför 

istället att tillverka repliker av två existerande möbler.  

 Möblerna jag valt är en pinnpall och en taburett, möjligen formgivna 

av Axel Einar Hjorth. En annan viktig anledning till att jag valt dessa två 

möblerna är för att de skiljer sig i hur de tillverkas på lämpligast sätt. Jag 

bedömer utifrån konstruktionen och formen att de båda pallarna 

kompletterar varandra väl: den ena pallen lämpar sig bättre för att 

tillverkas på ett rationellt sätt med maskiner och jiggar , och den andra 1

lämpar sig bättre för att tillverkas med handverktyg eller som man också 

skulle kunna uttrycka sig, ”på fri hand”. 

 Anledningen till att jag valde två tillverknings mässigt enkla möbler 

var för att det var viktigt att jag inte skulle behöva känna någon större 

tidspress under tillverkningen eftersom det skulle kunna påverka min 

sinnesstämning, mina attityder och därmed påverka resultatet på ett 

oönskat sätt. 

 Det var viktigt att pallarna hade en relativt tydlig och okomplicerad 

form för att inte formen på pallarna ska kunna bli en dominerande faktor. 

 Anordning för att hålla arbetsstycke på plats medan det bearbetas med verktyg 1

vanl. en borr; anv. för snabb bearbetning av stora serier 
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2.2 En djupdykning i furupallarna 

Möblerna jag valt att jobba med i detta arbete är två stycken pallar som 

möjligen ingick i möbelserien ”Utö”, formgiven av Axel Einar Hjorth och 

ritades för Nordiska Kompaniet där Axel Einar Hjorth var chefsarkitekt 

mellan 1927-38. Åren 1929-32 formgav han Nordiska Kompaniets så 

kallade sportstugemöbler. Till skillnad från varuhusets inredningar för 

våningar och villor i städerna, fick sportstugemöblerna en enkel karaktär 

med robusta och enkla grundformer i massiv furu, eller i vissa fall ek. I 

boken, Axel Einar Hjorth Möbelarkitekt, av Christian Björk, Thomas 

Ekström och Eric Ericson beskrivs sportstugemöblerna på följande sätt. 

 "Modernismens redovisande ideal blandades med provinsiella  

 influenser och enkla material i en helt unik och egensinnig primitiv  

 modernism”. 

Under min jakt efter originalexemplar av pallarna dök det upp intressanta 

teorier kring pallarna som jag inte alls var förberedd på. Efter att jag hört 

av mig till den enda antikhandlaren jag med säkerhet visste ägde två 

exemplar av båda pallarna och fått tydligt ”tvär-nej” (utan någon ingående 

förklaring) på att få göra uppmätning av pallarna så blev jag lätt desperat. 

Jag bestämde mig för att kontakta författarna till boken om Axel Einar 

Hjorth för att fråga om dem kanske visste om det fanns någon ägare av ett 

originalexemplar som skulle vara villig att låta mig göra en enklare 

uppmätning. 

 Jag kom till slut i kontakt med Christian Björk som är en av 

författarna till boken, Axel Einar Hjorth Möbelarkitekt. Efter att jag förklarat 

och sammanfattat syftet med mitt arbete och vad jag behövde hjälp med 

för Christian så berättar Christian att han har en annan teori kring 

ursprunget av en av pallarna jag varit på jakt efter. Han förklarar att han i 

själva verket inte tror att just den pallen varesig kommer ifrån NK eller är 

formgiven av Axel Einar Hjorth. Han är noga med att understryka att detta 

inte är något han kan bevisa utan att detta är en tes han har. Han 
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beskriver ganska detaljerat hur han kommit fram till sin slutsats och det 

hela börjar kännas som en olöst gåta som ingen riktigt vågar röra vid. Med 

tanke på att just dessa pallar säljs på auktion idag för mellan 30-80 tusen 

kronor stycket som ”Axel Einar Hjorth pallar” så förstår jag att det är ett 

känsligt ämne. 

 För att undersöka saken närmre besökte jag Nordiska museets 

arkiv där jag fick tillgång till Nordiska Kompaniets Liggare på Nordiska 

muséet. I arkivet hittade jag samtliga originalskisser för alla möbler i 

Möbelserierna Utö och Lovö. Eftersom mappen bestod av skisser på så 

många olika typer av möbler misstänker jag att det både var möbler som 

tillverkades och som i slutändan inte blev tillverkade. Jag gick igenom 

samtliga skisser men hittade märkligt nog inte ett spår av någon utav 

pallarna i fråga. 

 Med denna informationen började jag minst sagt bli misstänksam 

kring om dessa pallarna faktiskt var ritade av Hjorth. Det kändes plötsligt 

inte lika meningsfullt att hitta originalexemplar av pallarna eftersom jag att 

ansåg att jag hade tillräckligt med informationen för att återskapa snarlika 

repliker. Förlagorna kändes nu mer anonyma och allmänna. 

Fig.1 Förlaga, Pinnpall.          Fig.2 Förlaga, Taburett 
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2.3 Mina och andras tankar och reflektioner om hantverk 
och hur vi upplever det, inför tillverkningsprocessen.

Ett ord som jag upplevt dyker upp mer och mer i hantverkssammanhang 

är ”handgjord” eller ”gjord för hand”. Det är främst i den växande 

”designer/maker” kulturen där uttrycket används som en slags 

kvalitétsstämpel, precis som en del på ett klumpigt sätt säger att ett hus är 

”arkitektritat”. Men är ”handgjort” lika med kvalité? Inte i de flesta fallen 

anser jag, åtminstone ur ett hållbarhetsperspektiv. Med tanke på att vi har 

så pass avancerade och precisa maskiner idag så betvivlar jag att den 

mänskliga handen kan konkurrera med maskinerna när det kommer till 

precision. Med dessa förutsättningar känns det som att mycket talar emot 

att en handgjord möbel eller pryl skulle hålla högre kvalité än en 

maskintillverkad möbel. För att uppnå sådan hantverksmässig kvalitét så 

krävs det säkert en halv livstid av övning och repetition. Utvecklingen av 

hur allmänheten ser på hantverk idag i Sverige anser jag inte inbjuder till 

en sådan hängivenhet till hantverket. I alla fall inom möbelsnickeri. 

 Däremot anser jag att det fortfarande finns delar i hantverket där 

maskiner än så länge inte kan byta ut människan, och då syftar jag främst 

på helt automatiserade/robotiserade maskiner där den mänskliga handen 

inte har någon inblandning i slutresultatet. Till exempel att uppnå vissa ytor 

på bl.a organiska former är fortfarande arbetsuppgifter som människan 

står för i möbelindustrin, även om grovarbetet kanske är gjort av maskiner. 

Men eftersom tekniken och utvecklingen av maskiner går framåt i rask takt 

så kanske vi som hantverkare riskerar att bli överflödiga. Det är dock inget 

jag tror vi kommer uppleva inom den närmsta framtiden men jag anser att 

det tål att tänkas på och diskuteras. Detta beror ju såklart helt och hållet 

på vad vi som människor efterfrågar och uppskattar i de möbler vi omger 

oss med.  

 Men om vi istället för att fokusera på det praktiska och hållbarhets 

kvalitén och istället föreställer oss att det finns andra typer av kvalitéer 

som är viktiga för oss människor, som till exempel kan komma med att 

något i alla fall delvis är gjort för hand. Jag känner absolut att det finns ett 

!12



mervärde i att det finns spår av människan/hantverkaren i möbeln. I de 

flesta fallen tycker jag detta bidrar till en viss individualitet och 

unikhetskänsla som i min mening lyfter produkten över de 

massproducerade och kanske mer opersonliga alternativen där 

människan inte syns över huvudtaget. 

 ” But it is just as certain that a few things will continue to be   

 specially made simply because people will continue to demand  

 individuality in their possessions and will not be content with   

 standardization everywhere.” (David Pye, 1995, sid 23) 

David Pye har i sin bok, The nature and art of workmanship kategoriserat 

två olika typer av hantverkskategorier som han kallar ”Workmanship of 

risk” kontra ” workmanship of certainty”. Jag tycker att sättet David Pye 

beskriver de olika hantverksmetoderna på är väldigt intressant men jag 

anser att det finns så många olika variabler på hur man stoppar in 

hantverksmetoder i kategorierna vilket gör att det blir svårt att dra en tydlig 

gräns emellan dem. Var går egentligen gränsen för att något är gjort för 

hand? Pye tar upp två exempel som han menar är de enda hantverken 

som platsar i kategorien för vad som är handgjort där inga verktyg har 

behövts och det är korgbindning och ringling av lera vid tillverkning av 

keramik. Han ger flera exempel på hur långt man kan dra det, men ett 

enkelt och kanske lite generaliserande sätt att beskriva det är som Pye 

själv förklarar. 

 ” Yet it is not difficult to decide which category any piece of work  

 falls into. An operative, applying the workmanship of certainty,  

 cannot spoil the job. A workman using the workmanship of risk  

 assisted by no matter what machine-tool and jigs, can do so at  

 almost any minute. That is the essential difference. The risk is real.” 

 (David Pye, 1995, sid 22) 
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I mitt arbete har jag inte för avsikt att följa dessa hantverksmetoder men 

jag tycker att resonemangen Pye för är väldigt intressanta och hans tankar 

har påverkat mig och kommer med största sannolikhet påverka mina val 

av hur jag angriper materialet under tillverkningsprocessen i utprovningen 

av min metod. jag kommer alltså att medvetet beakta om jag väljer en 

metod där resultatet är förutsägbart eller om jag väljer en metod där 

resultatet är oförutsägbart.  

2.4 En historisk tillbakablick 

Tydliga paralleller kring mina tankesätt och resonemang går att koppla till 

Arts and Crafts rörelsen. Arts and Crafts var en social rörelse som 

bildades i skuggan av industrialismen i England under 1800 talet och 1900 

talets början. Man menade att industrialismen och kommersialismen var 

ett hot mot ”det goda hantverket” och ”det goda arbetet”. Man betraktade 

tiden före renässansen som en tid då hantverkaren var jämställd med 

konstnären; en tid då ingen såg konstnären som överordnad 

hantverkaren” som Johan Knutsson beskriver i sin bok: Hantverkare i 

"hemtrefnadens" tid. 

  Arts and Crafts kallas ibland en stil, en engelsk motsvarighet till 

tysk jugend och fransk art nouveau. Men Arts and Crafts var mycket mer 

än en stil, det var ett ställningstagande för solidaritet och människovärde. 

De främsta inspiratörerna för rörelsen var William Morris  och John 2

Ruskin .  3

 ”God design, ett gott hantverk och goda arbetsförhållanden ansågs  

 som oskiljaktiga  delar i en helhet. Det var kärnan i rörelsens  

 estetiska, moraliska och politiska budskap” (Johan Knutsson, 

 Hantverkare i "hemtrefnadens" tid, sid 35) 

 William Morris, född 24 mars 1834 i Walthamstow i Waltham Forest nära 2

London, död 3 oktober 1896 i Hammersmith i London, var en brittisk konstnär, 
formgivare och författare, en av förgrundsfigurerna inom den brittiska Arts and 
Crafts-rörelsen.

 John Ruskin, född 8 februari 1819 i Bloomsbury i London, död 20 januari 1900 3

i Coniston i Cumbria, var en brittisk konstkritiker, poet och författare.
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Den borgerliga medelklassen skapade en bild av allmogekulturen som 

statisk och oföränderlig och därmed representerade det trygga och 

rotfasta i en tid präglad av snabba förändringar i och med industrialismen. 

När man sökte sig ut till landsbygden fann man att många av de 

traditionella hantverken fortfarande levde kvar och användes av lokala 

hantverkare. I Sverige var det hemslöjdsrörelsen som stod för 

motsvarande bedrift. 

 Arts and Crafts rörelsen var dock inte så enkelspårig så att den 

ställde sig helt emot allt som kom med den tekniska utvecklingen och 

användandet av maskiner i tillverkning, framförallt hos senare anhängare. 

Man hade trots allt en insikt om att maskiner också kunde befria 

människan från onödigt slit. Man valde istället att se maskinerna som ett 

medel i förverkligandet av drömmen om det goda arbetet. Maskinerna 

hjälpte ju också med att hålla ner priset så att man kunde nå ut till fler. 

Man accepterade dock bara maskinerna under vissa villkor. Det som 

tillverkades skulle vara formgivet med konstnärlig kvalité och maskiner 

skulle bara användas när de var nödvändiga. Enligt Arts and Crafts 

rörelsen var det hantverket som säkrade människans kontakt med 

materialet. 
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3. Det praktiska utförandet 

3.1 Uppmätning 

I mitt arbete har jag valt att utgå ifrån två befintliga möbler som jag ska 

tillverka på nytt. Argumenten för mitt val har jag presenterat i kapitel 2. 

Möblerna jag valt att tillverka har en väldigt enkel och tydlig formgivning. 

Tanken var att jag skulle försöka få tillgång till originalexemplar av 

möblerna för att kunna göra en så ärlig uppmätning som möjligt, men 

eftersom jag inte lyckades få tag i originalexemplar har jag istället fått utgå 

ifrån bilder och mått som jag hämtat från internet på auktionssidor och 

antikhandlare. Eftersom möblerna har en så pass tydlig och okomplicerad 

form ansåg jag att det inte var av högsta prioritet att möblerna skulle 

stämma överens helt och hållet med förlagorna. Möblerna jag gjort 

uppmätningar av har en väldigt tydlig konstruktion, jag har därför inte 

behövt göra någon närmare undersökning av sammansättningar utan jag 

har förlitat mig på min snickeri-tekniska kunskap. 

3.2 Ritningsprocess 

Med bildmaterialet och informationen från internet har jag vad jag behöver 

för att kunna återskapa möblerna i datorprogrammet SolidWorks. Detta 

programmet använder jag för att rita upp tredimensionella modeller av 

möblerna i datorn. Med dessa modellerna kunde jag sedan göra 

renderingar  som kan göras så realistiska att de kan användas som 4

presentationsmaterial. 

 Materialet jag skapat i SolidWorks kunde jag sedan föra över till 

AutoCad, ett ritnings program som vi som möbelsnickare huvudsakligen 

använder oss av för att göra skalenliga verkstadsritningar. Fördelen med 

att kunna föra över linjerna från det ena programmet till det andra är att jag 

slipper rita produkten på nytt. I AutoCad ändrar jag linjetjocklekar och gör 

 Inom datorgrafik betecknar rendering den beräkning som ett datorprogram 4

utför för att framställa en bild eller animering utifrån en 3D-modell.
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en tydlig layout där all nödvändig information om möbeln finns med. När 

man skapar en layout för en verkstadsritning  finns det vissa regler och 5

riktlinjer man bör förhålla sig till. Syftet med detta är att man som 

möbelsnickare ska kunna plocka upp en ritning och kunna tyda den utifrån 

dessa regler och riktlinjer. 

 För att underlätta i tillverkningen har jag sammanställt kap-notor  6

och enkla övergripande arbetsplaneringar. Med hjälp av kap-notan kan jag 

enkelt räkna ut hur mycket material som kommer gå åt för att tillverka 

möblerna men deras främsta syfte är att underlätta tankearbetet under 

grovuttagningen av virket. 

 Se bilaga 1 & 25

 Se bilaga 36
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3.3 Tillverkning 

Tillverkningsmetoden jag provar i detta arbete består av två delar och 

resulterar i fyra möbler. Den ena möbeln jag valt (Taburetten) lämpar sig 

bättre för att tillverkas med maskiner och jiggar. Den andra möbeln jag valt 

(Pinnpallen) anser jag lämpar sig bättre för att tillverkas med handverktyg 

vilket i detta sammanhang innebär främst svarvning. Varje möbel kommer 

tillverkas i två utföranden.  

 I det ena utförandet som kommer jag snickra båda möblerna på ett 

så rationellt och tidseffektivt sätt som möjligt. Syftet med detta är att jag vill 

undersöka hur relationen mellan mig och möbeln påverkas utifrån mitt 

hantverksmässiga angripande. Här tar jag rollen som ”den effektiva 

snickaren” 

 I det andra utförandet kommer jag snickra båda möblerna på ett 

sätt som jag vid tillfället anser mest intressant och givande för mig. Jag 

tänker tillåta mig själv att fundera och noggrant välja hur jag vill angripa 

materialet för att nå en finish som jag och/eller materialet själv föredrar. 

Syftet med detta är att undersöka hur möbelns uttryck påverkas när jag 

lägger ner mer av mig själv och mina värderingar den. Här tar jag rollen 

som ”den improviserande snickaren” 

 Under tillverkningen kommer jag dokumentera både 

arbetsprocessen och mina reflektioner i både text och bild som redovisas i 

tillverkningsdelen och reflektionsdelen. 
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3.3.1 Taburetten 

Steg 1. Uttagning av virke 

Det första steget i tillverkningen av taburetterna var att kapa och klyva 

virket grovt. Här hade jag hjälp av kap-notan där all information om mått 

och antal finns. Den effektiva och den improviserande snickarens 

taburett: Eftersom delarna i taburetterna har så grova dimensioner var jag 

tvungen att köpa extra tjockt virke, ett problem som kommer med att köpa 

virke med så grova dimensioner är att det endast är torkat till 18 procent 

vilket innebär att det inte klassas som möbel-torrt. När man snickrar 

möbler bör virket vara torkat till 6-8 procent för att inte riskera att 

materialet spricker. Därför var det viktigt att jag sågade upp allt virke för 

båda möblerna i så snabbt som möjligt och la det på strö så att virket hade 

god tid på sig att torka och acklimatisera sig till verkstadens atmosfär. När 

jag sågade upp virket var jag tvungen att lägga på några extra millimeter 

åt alla håll eftersom materialet både krymper och kroknar av torkningen. 

Plankorna jag hade att tillgå var 75mm tjocka  och 200 mm breda. Detta 

innebar att jag kunde få ut 3 ämnen på bredden med minimalt spill. 

Eftersom detta är väldigt tidskrävande och mödosamt arbete använde jag 

mig av en kap- och bandsåg vid uttagningen av virke till båda taburetterna. 
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Fig.3 Grovuttagning av virke med Kap- och bandsåg.  

 

Fig.4 Stavar på torkning. Numrerade för att underlätta vid matchning. 
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Steg 2. Hyvla 

Nästa steg i tillverkningsprocessen var att hyvla bitarna. Den effektiva 
och den improviserande snickarens taburett: Eftersom jag skulle stav-

limma alla delar så var det viktigt att delarna var parallella och hade räta 

vinklar. Alla delar var också tvungna att bli identiska så här ansåg jag att 

det enda vettiga är att använda en rikthyvel för att hyvla 2 sidor som är 90 

grader mot varandra. Jag använde sedan en planhyvel för att hyvla alla 

delar parallella och till rätt mått. Att använda sig av handverktyg i detta 

moment skulle ta extremt lång tid och det skulle vara nästintill omöjligt att 

få alla delar till samma mått. Jag rikt-hyvlade och plan-hyvlade därför alla 

delar 2 gånger innan jag limmade ihop stavarna, detta är för att delarna 

ska få torka och slå sig efterhand.  

Fig.5 Stavar som hyvlas parallellt i planhyveln. När jag hyvlar stavarna i 

planhyveln vänder jag ämnena efter ett regelbundet mönster som gör att 

jag hyvlar av lika mycket på varje sida. Detta göra jag för att ämnet inte 

ska torka ojämnt och slå sig i onödan. 
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Steg 3. Limma 

Efter att jag hyvlat samtliga stavar en gång kapade jag av ändarna för att 

bli av med torrsprickor och underlätta ytterligare torkning. Därefter började 

jag matcha ihop stavar som skulle limmas med varandra. Jag markerade 

alla stavar i den ordning de skulle limmas i. Precis innan limning hyvlade 

jag bitarna för att försäkra mig om att alla bitar var räta och parallella. Den 

effektiva snickarens taburett: Här matchade och vände jag stavarna för 

att uppnå ett önskat mönster i de synliga ytorna. Fokus här var att det 

skulle gå så snabbt som möjligt och jag tog så lite som möjligt hänsyn till 

kvist och defekter i virket. Den improviserande snickarens taburett: Här 

matchade och vände jag stavarna för att uppnå ett önskat mönster och tog 

god tid på mig och matchade delar som passade med varandra. Jag 

försökte i så stor utsträckning som möjligt undvika att få synliga kvistar 

eller defekter i de synliga ytorna. 

Fig.6 Ämnena till den effektiva och den improviserande snickarens 

taburett, limmade i sektioner. Ordningen jag limmade sektionerna i var 

genomtänkt i planeringen av arbetet för att kunna styra limningen på bästa 

möjliga sätt. 
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Steg 4. Fräsa 

Nästa steg var att fräsa radien i sitsen. Jag var tvungen att göra detta 

innan jag limmade ihop hela pallen eftersom det inte fanns ett fräs-stål 

som kunde fräsa mer än en sektion i taget. Den effektiva snickarens 

taburett: Här använde jag först bandsågen för att såga bort det mesta av 

materialet för att sedan fräsa radien med en fräs-mall. Här hade jag 

tillverkat en mall som hade samma radie som den färdiga profilen. Genom 

att spänna fast arbetsstyckena i mallen kunde jag sedan fräsa radien mot 

ett kullager. Den improviserande snickarens taburett: Här använde jag 

mig på samma sätt som den effektiva snickaren av bandsågen för att såga 

bort det grövsta materialet. Jag valde dock att inte fräsa profilen med fräs-

mallen utan istället bestämde jag mig för att använda en svängd skölp för 

att skära ut radien på fri hand när pallen var ihop-limmad. 

Fig.7 Fräs-mall för fräsning av radie i sittytan på den effektiva snickarens 

taburett. Eftersom halva fräsningen sker emot fiberriktningen var jag 

tvungen att fräsa ner till mitten och därefter vända på kuttern för att fräsa 

andra halvan. 
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Steg 5. limma 

Efter att jag fräst och sågat radien på arbetsstyckena var nästa steg i 

arbetsprocessen att limma ihop delarna. Den effektiva och den 

improviserande snickarens taburett: I båda fallen valde jag att limma 

ihop styckena utan tappar. Jag funderade på om jag skulle använda 

dominotappar som styrning i limningen men efter en diskussion med min 

lärare Martin Altwegg, kom vi fram till att det inte skulle innebära onödigt 

arbete jämfört med resultatet. Jag förberedde istället limningen noggrant 

med kontrollerande yttre styrningar. Här fick jag mycket hjälp av mina 

klasskamrater, Rasmus Palmgren och Theo Rosengren. 

Fig.8 Limning av den effektiva och den improviserande snickarens 

taburett. Limningen bestod av många tvingar och styrningar som var 

tvungna att monteras i rätt ordning. Jag använde mig av ett trälim med 

extra lång öppettid för att inte riskera att limmet torkade för snabbt innan 

jag fått ett jämnt och kontrollerat tryck over alla limytor. 
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Steg 6. Fräsa och putsa 

När båda pallarna var hoplimmade återstod bara att fräsa av kanterna 

med ett radiefräs-stål och putsa/skära alla ytor. Den effektiva snickarens 

taburett: Här använde jag först ett 35mm radiefräs-stål i bordsfräsen för 

att fräsa radien i taburettens övre kanter. Därefter använde jag en hand-

överfräs med ett 5mm radieräs-stål för att fräsa radien på alla övriga 

kanter. Jag använde sedan en oscillerande slipmaskin och slipade alla 

ytor. För att slipa sittytans radie gjorde jag en putskloss med samma radie 

som sitsen. Den improviserande snickarens taburett: Här fräste jag på 

samma sätt som den effektiva snickaren de övre kanterna med ett radie-

fräs-stål. Jag använde sedan på samma sätt en oscillerande slipmaskin 

och slipade alla ytor förutom sittytan. Jag använde ett 4mm radiefräs-stål 

för att fräsa radien på alla kanter som jag sedan putsade för hand med 

slippapper. På sittytan valde jag i detta fallet att skära ut kanelyrer med en 

svängd skölp. Jag ansåg att en skuren yta skulle tillföra en fin och 

intressant kontrast till pallens övriga uttryck. 

Fig.9 Fräsning av radie i taburettens övre kanter. 
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Fig.10 Skärande bearbetning av sittytan på den improviserande 

snickarens taburett. Den svängda skölpen jag använde i detta moment var 

ett verktyg som jag använde under min praktik hos Jögge Sundqvist där 

jag skar ut en sittyta på en bänk jag hjälpte till att tillverka. Jögge lärde mig 

väldigt mycket om skärande bearbetning av massiv-trä med handverktyg 

och mitt vägval som den improviserande snickaren är ett direkt resultat av 

mina erfarenheter med Jögge.  
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3.3.2 Pinnpallen 

Steg 1. Uttagning av virke 

Det första steget i tillverkningen av pallarna var att kapa och klyva virket 

grovt. Här hade jag på samma sätt som med taburetten hjälp av kap-notan 

där all information om mått och antal finns. Den effektiva och den 

improviserande snickarens pall: Eftersom benen i pinnpallarna ska vara 

55 mm i diameter där de är som störst kunde jag inte få ut detta ur en 

vanlig 2 tums-planka. Här fick jag istället använda samma 3 tums-plank 

som jag använde till taburetten. Eftersom virket inte var helt möbel-torrt 

fick jag på samma sätt som med taburetten lägga till några extra millimeter 

åt alla håll så att virket hade krympmån och hyvelmån. Jag lade också på 

extra material på längden för att undvika att få torrsprickor i ändträet. 

Virket för sitsarna kunde jag däremot få ut ur en 2 tums-planka. Eftersom 

detta är ett väldigt tidskrävande och mödosamt arbete använde jag mig av 

en kap- och bandsåg vid uttagningen av virke till båda pallarna. 

Fig.11 Strö-lagda stavar till pallens sitsar. 
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Steg 2. Hyvla & kapa 

Nästa steg i tillverkningsprocessen var att hyvla och kapa bitarna som 

skulle limmas till sitsen. I samma vända passade jag även på att hyvla 

benen. Den effektiva och den improviserande snickarens pall: Jag 

började med att hyvla benen fyrkantiga, och till slut hyvlade jag dem 

åttakantiga för att underlätta vid fräs-svarvningen. Eftersom jag skulle 

stav-limma sitsarna så var det viktigt att delarna till sitsen var parallella 

och hade räta vinklar. Därför använde jag en rikt/planhyvel för att hyvla 

delarna. Jag ansåg att detta var det lämpligaste och mest effektiva sätt att 

göra det på med båda versioner av pallen.  

Fig.12 Hyvlat ben. För att hyvla benen åttakantiga använde jag rykt-hyveln 

och ställde anhållet på 45 grader. Innan jag hyvlade benen åttakantiga 

borrade jag ett 10mm hål i centrum på varje ände som sedan användes 

för att fästa benet i fräs-mallen och svarven. 
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Steg 3. Limma sits 

Efter att jag hyvlat stavarna återstod det att limma ihop två sitsar. Jag 

matchade ihop stavar som skulle limmas med varandra. Jag markerade 

alla stavar i den ordning och samling de skulle limmas i. Den effektiva 

snickarens pall: Här var fokus att det skulle gå så snabbt som möjligt och 

jag tog så lite som möjligt hänsyn till kvist och defekter i virket. Den 

improviserande snickarens pall: Här vände jag stavarna för att uppnå 

ett önskat mönster och tog god tid på mig och matchade delar som 

passade med varandra. Jag försökte i så stor utsträckning som möjligt 

undvika att få synliga kvistar och defekter. 

Steg 4. Fräsa och svarva sits 

Den effektiva och den improviserande snickarens pall: För att göra 

sitsen rund började jag med att bandsåga bort det grövsta, därefter 

använde jag en fräs-mall för att fräsa sitsen till en jämn cirkelform med en 

diameter på 400mm. Fräs-mallen fungerar på så sätt att man borrar ett 

centrumhål i botten på skivan som man sedan snurrar mot kuttern. I hålet 

som blir kvar knackade jag ner en tapp. Det skulle bli för svårt att svarva 

skivan till rätt diameter i svarven eftersom jag då skulle svarvat i ändträ 

vilket är väldigt svårt om man ska skär-svarva. Jag ansåg därför att det 

vore lämpligast att fräsa först och sedan putsa i svarven. Den effektiva 
snickarens pall: Innan jag monterade skivan på svarven fräste jag en 

radie på kanterna med ett radiefräs-stål. Därefter svarvade jag 

urskålningen i sitsen. Jag passade samtidigt på att putsa sitsen i svarven. 

Jag ansåg att detta var det mest effektiva sättet eftersom det går snabbt 

och resultatet blir bra. Det skulle vara väldigt komplicerat att bygga en jigg 

för detta. Den improviserande snickarens pall: Istället för att fräsa 

radien på kanterna så valde jag istället att göra detta i svarven i samband 

med att jag svarvade urskålningen i sittytan. Genom att göra det i svarven 

behövde jag inte förhålla mig till en specifik radie utan kunde istället putsa 

fram en radie som jag tyckte var lämplig.  
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Fig.13 Fräsning a sits med centrummall. 

 

Fig.14 Svarvning och putsning av sits. 
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Steg 5. Fräsa och svarva ben 

Den effektiva och den improviserande snickarens pall: För att få till 

rätt profil på benen så hade jag tillverkat en kopierfräs-mall. Den funkar på 

så sätt att jag fäster upp benet i mallen med två stycken centrum-tappar i 

varje ändå. Benet ligger du över profilen i mallen som jag sedan fräser 

bort mot ett kullager. Jag vrider arbetsstycket lite efter varje förflyttning 

förbi kuttern. Detta gör att jag får en kantig yta runt benet. Därefter sätter 

jag upp arbetsstycket i svarven för att svarva fram tappen som ska gå 

igenom sitsen. Den effektiva snickarens pall: När jag svarvat tappen och 

botten av benet så putsar jag resten av benet tills det får en jämn rund 

form med putspapper. Detta är väldigt effektivt och går snabbt eftersom 

benet redan har rätt profil om än lite grov. Den improviserande 
snickarens pall: Jag svarvade tappen och botten av benet men avstod 

här ifrån att putsa benet helt runt. Även om min avsikt inte varit att imitera 

det handskurna uttrycket med den kantiga formen på benet så tyckte jag 

att det tillförde ett unikt och intressant uttryck i kontrast till det jämna och 

runda uttrycket i pallens helhet. 

Fig.15 Fräsning av ben med kopierfräs-mall. 
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Fig.16 Svarvning av tapp och puts av ben. 

Steg 6. Borra hål för ben i sits 

Den effektiva snickarens pall: För att borra tapphålet i sitsen hade jag 

tillverkat en vinkelmall som jag spände fast i pelarborren. Jag kunde sedan 

spänna fast sitsen i mallen och borra ett genomgående hål för vare ben. 

Den improviserande snickarens pall: Efter att jag borrat den första 

sitsen provade jag att montera benen för att se hur vinkeln blev. Jag valde 

att öka vinkeln lite mer än på den första sitsen. 

Fig.17 Borrmall för sits. 
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Steg 7. Såga spår för kil 

Den effektiva och den improviserande snickarens pall: Eftersom 

benen skulle kilas i sitsen så var jag tvungen att såga ett spår i tappen. 

Jag tillverkade då en mall för att göra detta i justersågen. Genom att borra 

ett hål med samma diameter som tappen i en hyvlad stav kunde jag 

stoppa ner benets tapp i hålet och föra mallen över sågklingan mot 

anhållet. Detta var ett väldigt effektivt sätt som min klasskamrat, Rasmus 

Palmgren tipsade om. För att undvika att benet skulle spricka när jag 

sedan knackade ner kilen så borrade jag ett hål längst ner i sågsnittet som 

var något bredare än sågsnittet. Jag skulle också kunna gjort detta med 

en handsåg men jag ansåg att resultatet inte skulle märkas nämnvärt så 

jag valde här att gå den säkra och effektiva vägen. 

Fig.18 Mall för att såga snitt i ben. 
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Steg 8. Limma pall 

Den effektiva och den improviserande snickarens pall: Nästa steg var 

att limma fast benen i sitsen och knacka i kilarna. Till sist återstod endast 

att såga bort den delen av benet som stack upp. Istället för att såga av 

benet så att det var jämnt med sitsen så valde jag att ändå låta benet 

sticka upp ungefär 1,5mm. Detta eftersom att trä är ett levande material 

som krymper och sväller och nivåerna skulle ändrats förr eller senare 

ändå. Jag tyckte också att det blev en fin detalj som gav pallarna lite mer 

karaktär. Jag använde en flush-såg och en 1mm tunn träbit med ett hål i 

som jag spände fast i pallens sits. 

Fig.19 Mall för att såga av benets tapp. 
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4. Resultat & reflektioner efter arbetet 

Genom att ta rollen som den effektiva snickaren har jag aktivt undersökt 

hur det effektiva och rationella arbetssättet påverkar mig som utövare. Jag 

har som den effektiva snickaren följt en förutbestämd arbetsplan och 

snickrat möblerna med fokus på att uppnå ett så bra resultat som möjligt 

på så kort tid som möjligt. Jag har genom denna process kommit fram till 

främst positiva, men framförallt överraskande insikter.  

 Genom att ta rollen som den improviserande snickaren har jag 

undersökt en annan sida av hantverket som kommit att intressera mig mer 

och mer under utbildningen. Som den improviserande snickaren har jag så 

ofta jag kunnat försökt att stanna upp i tillverkningsprocessen och funderat 

på om det kanske funnits ett annat sätt att göra ett arbetsmoment får att 

uppnå en annan yta och kanske mer önskvärd yta. Arbetsplanen har varit 

förutbestämd, men i det förutbestämda har jag tillåtit mig att improvisera. 

Detta har kunnat innebära att ta till handverktyg men det viktigaste 

verktyget har varit reflektionen.  
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4.1 Reflektioner kring den effektiva snickarens taburett 

Fig.20 Den effektiva snickarens taburett. 

Det fysiska resultatet av den effektiva snickarens taburett blev som väntat. 

Eftersom jag följde en arbetsplan och använde mig av maskiner och jiggar 

så var resultatet redan förutbestämt, men det var dock inte min 

känslomässiga reaktion till tillverkningsprocessen. Den största och väldigt 

oväntade insikten i denna process var känslan av tillfredsställelse av att 

följa en exakt plan och att arbetet löpte på obehindrat. Jag hade nog 

föreställningen av att arbetssättet skulle bli nästintill tråkigt men här 

motbevisade jag mig själv. Detta är framförallt förvånande eftersom det är 

på detta sättet jag jobbat mest på under utbildningen. Jag har dock inte 

känt tillfredsställelsen lika tydligt tidigare som jag gjorde här. 

 Mitt förhållande till arbetsprocessen var något helt annat än min 

relation till den färdiga möbeln. Bortsett från att jag överlag är nöjd med 

resultatet så vill jag inte påstå att jag ser något av mig själv i den.  
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4.2 Reflektioner kring den improviserande snickarens 
taburett 

Fig.21 Den improviserande snickarens taburett. 

Resultatet av den improviserande snickarens taburett blev faktiskt ungefär 

som jag hade föreställt mig. En röd tråd som jag i efterhand kan se genom 

att se tillbaks på tillverkningen av den improviserande snickarens taburett 

är att jag har använt mig av maskiner och jiggar där det har befriat mig 

från onödigt arbete och slit. Jag har endast vänt mig till handverktyg där 

det i min mening har varit mer fördelaktigt för möbeln. I sann Arts & Crafts 

anda som min handledare Johan Knutsson uttryckte sig. 

 Den improviserande snickarens taburett skiljer sig kanske inte till 

synes särskilt mycket från den effektiva snickarens taburett. Förutom att 

den har en handskuren sittyta och materialvalet är mer genomtänkt så 

syns nog inga skillnader för blotta ögat. Men för mig som har tillverkat de 

båda taburetterna så ligger skillnaderna bortom det synliga.  

 Att jobba med skärande handverktyg är verkligen en speciell 

upplevelse. För det första kräver det att man har stor förståelse för 
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materialet. Man kommer väldigt nära materialet på ett sätt som i alla fall 

jag upplever leder till ett ömsesidigt förhållande där det krävs mycket 

arbete för att komma överens. När det blir bra, blir det väldigt bra. 

Eftersom handverktyget endast styrs av handen så blir resultatet väldigt 

oregelbundet och i allra högsta grad personligt. Hantverkaren blir en del 

av och synliggörs i möbeln. Känslan jag får av att jobba på detta sättet 

upplever jag vara jämförbar med känslan av att dreja en skål, chansen att 

uppnå ett lyckat resultat ligger i tålamod, erfarenhet och kanske lite tur. 

Fig.22 Detaljbild, skuren sittyta. 
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4.3 Reflektioner kring den effektiva snickarens pall 

Fig.23 Den effektiva snickarens pall. 

Resultatet av den effektiva snickarens pinnpall blev även den väldigt 

mycket som jag föreställt mig. Men på samma sätt som med den effektiva 

snickarens taburett så kom jag fram till väldigt intressanta och 

överraskande insikter.  

 Eftersom pinnpallens konstruktion i ganska stor utsträckning (främst 

sitsen) lämpar sig bäst för att tillverkas med verktyg som styrs av handen 

så upplevde jag att det var svårt att effektivisera tillverkningen. Jag kan se 

att detta skulle kunnas göras i en större industri med bl.a automatsvarv, 

men i en produktion av mindre skala så visade sig den oförutsägbara, 

improviserade vägen vara den mest effektiva.  

 Tillverkningen av benen gick precis som väntat väldigt bra. Att 

frässvarva med en kopier-fräsmall är en beprövad metod som jag använt 

mig av ett flertal gånger. I efterhand kan jag dock se att denna process 

skulle kunnat göras ännu effektivare genom att fästa en skruvdragare på 

tappen som håller benet i mallen. På så sätt skulle benet inte bli kantigt 
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och utan helt runt med bara ett drag genom fräsen. Jag var dock ändå 

tvungen att fästa upp benen i svarven för att svarva radien på benets 

avslutning eftersom radien är för snäv för att kunna fräsas i fräsmallen. 

 Kopplingen mellan mig och pallen som den effektiva snickaren, och 

resultatet i fallet med taburetten, var inte självklar. När det gäller pallen har 

jag som den effektiva snickaren känt igen mig och synliggjort mig själv på 

ett mer uppenbart sätt än i fallet med taburetten, både i processen och det 

färdiga resultatet. Jag är övertygad om att detta beror på att flera av 

arbetsmetoderna i tillverkningen innebar ett risktagande där resultatet inte 

har varit helt förutsägbart. Ungefär som vad David Pye kallar 

”workmanship of risk”. Men känslan var inte lika stark som med den 

improviserande snickarens taburett. Jag tror att detta beror på att även om 

jag använde mig av en arbetsmetod som innebar en risk så var ändå 

målet att resultatet skulle bli så likt förlagan som möjligt. 
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4.4 Reflektioner kring den improviserande snickarens pall 

Fig.24 Den improviserande snickarens pall. 

Resultatet av den improviserande snickarens pall skiljer sig för blotta ögat 

inte så mycket ifrån den effektiva snickarens pall. Det är inte förrän man 

börjar känna på ytorna eller tittar väldigt noga som man märker de 

uppenbara skillnaderna.  

 Jag kan såhär i efterhand känna att det var en del saker jag borde 

gjort annorlunda i rollen som den improviserande snickaren. Bland annat, 

istället för att även här använda mig av kopierfräs-mallen för att fräsa 

benet så önskar jag att jag istället svarvat de tre benen på fri hand. Om jag 

gjort detta är jag övertygad om att resultatet skulle varit mer givande för 

både mig själv och för arbetet. Anledningen till att jag valde att använda 

mallen var att jag började känna mig stressad för att bli klar till skolans 

vårutställning. Med tanke på att virket var så pass fuktigt när jag fick det så  

blev torktiden längre än jag planerat. 

 Min relation till den improviserande snickarens pall skiljer sig i 

slutändan inte jättemycket från hur jag som den effektiva snickaren ser på 
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min pall. Men detta i sig tycker jag är en väldigt intressant insikt med tanke 

på att min relation till, och upplevelsen av tillverkningen av de båda 

taburetterna skiljde sig på ett så mycket tydligare sätt. Detta anser jag 

bevisar att valet av möbler i undersökningen är av stor betydelse, och att 

sättet de på lämpligast tillverkas har en betydelse för hur mitt förhållande 

till hantverket utvecklas. Men trots att pallarna är så lika så känner jag mig 

ändå mest hemma med den improviserande snickarens pall. 

Fig.25 Detaljbild, kantigt ben. 
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4.5 Avslutande reflektioner efter och om arbetet 

Målet med mitt arbete var att utveckla och prova en metod som skulle 

kunna hjälpa mig att förtydliga för mig själv vilket sätt jag vill jobba på i min 

yrkesverksamma framtid. Jag ville undersöka om jag kunde förmedla mitt 

förhållningssätt till hantverket i möblerna jag tillverkar. I mina vägval som 

den effektiva respektive den improviserande snickaren har jag försökt 

synliggöra mina egna attityder, värderingar och förhållningssätt till mitt 

hantverk och detta anser jag att jag lyckats med.  

 I båda fallen med taburetten och i båda fallen med pallen har de 

inledande momenten med uttagning, kapning och hyvling av ämnena 

gjorts genom den effektiva snickarens recept. Valet grundade sig här i min 

övertygelse om att detta var det mest lämpliga och effektiva sättet att göra 

det på. Detta sätt att resonera förankrar jag i Arts & Crafts rörelsens 

förhållningssätt till maskinernas nyttogörande och avlastning från en 

annars tålamods- och energikrävande arbetsprocess. I de fortsatta 

momenten styrdes mina vägval av andra värderingar. Det var där som 

skillnaden mellan den effektiva snickarens val och den improviserande 

snickarens val tydliggjordes. Det gjorde det möjligt att lämna handens spår  

synliga. Att bestämma vinkeln på pallens ben individuellt, att bestämma 

radien i sitsens urskålning improviserat och att skära taburettens sittyta 

med skölp som exempel.  

 En viktig insikt jag kom fram till efter tillverkningen av möblerna är 

att jag borde tillverkat möblerna vid olika tillfällen och inte samtidigt som 

jag gjorde i detta utförande. Eftersom jag utförde alla arbetsmoment efter 

varandra upplevde jag att jag instinktivt tenderade att ta den effektiva 

vägen i båda tillverkningssätten. Detta tror jag hade kunnat undvikas om 

jag haft mer tid och tillverkat möblerna vid separata tillfällen. 

 Syftet med mitt arbete var att belysa för mig själv vilka delar av 

hantverket som jag tycker är mest intressanta. Detta tycker jag absolut att 

jag har lyckats göra. Erfarenheterna i det praktiska utförandet har lett till 

väldigt intressanta insikter, både väntade och oväntade. Det som 

förvånade mig mest var känslan av tillfredställelse när arbetet flyter på 
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som planerat utifrån en en i förväg uppgjord arbetsplan. Detta främst 

eftersom det är på detta viset vi har skolats att arbeta under utbildningen. 

Jag har dock inte känt tillfredsställelsen över detta friktionsfria 

arbetsförlopp lika tydligt tidigare som jag gjorde den här gången. Detta tror 

jag kommer kunna leda till ett större intresse för problemlösning och 

effektivisering i tillverkningsprocesser vilket i sin tur öppnar för ett bredare 

fält av yrkesområden som jag kan rikta mig mot, som till exempel 

produktutveckling. 

 De insikter som för mig själv kanske var lite mer väntade och som 

under arbetet förstärktes var mitt intresse för att fundera och reflektera 

över hur och varför jag väljer att göra på vissa sätt. Friheten att kunna 

improvisera och inte känna sig styrd tror jag i många fall kan bidra till 

väldigt intressanta och positiva resultat. Detta förhållningssätt till 

hantverket är nog inget man förknippar med en effektiv produktion utan 

det passar nog snarare in på slöjd och konsthantverksområdet.  

 Resultatet i min undersökning har alltså visat mig att det finns 

intressanta delar i båda arbetssätten som jag vill jobba vidare med. Min 

första tanke var att detta gör att jag står inför ett svårt val. Men jag tror inte 

att jag vill välja det ena eller det andra. Jag hoppas istället kunna ta rollen 

som ”den effektiva improviserande snickaren”. Men om detta är möjligt 

återstår att se.  

 Mitt förhållande till arbetsprocessen har påverkat min relation till 

den färdiga möbeln. I ett inledande skede hade jag för avsikt att 

undersöka om jag kan förmedla mitt förhållningssätt till andra, och få 

andra att se på möblerna med mina ögon. Jag sammanställde en 

uppsättning frågor till en enkätundersökning med denna delen av 

examensarbetet fick utgå p.g.a tidsbrist. I framtiden hoppas jag kunna gå 

vidare med den uppgiften. Jag tror att det finns stora möjligheter att 

påverka människors sätt att se på de kvalitéer som kommer ur det 

samspel som hand och hjärna utvecklar tillsammans. 
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6. Figurer 

Fig.1 Förlaga, pall 1, Bukowskis market, https://www.bukowskis.com 

Fig.2 Förlaga, pall 2, Bukowskis market, https://www.bukowskis.com 

Fig.3 Grovuttagning av virke med Kap- och bandsåg. 

Fig.4 Stavar på torkning. Numrerade för att underlätta vid matchning. 

Fig.5 Stavar som hyvlas parallellt i planhyveln. 

Fig.6 Ämnena till den effektiva och den improviserande snickarens 

taburett. 

Fig.7 Fräs-mall för fräsning av radie i sittytan på den effektiva snickarens 

taburett. 

Fig.8 Limning av den effektiva och den improviserande snickarens 

taburett. 

Fig.9 Fräsning av radie i taburettens övre kanter. 

Fig.10 Skärande bearbetning av sittytan på den improviserande 

snickarens taburett. 

Fig.11 Strö-lagda stavar till pallens sitsar. 

Fig.12 Hyvlat ben. 

Fig.13 Fräsning a sits med centrummall. 

Fig.14 Svarvning och putsning av sits. 

Fig.15 Fräsning av ben med kopierfräs-mall. 

Fig.16 Svarvning av tapp och puts av ben. 

Fig.17 Borrmall för sits. 

Fig.18 Mall för att såga snitt i ben. 

Fig.19 Mall för att såga av benets tapp. 

Fig.20 Den effektiva snickarens taburett. 

Fig.21 Den improviserande snickarens taburett. 

Fig.22 Detaljbild, skuren sittyta. 

Fig.23 Den effektiva snickarens pall. 

Fig.24 Den improviserande snickarens pall. 

Fig.25 Detaljbild, kantigt ben. 
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RITAD AV

Olle R
DATUM

2017 Apr
GRANSKAD AV VYPLACERING SKALA

1:1/1:5
TITEL/BENÄMNING

Pall
Furu

RITNING NR

X-002
UTGÅVA

1
BLAD

1/1

Studerande på möbelsnickarprogrammet vid:

Linköpings Universitet
Carl Malmsten Furniture Studies
Larsbergsvägen 8
18139 Lidingö

FÖRESKRIFTER
Alla mått i millimeter.
Skala 1:1 där inte annat anges.
Alla kanter brytes grundligt.

MATERIAL
Massivträ: Furu

KONSTRUKTION
Benen kilas i sitsen

YTBEHANDLING
Syrabets

SAMMANSTÄLLNINGSRITNING SKALA 1:5

FRONTVY SIDOVY

PLANVY

FRONTVY

PLANVY

SNITT A-A

A

A

SIDOVY

40
0

46
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Bilaga 3 

Kapnota 

Taburetten 

Grovkap            Antal 

Stavar 63 x 65 x 700             44 

Hyevlnota 

Stavar 60 x 62 x 700               8 

Stavar 60 x 61,5 x 700             16 

Stavar 60 x 60 x 700             16 

————————————————————————————————— 

Pinnpallen 

Grovkap            Antal 

Ben 63 x 65 x 700                9 

Stavar för sits  50 x 42 x 450            20 

Hyevlnota 

Ben 58 x 58 x 700                9 

Stavar för sits 48 x 40 x 450            16 
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