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SAMMANFATTNING 

Målet med detta examensarbete har varit att presentera ett relevant beslutsunderlag för val av 

grundstoppningsmaterial till sittmöbler i dagligt bruk. 

Genom test av hållbarhet och förslitning hos fem olika sitsar med olika stoppningsmaterial 

och genom blindtester av dessa fem sitsar, före och efter hållbarhets- och förslitningstest, har 

jämförbara värden, både objektiva och subjektiva upplevelser tagit fram. 

Det ur alla synvinklar bästa alternativet både med hänsyn till pris, hållbarhet och subjektiv 

upplevelse av komfort och hållbarhet visades sig vara vulkaniserat tagel.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



SUMMARY 

The goal of this paper is to present a relevant decision base for the choice of first stuffing 

material in daily use furniture  

Using tests of the durability and fatigue of five different seats with different stuffing, and 

through blind tests of these five seats, both before and after durability and fatigue tests, 

comparable values, both objective and experienced, have been reached. 

The best alternative from all angles with respect to both price, durability and subjective 

experience of comfort and durability was shown to be rubberized horse hair. 
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1 INLEDNING 

1.1 Mål 

Att presentera ett relevant beslutsunderlag för val av grundstoppningsmaterial till 

sittmöbler i dagligt bruk. 

1.2 Frågeställning   
Vilket är det bästa grundstoppningsmaterialet för bästa sittkomfort och bästa slitstyrka 

till lägsta kostnad? 

1.3 Metod och källor 

Avsikten har varit att utreda olika materials egenskaper och ändamålsenlighet, deras för- 

och nackdelar, genom tester: 

- simulering av långvarig förslitning enligt standarder från SIS1

- blindtester för sittkomfort  

 

För att få en simulering av långvarig förslitning utförde jag ett hållbarhets- och 

förslitningstest som genomfördes på Materialtekniska laboratoriet på Linköpings 

universitet av Bo Skoog, teknisk chef på IEI, med en Seat loading pad.2

Som källa har jag även använt tidslistan från Sveriges Tapetserarmästares

 

Blindtesterna utförde jag genom ett frågeformulär som testpersoner fick fylla i under 

tiden de provsatt stolar med mina sitsar på. De fyllde i kön och vikt för att kunna se om 

dessa två faktorer hade något med resultatet av testpersonens svar att göra  

Sitsarna blev uppdelade i två grupper: Sitsar som varit utsatta för hållbarhets- och 

förslitningstest och sitsar som inte blivit utsatta för hållbarhets- och förslitningstest. 

Testpersonerna fick besvara antal frågor som framgår i tabell 2 på sidan 14 under 

rubriken Blindtester. 

3

                                                           
1 Swedish Standards Institute 

 och gjort en 

egen ekonomisk bokföring över arbete och materialåtgång, samt kända fakta om de 

olika prövade materialens egenskaper i litteratur och på internet. 

 

2 SS-EN _1728:2000 figur 4 sid 11 
3 Branschorganisation för Sveriges tapetserare.  
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1.4 Avgränsningar 

Jag valde att ha tre traditionellt stoppade sitsar och två modernt stoppade sitsar. För att 

sitsarna ska likna varandra estetiskt valde jag en kullerstoppad sits. 

Det finns även andra varianter på stoppade stolsitsar, bland annat plättstoppade, och en 

variant av sits med avsydda kanter. Jag valde den kullerstoppade sitsen för att den 

formmässigt är enklare att föra över från traditionellt stoppade sitsar till moderna.  

Jag begränsande antalet sitsar och material, det hade annars lätt blivit ett för stort arbete 

och för rörigt att utföra ett blindtest på. 

Någon utredning av miljöaspekten har inte gjorts. Därtill krävs mycket research för att 

eliminera alla felkällor. Det är svårt att bedöma materialförädling i dess olika skeden, 

transportsättet och mellanhändernas åtaganden.  Allt detta är viktiga faktorer vid 

bedömandet av miljöaspekten. 

Vidare har inte någon helhetsbedömning av de medicinska och ergonomiska aspekterna 

gjorts – bara ”vad rumpan känner”. För det behövs bara en sits och ett ryggstöd.  För en 

heltäckande ergonomisk bedömning hade krävts mer av själva grundstommen, arm- och 

ryggstöd, sitthöjd, sittvinkel o s v – något som inte ingår i målet för denna studie.  

Inte heller har någon bedömning av klädselmaterialets betydelse för förslitning, 

kostnader eller upplevelsen av sittkomfort gjorts. 

 

 

 

  



3 
 

2 DE TESTADE SITSARNA 

2.1 De olika prövade materialen och deras tillverkning– en översikt 
 
2.1.1 Tagel (A) 

Tagel valde jag för att vissa tapetserare menar att materialet inte är bra att använda till 

grundstoppning. Är detta enbart på grund av priset eller är det dess egenskaper som gör 

materialet opassande? 

Tagel är ansett som ett av de bättre traditionella materialen till möbler och madrasser 

eftersom elasticiteten i taglet bevaras under en längre period.  

Taglet får sin elasticitet för att man lägger in en permanent i håret genom ånga eller 

kokning. Taglet tvistas till hårda rep innan behandlingen. Det förekommer även annat 

än hästhår till tagel främst under senare år.4

2.1.2 Celocrin (B) 

Celocrin valde jag för att det historiskt sett varit ett försök att ersätta taglet. Det är även 

prismässigt billigare än tagel. Celocrin kommer ifrån kokosnöten och utvinns främst på 

Sri Lanka. Kokosfibern är ganska grov och stel och har en längd på 10 till 25 cm. Fibern 

som används kommer från det bastskikt som omgärdar kokosnöten.

 

5

2.1.3 Krollsplint (C) 

Jag valde krollsplint för att det är det grundstoppningsmaterial som jag har stött på flest 

gånger i äldre stoppade möbler. Krollsplint kommer från dvärgpalmsblad. Efter skörd 

får bladen torka i solen för att sedan spinnas till rep som är cirka 3 meter långa. 

Krollsplint som är redad har därefter genomgått en process som gör att repen är 

uppkardade till ett spänstigt stoppningsmaterial.

  

6

2.1.4 Vulkaniserat tagel (D) 

 

Vulkaniserat tagel valde jag för att jag under en praktikperiod kommit i kontakt med det 

och gjort sitsar i materialet och blev nyfiken på hur det skulle hålla över tid. Det 

vulkaniserade taglet är en blandning av naturlatex och tagel som formas till plattor med 

varierande tjocklek. 

Naturlatex är ett naturligt framställt material från gummiträdet, som ger ett flexibelt, 

                                                           
4 Edwards, Clive, 2000, Encyklopedis of furnishing texiles floorcovering and home furnishing practices 
1200-1950. Sid 106 
5 Sundström, Amica, 2007, Textil materialorientering, konstfack   
6 http://tapetserilagret.123ehandel.se/product.html?product_id=23 2010-09-15  kl 11:36 

http://tapetserilagret.123ehandel.se/product.html?product_id=23�
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högelastiskt smidigt material med lång livslängd och hög kvalitet.7

2.1.5 Skum (E)  

Skum valde jag för att det är det som vanligen används idag till nytillverkade sitsar 

inom möbelindustrin. Skumplaster tillhör gruppen härdplaster som är en blandning 

mellan råolja och gas som förädlas i flera steg i en kemisk process. Additiv, en 

färgblandning, tillsätts under tillverkningsprocessen för att styra bland annat 

reaktionsprocessen, stabiliteten, cellstrukturen och volymvikten samt få den färdiga 

skumplasten att uppnå specifika bruks- och funktionsegenskaper.   

Additiv kan innehålla till exempel pigment, flamskydd, antistatmedel, lamineringsmedel 

samt medel som ökar eller minskar vätbarheten.

 Detta i kombination 

med taglets egenskaper gör att det vulkaniserade taglet blir lättarbetat och att det fjädrar 

i horisontell riktning. 

8

  

 

                                                           
7 http://www.fiab.se/index.asp?path=2&n=0 2010-08-27 kl. 09:42 
8 http://www.recticel.se/documents/1/4/Articles/91/1/Materialinfoblad.pdf 2010-08-25  kl. 21:09 

http://www.fiab.se/index.asp?path=2&n=0�
http://www.recticel.se/documents/1/4/Articles/91/1/Materialinfoblad.pdf�
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2.2 Genomförandet 
Själva underlaget för stoppningen utgörs av stolsramar/ plattor till en enklare Carl 

Malmsten-stol, Nåtarö, som Malmsten ritade 1937.9

2.2.1 Förberedelser  

  

Arbetet med testmaterialet har bestått i att förse de traditionella sitsarna med 

sadelgjordar (bild 1) grundväv (bild 2) grundstoppning, entränning (bild 3) 

överstoppning, domestik, vadd och ett möbeltyg på en sitsram. Allt material för de tre 

traditionella sitsarna är detsamma bortsett från själva grundstoppningsmaterialet. 

Materialen till de traditionella sitsarna valde jag för att de materialen enligt min egen 

erfarenhet är vanligast för grundstoppningar, tagel, celocrin och krollsplint. Som 

överstoppning på alla sitsar valde jag tagel.  

 
Bild 1: Sadelgjord av linne, kryssgjordad   

 
Bild 3: Grundstoppning med genomdrag och entränning av linne 

De två moderna sitsarna har plattor istället för ramar. Här har jag följt gängse sättet, och 

det grundar sig på antagandet att moderna material åldras sämre på en traditionell ram, 

med sadelgjord och grundväv än på en platta.  

 

 

                                                           
9Ritning daterad 1937 finns i Carl Malmstens arkiv 

 
Bild 2: Bärande väv av linne 
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På sitsen med vulkaniserat tagel använde jag först en grundstoppning med en tjocklek 

på 20 mm och redde på överstoppning av tagel direkt på denna. Det visades sig dock att 

de två moderna sitsarna blev mycket lägre än de traditionella.  För att få ungefär samma 

sitshöjd som de traditionella, använde jag mig därför av två stycken 20 mm vulkaniserat 

tagel som underlag för överstoppningen.   

Beträffande valet av skum fanns det flera möjligheter att kombinera olika sorters 

skumkvalitéer. Här hade jag kunnat välja att styra hållbarhetstesterna medvetet (till 

skummaterialets nackdel) genom att välja ett skum av sämre kvalité. För att få ett bra, 

hållbart, skum som inte går sönder efter en kort period, kontaktade jag Erik Waern på 

företaget Recticel i Gislaved. Jag bedömde att skummet borde vara 30 mm för att inte 

bli för mjukt eller för hårt.  

Han rekommenderade ett skum som kallas D55320C. För att få en mjukare sittkomfort 

och komma upp till samma höjd som resten av sitsarna lade jag på 20 mm mjukare 

skum. Med dessa åtgärder på det estetiska området blev de två moderna sitsarna högre 

än vad jag först hade räknat med för att få sitsarna att formmässigt likna varandra. 

Sitsen med skum kunde arbetas fram till en rundare sitsform men jag kände att det 

skulle ta för lång tid för att få ett godkänt resultat. 

 

 

 

Bild 4: Sits D (vulkaniserat tagel) med överstoppning av tagel 

 

Bild 5: Sits E (skum) med ett mjukare lager av skum för komforten 
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För att kunna disponera ett av vartdera exemplaret för sittkomforttester (blindtest), och 

ett annat för hållfasthets- och förslitningstest, gjorde jag dubbletter av varje sits.  

Jag märkte sitsarna med olika bokstäver för att i blindtestet kunna hålla isär och ihop de 

olika materialen. Sitsarna märktes upp enligt följande;  

 

Sits A  tagel  

Sits B  celocrin  

Sits C  krollsplint.  

Sits D  vulkaniserat tagel  

Sits E  skum  

De traditionella sitsarna har en ram från Erik Svenssons stolfabrik AB i Tibro, som jag 

sågade till för att passa stolen Nåtarö. De moderna har en spånplatta i samma storlek, 

den enda skillnaden är att ramen är tjockare än plattan. 

Jag valde samma tyg som klädsel till samtliga provsitsar för att inte förvilla upplevelsen 

av själva sittkomforten. 
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2.2.2 Sammanställning av arbetstid och materialåtgång 

Enligt Sveriges Tapetserarmästarförenings tidslista ska en lös kullerstoppad sist med 

traditionell teknik ta två timmar att stoppa och en halvtimme att klä. En modern stoppad 

sits ska enligt tidslistan ta en timme att stoppa och en halvtimme att klä10

Materialet till de två moderna sitsarna levereras i stora plattor, cirka 1,2 x2,1 m. På 

plattorna räknade jag ut hur många delar jag fick ut med tanke på sitsen storlek. Antal 

jag fick ut dividerar jag med kostnaden för materialet. Det är en prisskillnad på 142 kr i 

materialkostnad mellan den billigaste, sits E, och den dyraste, sits A.  

. Detta 

stämmer mer eller mindre med min egen erfarenhet av det praktiska arbetet. Här nedan 

presenteras kostnaderna exklusive moms (25 %), samt den arbetstid jag lade ner  

(tabell 1). Priserna är inköpspriser hos O.C. Oscarssons, grossist för tapetserarmaterial. 

 
Kostnaden för arbetet beror på hur mycket en tapetserare tar i timmen. Tabell 1 visar att 

det tar olika lång tid beroende på vilken typ av sits som man väljer att göra.  

Materialkostnaden avgör mer än arbetskostnaden vad slutpriset för varje sits blir. 

För sitsarna med traditionell stoppning har jag multiplicerat materialvolymen med 

materialets kostnad per meter eller per kilogram för att få fram materialkostnaden. 

För grundstoppning med tagel med kilokostnaden 218 kr går det åt 0,4 kg per sits. Det 

innebär alltså 0,4 multiplicerat med 218 kr vilket medför en konstaden på 91 kr per sits.  

                                                           
10 Sveriges Tapetserarmästares tidslista, kullerstoppad sits.  

 
Sits A Sits B Sits C Sits D Sits E 

Arbetstid (h) 
     stoppning 2,5 2,5 2,5 1,5 1 

klädsel 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Summa (h): 3 3 3 2 1,5 

      Materialkostnad (kr) 
    sadelgjord kv 25 14,28 14,28 14,28 

  linneväv 22,275 22,275 22,275 
  grundstoppning 91,2 15,6 9,6 52 58,5 

entränning 31,5 31,5 31,5 
  överstoppning 41,04 41,04 41,04 41,04 

 domestik 10,175 10,175 10,175 10,175 10,175 
vadd 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 
Summa (kr): 224,87 149,27 143,27 117,615 83,075 

      Tabell 1 
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2.2.3 Hållbarhets- och förslitningstest  

Den attrapp jag utförde testerna med är en seat loding pad 11

 

 Den finns beskriven i den 

svenska standarden EN 1728:2000 med ritning.   

 
Bild 6: Visar ovansidan på seat loding pad.  

 
Bild 7: Visar undersidan av seat loding pad. 

Det finns en rad olika standarder som beskriver vilka mått olika bruksföremål ska hålla 

för att kunna uppnå viss kvalitets kriterier. 

Jag baserar mina tester på två standarder och dessa standarder heter SS-EN_1728:2000 

och SS-EN_ 15373:2007. Det är två europeiska standarder som också Sverige antagit. 

Jag kommer i texten i fortsättningen att förkorta standardens namn med de fyra till fem 

första siffrorna. 

 

 

                                                           
11SS-EN _1728:2000 figur 4 sid 11 
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Jag valde standarden 1728 för att den beskriver testmetoder för bedömning av 

hållfasthet, hållbarhet av strukturerna av alla typer av möbler för inomhusanvändning av 

vuxna personer.12 

I standarden 15373 beskrivs vilka krav som gäller för säkerhet, hållfasthet och 

hållbarhet av alla typer av ”non-domestic”- möbler för vuxna personer i offentlig miljö. 

Dock gäller dessa krav inte sittmöbler för kontor, offentliga besöksstolar, stolar för 

skolor och stolar för utomhusmiljö.13 Standarden 15373 valde jag för om sitsarna klarar 

kraven i denna standard, klarar de även kraven för hemmiljö. Jag valde att testa sitsarna 

på femtiotusen cykler, lätt slitage i offentlig miljö till exempel hotellrum, kyrkor och 

bibliotek.14

För att kunna få tag i attrappen Seat loading pad så gjorde jag en del efterforskningar. 

Jag började med att kontakta SP

  

15. Hos dem fick jag tipset att kontakta Texo 

Application AB i Älmhult. Där pratade jag med marknadschefen Paul Sjöberg och han 

kunde ordna en attrapp till examensarbetet.  

 

I standarden 15373 finns det en tabell som visar hur ett test bör genomföras (”strength 

and durability test”).  

Denna tabell visar hur många Newton16 testet ska innehålla, och hur många cykler som 

bör ingå i testet. Det test jag valde att utföra på mina sitsar är nr 10, seat and back 

fatigue test. Varje sits utsattes för tusen Newton. 17  En kraft av 9,80665 Newton vid 

normalacceleration motsvarar en massa på ett kg.18

I utmattningstesterna använder man sig av lägre laster och fler cykler,

 Tusen Newton blir en vikt på cirka 

hundra kilogram. 

19

                                                           
12  SS-EN_1728:200 sid 4 

 som jag valde 

att göra för att få reda på om ett material var mer uthålligt än något annat. 

 

 

13 SS-EN_15373:2007 sid 4 
14 SS-EN_15373:2007 sidan 15 
15 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
16Newton är SI-enheten för kraft med beteckning N. 1N är den kraft som fodras för att ge en massa på 1 
kilogram accelerationen 1 meter per sekund två, 1N=1kg/s2 (NE) 
17 SS-EN_15737:2000 sid 8 
18 http://sv.wikipedia.org/wiki/Newton_%28enhet%29 2010-08-18, kl 20:45 
19 Lars Bonnevier, sekreterare för SIS/TK 391 Möbler 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Newton_%28enhet%29�
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Bild 9: Den största delen av kraften placerades där 
rumpan uppskattningsvis placeras vid normalt sittande. 

Bild 8: Maskinen för hållbarhet- och 
förslitningstestet.  

Bild 10: I maskinen är det sitsen som rör sig och attrappen 
som är stilla. 
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2.2.4 Sammanställning av testresultat 

Hållbarhets- och förslitningstestet gick till väga som följer: varje sits utsattes för 

femtiotusen cykler med ett tryck på tusen Newton på varje cykel. Varje hundrade cykel 

sparades mätvärden för att sedan kunna fastställa den grad av deformering som skedde i 

sitsen. Jag har sammanställt mätvärdena i ett diagram nedan.(diagram 1) De värden som 

sparades var datum, tid vid varje hundrade cykel och position mm MAX och position 

mm MIN. Jag tog, efter inrådan av Bo Skoog, värdena i maxposition och subtraherade 

med minposition för att få fram ett diagram i deformering av sitsarna.  

2.2.4.1 Sits A 

Sits A (tagel) börjar med en liten deformering som går över till att bli mindre 

deformerad enligt diagrammet. Det är först i slutet av testet som sitsen uppvisar en 

början till deformering. Tagel, som är ett mjukt material, blir hårdare och mindre 

elastiskt med tiden.  Elasticiteten i taglet börjar minska efter brytpunkten i testet, 4500 

cykler. 

2.2.4.2 Sits B 

Sits B (celocrin) börjar brant upp med en deformering av materialet som sedan går över 

till att bli ihoppackat. Material är grovt och stelt. Utplaningen kommer vid 3400 cykler 

när materialet börjar brytas ner mer frekvent, vilket innebär att det packas ihop snabbare 

än ett mjukare material. 

 

Diagram 1: Deformering i millimeter  
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2.2.4.3 Sits C 

Sits C (krollsplint) visar en deformering i början som går över till att bli hoppackat, 

brytpunkten kommer vid 2300 cykler då sitsen sakta deformeras. Krollsplint är det 

hårdaste/ stelaste materialet bland de traditionella sitsarna. Efter brytningspunkten har 

sitsen en sakta deformeringskurva i resten av testet.  

2.2.4.4 Sits D 

Sits D (vulkaniserat tagel) var det mjukaste materialet som gick igenom hållbarhets- och 

förslitningstestet. Det är den sits vars utgångspunkt ligger högts på skalan vilket påvisar 

att sitsen är den mjukaste bland de testade. Den har en brant deformering i början av 

testet, därefter har den relativt rakt deformeringskurva.  

2.2.4.5 Sits E 

Sits E (skum) visar den brantaste deformeringen i början av testet. Vilket beror på att 

skummet mjukas upp under de första tvåtusen cyklerna för att sedan följa sakta 

stegrande kurva i deformeringen. 

2.2.4.6 Sammanfattning av hållbarhets- och förslitningstest 

De traditionella sitsarnas deformering är måttlig jämför med de två moderna sitsarna. 

Vad som är gemensamt för de tre traditionella sitsarna är att materialet packas ihop 

relativt snabbt innan det sakta och mycket långsamt börjar ge efter. Vad alla sitsar har 

gemensamt är deformeringen i början av testet.  

De sitsar som enligt testet var mest hållbara från testets början var sits B och C. De hade 

en deformering på endast 0,4 mm. Sits A hade en deformering på 1,5 mm.  

Sits D var den mest hållbara av de två moderna sitsarna. Sitsen hade en deformering på 

2,8 mm. Sits E har en deformering på hela 7,3 mm! 
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2.2.5 Blindtestet  

Testet har jag utfört på skolan bland studenter och lärare. Testpersonerna har besvarat 

följande formulär (tabell 2). Alla testpersoner som medverkade i testet provsatt både de 

sitsar som utsatts för hållbarhets- och förslitningstest och de sitsar som inte utsattes för 

hållbarhets- och förslitningstest. Könsfördelningen i blindtestet var 11 kvinnor och 11 

män. 

Blindtest             
ringa in kön och vikt -> Kvinna Man vikt 50-60 60-70 70-80 
        80-90 90-100 100=> 
  sits A B C D E 

De sitsar som inte utsatts för hållbarhets- och 
förslitningstest             

Vilken känns bekvämast?             
Vilken verkar vara naturmaterial?             
Vilken känns mest hållbar över tid?             
Vilken känns minst hållbar över tid?             
              

De sitsar som utsatts för hållbarhets- och 
förslitningstest             
Vilken känns bekvämast?             
Vilka sitsar tror du är gjorda med prefabrikat?             
Vilken känns minst sliten?             
Vilken känns mest sliten?             

Tabell 2 

 

 

 

 För sitsarna som inte utsatts för hållbarhets- och 

förslitningstest ställe jag frågan om 

testpersonerna kunde upplevde vilka sitsar som 

var av naturmaterial.  För de sitsar som utsatts 

för hållbarhets- och förslitningstest ställde jag 

däremot frågan om testpersonerna kunde 

uppleva vilka sitsar som var gjorda av 

prefabrikat. 

Detta gjorde jag för att jag ville se om de 

traditionella sitsarna kunde uppfattas som 

prefabrikat efter hållbarhets- och 

förslitningstestet.  

Bild 11: Testperson som utför  
blindtest på sitsarna. 
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2.2.5.1 Testresultat för de sitsar som inte utsatts för hållbarhets- och 

förslitningstest 

Den sits som upplevdes mest bekväm av flest testpersoner var sits E (skum). Därefter 

kom sits D (vulkaniserat tagel) och sits B (celocrin). Sits A (tagel) och sits C 

(krollsplint) upplevdes av fyra testpersoner som mest bekväma. 

Majoriteten av testpersonerna kunde avgöra vilka sitsar som var gjorda av naturmaterial. 

Det var några som upplevde att sits D var gjord av naturmaterial. Detta är inte konstigt 

eftersom sitsen har en överstoppning av tagel.  

Sits C upplevdes mest hållbar över tid av flertalet av testpersonerna. Därefter kommer 

sitsarna A och B 

Den sits som flest antal testpersoner upplevde som minst hållbar över tid är sits E.  

 

För att se skillnaderna mellan vad män och kvinnor upplevde, se diagram 3 och 4 samt 

diagram 6 och 7.  

Dessa tabeller redovisas även fast det inte gått att utläsa om könstillhörighet är en faktor 

när det gäller upplevd komfort.  

 

 
Diagram 2 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Sits A Sits B Sits C Sits D Sits E

De sitsar som inte utsatts för hållbarhets- och förslitningstest

Bekvämast

Naturmaterial

Mest hållbar

Minst hållbar



16 
 

 

 

 

Diagram 3:  
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2.2.5.2 Testresultatet för de sitsar som utsatts för hållbarhets- och förslitningstest  

Den sits som upplevdes mest bekväma av flest testpersoner var sits E (skum) med stor 

marginal. Därefter kom sits C (krollsplint) och sits A (tagel).  

Majoritet av testpersonerna kunde avgöra vilka sitsar som var gjorda av syntetmaterial, 

det vill säga sitsarna D och E. Några av testpersonerna upplevde att de traditionella 

sitsarna var av konstmaterial. Detta motsvarade min misstanke, att de traditionella 

sitsarna skulle bli såpass utslitna av hållbarhets- och förslitningstestet att de kunde 

uppfattas som konstmateria. 

De sitsar som upplevdes mest slitna av testpersonerna var sitsarna A och E. Sits B och E 

upplevdes av lika många testpersoner som mest slitna.  

 

 
Diagram 5 

För att se skillnaderna mellan vad män och kvinnor upplevde, se diagrammen 6 och 7. 
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Diagram 6 

 

 
Diagram 7 
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Diagram 8: Diagrammet visar vilka sitsar som upplevdes bekvämast före och efter hållbarhets- och 

förslitningstesterna. Det intressanta är att sits E (skum) upplevdes av fler testpersoner som bekvämast efter 

hållbarhets- och förslitningstestet än före. Det är likadant med sits C (krollsplint) och sits A (tagel).   

 

 

Diagram 9: Sits E (skum) uppfattades som den sits som var minst hållbar. Sitsarna A (tagel) och D (vulkaniserat 

tagel) är de som upplevs mest slitna efter hållbarhets- och förslitningstest. Sits A upplevdes även minst hållbar 

före testet. 
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Diagram 10: Sits C upplevdes av flest testpersoner som mest hållbar före testet. Sits E har stora skillnader i 

upplevelser före och efter test. Nio personer upplevde att den var den minst slitna.  

Sits D som efter den högst deformeringen var minst deformerad upplevde fyra som minst sliten.  

 

 
Diagram 11 
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Diagram 12 

Av diagram 11 och 12 framgår att av de sitsar som inte utsatts hållbarhets- och 

förslitnings test är det sits C som upplevs som mest hållbar av flest personer.   

Av sitsar som utsatts för hållbarhets- och förslitningstest är det sist E som upplevs som 

minst sliten av flest personer.  
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3 SLUTSATSER  

Jag hade inför examensarbetet vissa hypoteser som till exempel att naturfibermaterial 

har bättre hållbarhet än skum och vulkaniserat tagel. Detta har också visat sig stämma, 

med små marginaler. Att det billigaste materialet till de traditionella stoppade sitsarna, 

det vill säga krollsplint, skulle vara det mest hållbara, trodde jag däremot inte.  

Jag hade vissa misstankar mot hållbarheten hos celorinet (sits B) viket visades sig inte 

stämma. Det var lika hållbart som krollsplint (sits C) som framgår av testresultatet från 

hållbarhets- och förslitningstestet.  

Sits C upplevdes av flertalet personer som mest hållbar före hållbarhets- och 

förslitningstestet. Men den fick inte många röster för att vara den bekvämaste före 

hållbarhets- och förslitningstestet. Sits C är den minst dyrbara sitsen bland de 

traditionella sitsarna.   

Sits B var den sits bland de traditionella sitsarna som flest testpersoner upplevde som 

minst hållbara och den bekvämaste sitsen före hållbarhets- och förslitningstestet.  

Sits A (tagel) är den dyraste och den minst hållbara enligt testet av de traditionella 

sitsarna, detta var en överraskning. Testpersonerna upplevde den dock som mest hållbar 

före hållbarhets- och förslitningstestet, även som minst sliten efter hållbarhets- och 

förslitningstestet. Det var inte många som upplevde den sitsen som den bekvämaste 

varken före eller efter hållbarhets- och förslitning.   

I upplevd bekvämlighet är det ingen av de tre traditionella sitsarna som utmärker sig 

varken före eller efter hållbarhets- och förslitningstestet när man jämför med de 

moderna sitsarna.  

Att det vulkaniserade taglet skulle vara hållfast som det visades sig att vara och att 

testpersonerna var positiva till sitsen speciellt i bekvämlighet, var överraskande. Mina 

försök har visat att vulkaniserat taglet med god marginal hävdar sig som ett bra 

alternativ för att uppnå känslan av en lyxigare och mer hållbarhetsmässig sits till ett 

förhållandevis lågt pris. Troligtvis är det känslan av hållfasthet som framhäver känslan 

av något i längden hållbart. 

Att majoriteten av testpersonerna upplever skumsitsen som mest bekväm både före och 

efter hållbarhet- och förslitningstesterna är intressant. Men samma sits upplevs också av 

en majoritet som minst hållbar i längden.  
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Slutsatsen, och ett svar på målsättningen för examensarbetet, att presentera ett relevant 

beslutsunderlag i valet av grundstoppningsmaterial, blir att för de enklare stolarna 

fungerar skum utmärkt. Det utgör att billigt och hållbart alternativ även om känslan av 

hållfasthet uteblir. 

Det ur alla synvinklar bästa alternativ både med hänsyn till pris, hållbarhet och 

subjektivitet upplevd komfort, kvalité och hållbarhet visade sig vara vulkaniserat tagel.  
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4 REFLEKTION   

Det vore intressant att vid ett annat tillfälle undersöka om det stämmer att modernt 

material åldras snabbare på en ram än på en platta. Dessutom får man ha i åtanke att ett 

material bryts ner på många olika sätt, inte bara genom förslitning. Yttre aspekter, som 

t.ex. UV-strålning, värme och fukt påverkar också materialet över tid. 

Jag är medveten om att antalet testpersoner i blindtestet är för knapphändigt för att dra 

några säkra slutsatserna. Det hade varit intressant att utöka antalet testpersoner i 

blindtestet för att få ett säkrare resultat och för att kunna undersöka om kroppsvikten har 

en betydelse för vad som uppfattas bekvämt. 

Resultatet av hållbarhets- och förslitningstestet hade antagligen varit mer tillförlitligt 

om testet hade utförts på enbart grundstoppningen men då hade jag inte kunnat 

genomföra ett komforttest, eftersom utan överstoppning så är en sits inte färdigställd.  

.  
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5 KÄLLFÖRTECKNING   

5.1 Tryckta källor 

Standard 

SS-EN_15373:2007  

SS-EN _1728:2000 

Litteratur  

Nationalencyklopedin  

Sveriges tapetseraremästares tidslista 

Clive Edwards; (2000) Encyklopedis of furnishing texiles floorcovering and home 

furnishing practices 1200-1950. Aldershot :Ashgate  

Sundström, Amica; (2007) Textil materialorientering, konstfack   

Arkiv 

Carl Malmstens arkiv 

5.2 Digitala källor 

http://sv.wikipedia.org  Wikipedia 

http://www.fiab.se  Fiab 

http://www.recticel.se  Recticel  

http://tapetserilagret.123ehandel.se/ BTL inredningar  

5.3 Muntliga källor 

Lars Bonnevier, sekreterare för SIS/TK 391 Möbler 

Bo Skoog, teknisk chef på IEI  

Erik Waern, säljare på Recticell   
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6 BILD OCH FIGURFÖRTECKNING   
   

Sid 

Bild 1: Sadelgjord av linne, kryssgjordad       5 

Bild 2: Bärande väv av linne      5 

Bild 3: Grundstoppning med genomdrag och entränning av linne   5 

Bild 4: Sits D (vulkaniserat tagel) med överstoppning av tagel   6 

Bild 5: Sits E (skum)       6 

Tabell 1: Arbetstid och materialkostnad     8 

Bild 6: Seat loading pad, ovansidan     9 

Bild 7: Seat loading pad, undersidan     9 

Bild 8: Maskinen för hållbarhet och förslitningstest   11 

Bild 9: Utplacering av sitsen i maskinen    11 

Bild 10: I maskinen är det sitsen som rör sig och attrappen som är stilla.  11 

Diagram 1: Deformering av sitsar    12 

Tabell 2: Blindtestformulär      14 

Bild 11: Testperson som utför blindtest på sitsarna   14 

Diagram 2: De sitsar som inte är utsatta för hållbarhets och förslitningstest 15 

Diagram 3: De sitsar som inte är utsatta för hållbarhets och förslitningstest, män 16 

Diagram 4: De sitsar som inte är utsatta för hållbarhets och förslitningstest, kvinnor 16 

Diagram 5: De sitsar som utsattes för hållbarhets och förslitningstest  17 

Diagram 6: De sitsar som utsattes för hållbarhets och förslitningstest, män 18 

Diagram 7: De sitsar som utsattes för hållbarhets och förslitningstest, kvinnor 18 

Diagram 8: Bekvämlighet av sitsar före och efter test   19 

Diagram 9: Mest sliten efter test, minst hållbar före test   19 

Diagram 10: Mest hållbar före test, minst sliten efter test   20 

Diagram 11: Upplevd hållbarhet före test    20 

Diagram 12: Upplevd hållbarhet efter test    21 
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