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Sammanfattning  
 

I mitt examensarbete jämför jag styrkan för sammanfogningar i trämöbler med fasta tappar och 

centrumtappar utifrån fem parametrar: tappens dimensioner, tappens inpassning, tappens 

komprimering, tappens antal och tappens limning. Den övergripande frågan har varit, ”är fasta 

tappar eller centrumtappar starkast?” Målet har varit att sålla i olika teorier rörande dessa två typer 

av sammanfogningar och skapa ett underlag i syfte att hjälpa möbelsnickare och formgivare att 

kunna ta medvetna beslut vad gäller sina val av dessa typer av sammanfogningar. Genom 

litteraturstudier och verkstads besök har jag samlat kunskap som ligger till grund för det hållfasthets 

test jag sedan gjort i materiallabbet på Linköpings universitet. Testet har utgått från ett scenario där 

en stols bakben ska fogas samman med en sarg. Testet visar, utifrån ett antal angivna avgränsningar, 

att fasta tappar utan undantag är starkare än centrumtappar. 

Det visar också att en dubbel fast tapp fördelar belastningen bättre än en enkel fast tapp och bidrar 

till en betydligt starkare fog. För c-tappar gäller generellt att ökat antal tappar ökar fogens seghet 

men inte nödvändigtvis maxbelastningen. Inpassning och komprimering har betydelse för hur seg en 

fog är.   

  



 
 

Abstract  
 

I have in my thesis compared the strength of mortise and tenon joints and dowel joints in wooden 

furniture. I´ve made the comparison based on five parameters: the dimensions of the tenon or 

dowel, the fit of the tenon or dowel, the compression of the tenon or dowel, the number of tenons 

or dowels and the gluing of the tenon or dowel. The bigger question has been, “is the mortise and 

tenon joint or the dowel joint the strongest?” The goal has been to go through different theories 

regarding these two types of joinery and making a foundation to help cabinet makers and designers 

to make conscious decisions regarding their choices of these two types of joinery. Through studies of 

literature and visiting workshops I´ve gathered knowledge that lies as a foundation for a test of 

strength of different joinery made in the material testing facility of Linköping University. The test was 

based on a scenario of joining the back leg and side rim of a chair. The test shows, from the given 

definitions, that mortise and tenon joints are without exceptions stronger than dowel joints. It also 

shows that double tenons better will distribute the load and make for a stronger and tougher joint. 

Dowel joints will get tougher with an increased number of dowels but it will not necessarily make for 

a stronger joint. The fit and compression of the tenon or dowel will affect the joints strength.    
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Från början var det meningen att detta examensarbete skulle handla om produktutveckling, något 

som jag börjat intressera mig för under min utbildning på Malmstens. Jag hade under min praktik på 

Nikari Oy, under höstterminen -17, frågat om de hade någon produkt jag kunde utveckla tillsammans 

med dem för mitt examensarbete och de hade en stol som de gärna ville ha hjälp med. Stolen ifråga 

hade kommit ganska långt i utvecklingen och det fanns redan två omgångar av prototyper gjorda. 

Eftersom den som ritat stolen var Kari Virtanen, en möbelsnickare med lång erfarenhet, var stolen 

från grunden ”vettig” utifrån ett snickeritekniskt perspektiv och det var snarare i mindre detaljer som 

utvecklingen skulle ske.  

En specifik detalj som vi skulle undersöka närmare var sammanfogningen mellan de runda benen och 

sargerna. Den var hittills gjord med centrumtappar, mycket på grund av att det underlättade 

tillverkningen betydligt i den dåvarande formen. Funderingar kring vilken typ av sammanfogning som 

skulle vara hållbarast kom upp och vi diskuterade styrkan hos fasta tappar jämfört med 

centrumtappar. Skulle det vara värt att ändra profilen på benet för att underlätta tillverkningen av en 

fast tapp?  Detta ledde vidare till diskussioner kring vilken inställning vissa snickare har till dessa två 

typer av sammanfogningar. Jag har stött på snickare som inte ser på centrumtappar som en ”riktig” 

sammanfogning och som alltid strävar efter att använda sig av fasta tappar även då det hade varit 

fullt tillräckligt hållbart och enklare att tillverka samma fog med centrumtappar. Själv har jag inte 

riktigt bestämt mig för vad jag tycker men jag är inte övertygad om centrumtappars funktion. Jag är 

dock medveten om att den åsikten till ganska stor del grundar sig på att jag tycker den är omständlig 

att få bra precision med och på en känsla av att den räfflade ”industriella” ytan inte kommer limma 

lika bra då den inte känns helt färsk. Detta fick mig att fundera på hur man motiverar sina val som 

hantverkare och insåg att man många gånger grundar sina beslut på känsla och inte alla gånger på 

faktisk kunskap. Vad gällde sammanfogningarna i stolen som var ursprunget till dessa funderingar 

insåg jag att jag inte var tillfredsställd vad gäller min egen kunskap för att kunna motivera en ändring 

av den befintliga konstruktionen. Jag bestämde jag mig här någonstans för att överge 

produktutvecklingsprojektet och göra mitt examensarbete till en detaljstudie om sammanfogningar. 
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1.2 Problemformulering 

Som hantverkare möts man ständigt av olika teorier kring hur man ska göra något på ”bästa” sätt, 

Många gånger känns dessa teorier helt logiska och grundas på långa traditioner och gedigen 

erfarenhet. Andra gånger är det en enskild hantverkares idé. Det är inte alltid lätt att avgöra om man 

vill lita på dem eller inte. 

Jag vill med utgångspunkt i en jämförelse av centrumtappar och fasta tappar försöka sålla i de teorier 

och påståenden som jag mötts av som rör dessa två typer av sammanfogningar.  

 

1.3 Mål och syfte 

Mitt mål är att sålla i olika teorier kring sammanfogningar med fast tapp och centrumtapp och skapa 

ett underlag i syfte att hjälpa möbelsnickare och formgivare att kunna ta medvetna beslut vad gäller 

sina val av sammanfogningar i trämöbler. En central fråga har varit: Är fasta tappar eller 

centrumtappar starkast? 

1.4 Källor och metod 

Man kan dela upp mitt arbete i två faser, en researchfas och en fas där jag gjort praktiska tester. 

I researchfasen har jag velat komplettera mina egna kunskaper på ämnet och haft ett ganska brett 

perspektiv för att hitta aspekter på ämnet som jag tidigare kanske inte tänkt på. Det har också varit 

nödvändigt att sätta mig in i hur hållfasthetstesterna rent praktiskt ska utföras.  Researchfasen har 

innehållit litteraturstudier, verkstadsbesök och samtal med personer inom högskola och yrkeslivet 

med erfarenhet av hållfasthetstester av material och möbler.  

Utifrån researchen har jag identifierat ett antal punkter som jag sedan gjort egna tester på i 

Linköpings universitets materiallabb.  
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1.5 Avgränsning 

Sammanfogningar i trä kan varieras på nästintill oändligt många sätt. Beroende på i vilken typ av 

möbel, träslag, krav på hållfasthet, utformning av delar som sammanfogas, lim typ och så vidare 

kommer sammanfogningen att behöva se olika ut. För att kunna göra relevanta undersökningar och 

för att anpassa arbetet till tiden jag har till förfogande har det varit viktigt att avgränsa området.  

Jag har valt att enbart göra tester på möbelförband i trä med fast tapp och kista och centrumtappar.  

Eftersom stolen är den typ av möbel som kanske ställer högst krav på konstruktionens hållfasthet har 

jag valt att utgå från denna i mina undersökningar. Om man dessutom jämför sammanfogningarna i 

en stol är det generellt fogen mellan bakben och sarg som utsätts för störst belastning.   

Jag har därför valt att avgränsa mitt arbete till att undersöka dessa möbelförband utifrån ett scenario 

där bakbenet på en stol ska sammanfogas med en sarg.   

Genom att välja ett scenario med ett bakben tar jag dessutom bort faktorn att själva benet, det vill 

säga ämnet som jag gör tapphålet i, blir den svaga punkten så länge jag balanserar proportionerna på 

tappen och kistans tjocklek på ett bra sätt. Om jag utgått från en stols framben där tappen hamnar 

nära änden på benet hade jag även varit tvungen att ta hänsyn till var tappen placeras och hur 

mycket material som tas bort i själva benet för att få en bra hållfasthet i hela fogen.   

Jag har även valt att ytterligare avgränsa genom att bortse från scenarion där två sarger möts på 

samma höjd i benet eftersom även detta hade bidragit tillbetydligt fler saker att ta hänsyn vad gäller 

placering och dimensionering av tappar.  
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2 Research 

När jag började med det här arbetet fanns många funderingar som jag gärna ville få svar på och vissa 

saker som jag var tvungen att ta reda på för att själv kunna utföra relevanta hållfasthetstester. 

Den övergripande fråga jag jobbat efter har varit frågan,  

 ”är fasta tappar eller c-tappar är starkast?” 

För att få svar på denna fråga har jag varit tvungen att svara på en rad underliggande funderingar 

som kan rubriceras på följande vis:  

1. Tappens dimensioner - Vilka mått ska en tapp ha i förhållande till de ämnen som 

sammanfogas?  

2. Tappens inpassning - Hur ska en tapp passas in på bästa sätt, alltså vilka mått ska 

tappen ha i förhållande till tapphål? 

3. Tappens komprimering - Varför komprimerar man tappar och gör det någon skillnad 

för fogens hållfasthet? 

4. Tappens antal - Hur påverkar antal en fogs egenskaper. Blir en fog med många veka 

tappar starkare än en med få stora tappar 

5. Tappens limning – hur ska man limma för bästa resultat 

För att få svar på dessa fem frågor har jag gjort litteraturstudier, besökt möbeltillverkare, diskuterat 

med olika personer inom högskoleväsendet med erfarenhet av vetenskapliga tester av träförband, 

limmer och andra material. Jag har även talat med personer som jobbar med hållfasthetstester av 

möbler. 

Jag har gjort studiebesök i verkstäder hos olika möbeltillverkare för att få ta del av deras gedigna 

kunskap och erfarenhet men också för att få en mer ”verklighetsförankrad” bild av hur man 

resonerar kring ämnet.  
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2.1 Kort om verkstadsbesöken och företagen 

Jag har besökt fyra olika möbeltillverkare. Senkki, Gärsnäs, Stolab och PP-möbler. Jag valde att 

besöka dessa företag eftersom de alla har lång erfarenhet av att tillverka trämöbler av hög kvalitet 

och tillhör några av de främsta möbelproducenterna i Norden. De kändes även lämpliga då de 

varierar i storlek vilket gör att inriktningen på deras tillverkning ser olika ut och kunde 

förhoppningsvis ge mig en bredare bild av ämnet.  

Syftet med besöken har varit att se vilka tekniker och sammanfogningar man använder sig av och hur 

man resonerar kring och motiverar sina val av sammanfogningar.  

Under besöken har jag dels fått se hur deras verksamhet i stort sett ut och dels fått se hur man mer i 

detalj utvecklar nya möbler.  

Jag har inte gjort några regelrätta intervjuer utan snarare diskuterat ämnet utifrån dessa frågor: 

- Vad grundar man sina val av sammanfogningar på? Tester, erfarenhet, tradition, maskinpark, 

reklamationer?  

- Gör man egna tester? 

- Hur passar man in sina tappar? 

- Vilka typer av tappar används?  

- Används c-tappar?  

- Används komprimerade tappar? Om ja, varför? 

- Hur limmar man sina sammanfogningar? 

- Vilket lim används? 

I följande presentation av företagen nämner jag de konsulterade personerna med deras för- och 

efternamn, samt roll/titel. I den fortsatta redogörelsen hänvisar jag till dem enbart med deras 

förnamn.    
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Senkki Oy 

Pasi Mäenpää Ägare 

Senkki är en finsk underleverantör av träkomponenter och stolar som bland annat gör möbler åt 

Nikari och Artek. De har 40 års erfarenhet av möbeltillverkning i massivträ med fokus i huvudsak på 

stolar. Senkki ligger i Jurva, ett litet samhälle knappt en timmes bilresa söderut från Vasa. Jurva hade 

tidigare en uppsjö små möbelsnickerier men idag är Senkki ett av få som finns kvar. Anledningen till 

det är att man lyckats växa genom att fokusera på att effektivisera och automatisera sin produktion. 

Pasi som driver Senkki har sin bakgrund inom maskintekning och modifierar maskinerna om så 

behövs. Sina snickerikunskaper har han lärt sig av Kari Virtanen, grundaren av Nikari Oy, som han haft 

nära samarbete med under en lång tid. Pasi är den som har visat mig runt under mitt besök. Senkki är 

med och tar fram nya produkter och anpassar dem till produktionen men då man är en 

underleverantör ligger det huvudsakliga utvecklingsarbetet av nya möbler hos beställaren. Man gör 

inga egna hållfasthetstester då beställaren ansvarar för detta. Generellt fick jag en känsla av att Pasi 

sitter på mycket erfarenhet och att han har en ganska avslappnad inställning till hantverket, han 

verkar gå mycket på känsla. Det rådet han gav var: ”när man tror att man vet hur något kommer 

fungera, blir det sällan så. Bara testa, och gör misstag, det finns inga regler. Det är så man lär sig.”   

Med under besöket var även Johanna Vuorio och Jenni Roininen från Nikari.   

Figur 1 - Pasi under besöket hos Senkki 
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Stolab 

Martin Johansson VD/ägare, Peter Bernroth Produktionschef   

Stolab ligger i smålandsstenar och har tillverkat möbler sedan 1907. De tillverkar bland annat Lilla 

Åland ritad av Carl Malmsten som står för deras brödföda men de tar även hela tiden fram nya 

möbler i samarbete med formgivare. De har fokuserat på att automatisera sin produktion så långt 

som möjligt och man har en väldigt modern maskinpark. Under mitt besök togs jag emot av Martin 

Johansson som är VD/Ägare. Martin gav mig en rundtur i verkstäderna och lämnade sedan över till 

Peter Bernroth som är produktionschef. Peter visade mer specifikt hur de jobbar när de tar fram nya 

möbler. Eftersom de själva utvecklar nya möbler tillsammans med formgivare från ett tidigt stadie 

gör de själva många enklare tester av hela möbler och olika sammanfogningar. Då många stolar som 

formgivare kommer med utmanar vad som är möjligt att göra i trä tvingas man hela tiden prova nya 

metoder och pressa material och sammanfogningstekniker till gränserna. Generellt är testerna man 

gör själva är inte väldigt omfattande utan man är ute efter en känsla om detta kommer fungera eller 

ej, man är inte intresserad att ta reda på vilken sammanfogning som är ”starkast” utan man letar 

något som är tillräckligt starkt, fungerar det så kör man på det. Innan nya stolar lanseras testar man 

dem ytterligare hos SP (Statens tekniska forskningsinstitut) efter europisk standard för offentliga 

möbler. Peter och Martin säger att det ibland visar svagheter i konstruktionen och ibland är det 

missvisande, ibland går de genom testerna utan problem och efter två månader i butik börjar 

reklamationerna komma in.  

Figur 2 - Peter visar en av maskinerna de använder för att testa möbler under utveckling 
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Gärsnäs 

Lars-Gunnar Larsson produktutvecklare, Anders Kristell prototypsnickare.  

Gärsnäs AB ligger inte helt oväntat i Gärsnäs i skåne och grundades 1897. De gjorde från början i 

huvudsak stilmöbler men lade senare om sin produktion till en mer industriell produktion av möbler 

till offentlig miljö. År 2000 köptes Gärsnäs av Lammhultsgruppen och igen år 2003 av Galleri Stolen 

som ägdes av Åke Axelsson med familj. Därefter började man förnya och ”lätta upp” de dittills tunga 

offentliga möblerna med stålmöbler och nya designprodukter. Huvuddelen av deras produktion är 

idag fortfarande offentliga möbler. Man samarbetar med formgivare och tar kontinuerligt fram nya 

produkter. I likhet med Stolab gör man en hel del enklare egna tester för att hitta konstruktioner som 

fungerar för sina möbler för att sedan 

skicka dem på mer omfattande tester hos 

SP. Under mitt besök visades jag runt av 

Lars-Gunnar Larsson som är 

produktutvecklare och jag träffade även 

Anders Kristell som är deras 

prototypsnickare. Anders berättade att man 

när han kom dit för många år sedan 

använde sig mycket av centrumtappar och 

vad han tyckte var alldeles för veka tappar. 

Han gjorde då under en period en mängd 

tester på tappar av olika variationer och 

antal för att hitta bra sammanfogningar. 

Han kunde relatera till det jag var ute efter i 

mitt arbete. Anders understrykte att ”man 

ska lyssna på andra, men, det viktigaste är 

att tänka själv.” 

 

Figur 3 - Lars- Gunnar visar hur fingerskarven ska passas ihop. 
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Figur 4 - Anders i prototypverkstaden på Gärsnäs 
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PP-möbler 

Karina Svensgaard säljansvarig för Europa, USA och Asien, Kasper Holst Pedersen snickarmästare. 

PP-möbler är ett möbelsnickeri i tredje generation som ligger en bit utanför Köpenhamn i Danmark. 

Ejnar Pedersen, en av bröderna som grundade PP, hade ett tätt samarbete med Hans J. Wegner som 

har varit en av hörnstenarna i PP´s varumärke och stora delar av deras produktion består av Wegners 

möbler. Det som skiljer PP-möbler från de anrda tre tillverkarna jag varit hos är att deras tillverkning 

till stor del är hantverksmässig. Om man jämför dem med Stolab, där man verkar sträva efter att 

minimera den männskliga faktorn i sin tillverkning, är PP en motpol. De jobbar aktivt för att bevara 

hantverket i deras produktion. Man har valt att ha produkter som är så pass svåra hantverksmässigt 

att de är svåra att göra industriellt, det är ett medvetet val för att inte bli för stora. De har 

automatiserat vissa delar av sin tillverkning 

och vissa delar görs fortfarande för hand. 

Tidigare har man utvecklat många möbler i 

tätt samarbete med Wegener men idag gör 

egentligen inga kontinuerliga tester på sina 

möbler då man idag inte verkar ta fram nya 

produkter så ofta utan förlitar sig på de . Om 

man ska se en röd tråd genom deras 

produkter är att de känns väldigt vettiga 

utifrån snickeritekninska- och 

konstruktionsaspekter. Den enda stol de 

gjort tester på, motsvarande de SP gör i 

sverige, är deras mest sålda stol, PP58/68. I 

övrigt har de gjort en del hållfasthetstester 

på sammanfogningar hos Teknlogiska 

institutet i Danmark.    

Figur 5 - Kasper berättar om hur han en gång lyfte sin farfar som 
satt i en Y-stol tillverkad hos en annan möbeltillverkare (inte 
stolen på bilden). Han lyfte bara i koppstycket och han berättade 
att koppstycket lossnade på grund av för dålig passform på de 
runda tapparna från bakbenen.   



11 
 

 

  

Figur 6 – Karina berättar om PP-möblers historia 
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2.2 Tappens dimensioner 

Längd 

Litteraturen säger 

Undersökningar säger att längden på tappen har 

en direkt anknytning till fogens styrka. Ju längre 

desto starkare. 1 

En tumregel är längden ska vara minst 5 gånger 

tjockleken men vid höga krav på hållfasthet är 

längre att föredra.2 

En viktig faktor är längden på tappen i 

förhållande till djupet på kistan. Det är väldigt 

viktigt att inte tappen ”bottnar” i kistan vilket 

kan leda till att nacken inte ligger an ordentligt. 

Att nacken ligger an är viktig för fogens styrka 

och fogens utseende.3 

Vad säger man i verkstaden?  

Jag har inte diskuterat detta då jag redan tycker mig ha bra uppfattning om hur längden påverkar 

fogen. 

Bredd 

Litteraturen säger 

Undersökningar säger att ju bredare tapp desto styvare och starkare fog. Jag har även läst 

undersökningar som säger att tappens nacke har en betydande effekt för fogens styvhet och styrka.4 

Vad säger man i verkstaden? 

Jag har inte diskuterat bredden specifikt under mina verkstadsbesök eftersom jag tyckte mig fått ett 

tillfredställande svar genom litteraturen. Generellt såg det ut som man försökte ha så bred tapp som 

                                                           
1 Erdil, Y. Z., Kasal, A., and Eckelman, C. A. (2005). “Bending moment capacity of rectangular mortise and tenon 
furniture joints,” 
Kasal, A., Smardzewski, J., Kuşkun, T., and Erdil, Y. Z. (2016). “Numerical analyses of various sizes of mortise and 
tenon furniture joints,” 
2 Tumregler för tappar - Schwarz, Christopher 2006 

3 Rae, Andy 2005, 120 
4 Tankut, A. N., and Tankut, N. (2005). “The effects of joint forms (shape) and dimensions on the 
strength of mortise and tenon joint,” 

Figur 7 - tappens dimensioner 

https://www.popularwoodworking.com/author/christopher-schwarz
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möjligt där det behövdes hos alla tillverkare. Detta var väldigt tydligt hos PP-möbler där man på i 

stort sett alla stag och sarger till stolar jag såg hade maximerat tappens bredd.  

Tjocklek 

Litteraturen säger 

Traditionellt är tumregeln att tappens tjocklek ska vara 1/3 av tjockleken på ämnet man gör kistan i.5 

Det finns dock undersökningar som säger att man kan öka tjockleken till ½ för ökad hållfasthet.6 

Vad säger man i verkstaden?  

Enligt Martin på Stolab följer man generellt 1/3 regeln men Peter visade en stol där man ökat 

tappens tjocklek i mötet mellan sidosarg och bakben succesivt för att få önskad styrka, det slutade 

med att de gjorde en tapp av hela sidosargen. Jag mätte aldrig förhållandet men det var tydligt att 

tappen var mer än 1/3 del av benets tjocklek.  

Anders på Gärsnäs märkte under de tester de gjort att en tjockare tapp än 1/3 kan vara starkare. Det 

handlar om att hitta en balans i styrkan mellan tappen och materialet som är kvar kring tappen 

menar han.  

  

                                                           
5 Rae, Andy 2005, 119 
6 Tumregler för tappar - Schwarz, Christopher 2006, 
Erdil, Y. Z., Kasal, A., and Eckelman, C. A. (2005). “Bending moment capacity of rectangular mortise and tenon 
furniture joints,”  
  

https://www.popularwoodworking.com/author/christopher-schwarz
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2.3 Tappens inpassning 

När jag pratar om inpassning menar jag tappens mått i förhållande till kistans mått. En tolerans på 

0.1mm betyder att tappen är 0.1mm mindre än tapphålet. 

Litteraturen säger 

Tappens passform i kistan är av högsta betydelse i denna typ av sammanfogning. Fogens mekaniska 

styrka hänger på att fogens ytor är i intim kontakt innan limning. Testa genom att sätta ihop fogen 

utan lim. Om tappen går i utan motstånd är den för lös och andra sidan om en hammare behövs är 

den för tajt. Rätt inpassning har man då man för hand eller med hjälp av några lätta knackningar med 

hammaren får i tappen.7 Denna typ av inpassning kommer jag kalla för ”lagom” inpassning. 

Jag har stött på fler beskrivningar som säger samma sak, exempelvis i två artiklar från Popular 

Woodworking.8 

I en undersökning av hur limfilmens tjocklek i sammanfogningar med tapp och kista påverkar 

hållfastheten testade man tappar med tre olika toleranser och tre olika limtyper. Tjockleken på 

tapparna var upp till 0.2mm tunnare än kistan och man gjorde tester med PVAc, animaliskt och UF 

lim. Resultatet av deras undersökning visade att med PVAc lim gjorde de olika inpassningarna ingen 

betydande skillnad för hållfastheten medan fogarna med animalsikt och UF lim tappade en 

betydande styrka redan vid en limfilmstjocklek på 0.06mm.9 De gjorde dock bara tester med ett typ 

av lim för varje kategori.  

C-tappar 

Toleransen bör inte vara större än 0,1-0,2mm beroende på tappens storlek. En viss presspassning, ca 

0.1mm, kan vanligtvis accepteras. Vid presspassning krävs limspridning i såväl tapphål som på 

tappen.10 

Vad säger man i verkstaden  

En variant av inpassning som jag fått lära mig här på Malmstens innebär att man lägger på 0.2mm på 

tappens bredd och drar av 0.2mm på tjockleken. Detta görs för att skapa en mekanisk styrka där 

                                                           
7 Rae, Andy 2005, 120 
8 Tumregler för tappar –  Schwarz, Christopher 2006 

Tappens rätta inpassning - American Woodworker Editors 2015  

9 Tankut, N. (2007). “The effect of adhesive type and bond line thickness on the strength of mortise and tenon 
joints,” 
10 Raknes, Eirik 1988, 122 

 

https://www.popularwoodworking.com/author/christopher-schwarz
https://www.popularwoodworking.com/author/american-woodworker-editors
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tappen möter ändträ i tapphålet och samtidigt ge utrymme för limmet att jäsa tillbaka längs med 

tappens sidor där man eftersträvar styrka genom limning. Denna teknik säger man ska vara 

fördelaktig om lim enbart sprids i tapphålet då en för tajt tapp kan skjuta allt lim framför sig som blir 

kvar i botten av tapphålet. Jag kommer att kalla denna inpassning för (+0.2-0.2) 

Hos företagen jag besökt varierade det hur man passade in sina tappar men främst berodde det på 

om man komprimerade sina tappar eller inte. Om man inte komprimerade sina tappar var det 

”lagom” inpassning som samtliga jag pratade med uppgav var den inpassning de eftersträvade. När 

jag frågade Pasi på Senkki fick jag lite skämtsamt till svar, ”tappen ska göra ett ”poppande” ljud när 

du drar ut den” eller som han berättade att en annan gammal snickare i byn förklarat att ”ett 

cigarrettpapper ska få plats runt tappen”.  

När jag frågade om vad man tror om (+0,2-0,2) inpassning menade Peter på Stolab att de tidigare 

använt sig av den typen av inpassning men att det hade resulterat i många reklamationer. Han gav 

ingen närmare beskrivning över vad han trodde att det berodde på. Även Anders på Gärsnäs var 

skeptisk till denna inpassning.  

 

C-tappar 

Båda tillverkarna av c-tappar som jag varit i kontakt med, Larssons trä och Jyderup Dyvelfabrik, 

rekommenderat en komprimerad tapp med 0.1mm tolerans.  
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Figur 8 & 9 - För att se hur mycket tolerans det egentligen handlar om vid  ”lagom” inpassning gjorde jag 

ett enkelt test. Jag hyvlade tre bitar 300x40x15mm. En av bitarna kapade jag i tredelar. Två av dessa kortare 

delar tvingade jag mellan de andra två längre bitarna med ett mellanrum på ca 45mm för att skapa ett 

”tapphål”. Den tredje korta biten fick sedan fungera som tapp och jag enkelt kunde, med hjälp av en fint 

inställd hyvel, ta bort någon hundradel i taget från tjockleken på ”tappen”. Utan att förändra tjockleken på 

tappen, det vill säga helt utan glapp gick tappen i med stort motstånd. Det krävdes dock bara två eller tre 

drag med hyveln för att få den att gå ”lagom”. Men redan vid ett glapp på 0.05mm mellan tapp och tapphål 

gick tappen i utan något motstånd. Det är med andra ord väldigt små marginaler för att åstadkomma 

denna typ av passning vilket gör den svår att mäta sig till även med skjutmått, vilket nog förklarar varför 

den beskrivs som den gör.  

I praktiken har man sällan så exakta och släta ytor på en tapp eller i ett tapphål som jag hade i testet därför 

är min bedömning att en tapp som är omkring 0.05-0.1mm mindre än tapphålet är ungefär vad man talar 

om.     
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2.4 Tappens Komprimering  

Litteraturen säger 

I inledningen till en studie om hållfasthet på sammanfogningar med tapp och kista summerar man 

tidigare forskning, i summeringen hänvisar man till en studie som visar att en komprimerad tapp inte 

ger någon ökad styrka. Jag har dock inte lyckats få tag i den källan för att bedöma dess trovärdighet.11 

Å andra sidan säger Raknes, Eirik att centrumtappar kan komprimeras för att förbättras i sin funktion. 

Han tillägger också att detta går att göra med fasta tappar men utan att egentligen kommentera att 

det skulle förbättra funktionen. I övrigt påpekar han att det är viktigt att komprimeringen inte varit 

för våldsam så att fibrerna krossats i tappens yta. De krossade fibrerna sitter nämligen löst och det är 

risk att det bara är dessa lösa fibrer som blir limmade.12  

 

Vad säger man i verkstaden? 

Gärsnäs och Senkki använder sig inte alls av komprimering, PP-möbler gör det på vissa tappar och 

Stolab gör det i stort sett på alla tappar. Anders på Gärsnäs verkade inte riktigt tro på att det skulle 

finnas tillräckligt med tid och tillräckligt med vätska i limmet för att tappen ska svälla tillbaka 

ordentligt. Pasi på Senkki var av åsikten att det inte behövs här i norden men att man till exempel i 

Italien, där man har ett ostadigare klimat använder sig mycket av komprimering. När jag diskuterade 

med Johanna och Jenni från Nikari som var med på besöket hos Senkki menade hon att Kari Virtanen 

inte trodde på den komprimerade tappen då träet i kistan fortfarande är oförändrat och att 

komprimeringen inte skulle bidra med någon ökad styrka.  

Hos Stolab lägger man en hel del tid på att komprimera tappar av anledning att man baserat på egna 

tester och antal reklamationer upplever att det ger en starkare sammanfogning. Kasper på PP-möbler 

verkar vara av samma åsikt där man komprimerar de tappar som man ställer extra höga krav på. 

Både Peter och Kasper menar också att det underlättar limningen då man enkelt får i tappen och får 

gott om utrymme för lim, oavsett precision på tappen innan komprimeringen.   

                                                           
11 Erdil, Y. Z., Kasal, A., and Eckelman, C. A. (2005). “Bending moment capacity of rectangular mortise 

and tenon furniture joints,” 

12 Raknes, Eirik 1988, 122 
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Figur 10 - Martin visar en komprimerad tapp, Stolab 
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2.5 Tappens antal  

Frågan jag är nyfiken på är hur man, speciellt för c-tappar, fördelar tapparna över ytan man har att 

jobba med. Är många små tappar eller färre stora tappar starkast?  

Litteraturen säger 

Jag har inte hittat något om detta i någon litteratur. 

 

Vad säger man i verkstaden? 

Framförallt på Senkki använder man sig av flera fasta tappar där det lämpar sig. Om en tapp blir för 

grov är det bättre att dela upp den i flera små. Detta bidrar till en större limyta men gör att 

materialet man tappar in i inte blir lika försvagat.  

Peter på Stolab nämnde också dubbel fast tapp som ett starkt alternativ men han menade att man på 

samma yta kan åstadkomma en ännu starkare fog med flera mindre c-tappar. Det går inte heller att 

på ett enkelt sätt att komprimera en dubbel tapp vilket de föredrar att göra.  
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Figur 11  - Pasi visar ett exempel där man delat upp tapparna i flera mindre. 
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2.6 Tappens limning 

Jag kommer inte att gå in djupare på området utan bara redogöra för hur en så bra limning som 

möjligt kan åstadkommas.  

Litteraturen säger 

Ytorna som ska limmas ska vara rena och fria från lösa fibrer och damm. De ska inte vara polerade 

eller brända av slöa verktyg och de ska limmas så snart som möjligt efter bearbetning.  

Vid stora krav på limningen bör man utnyttja dubbelspridning och högt presstryck för att underlätta 

limmets inträngning i träet13 

Vid komprimering är viktigt att komprimeringen inte varit för våldsam så att fibrerna krossats i 

tappens yta. De krossade fibrerna sitter nämligen löst och det är risk att det bara är dessa lösa fibrer 

som blir limmade. 

Om materialen är för fuktiga är det stor risk att tapparna lossnar i samband med träets krympning vid 

användningen. Det är viktigt att tapparna är ordentligt nedtorkade.14 

Verkstaden 

Alla de jag besökt har i de viktigaste limningarna använt sig av dubbelspridning. Både kasper på PP-

möbler och Anders på Gärsnäs resonerar så att enda sättet att veta att en limning blivit 100% är att 

det kommer ut lite lim. Hållfastheten går före att eventuellt behöva göra rent efter överflödigt lim. 

 

 

                                                           
13 Raknes, Eirik 1988, 68 
14 Raknes, Eirik 1988, 122 



22 
 

  

Figur 12 – Limning av en Hedvig fåtölj i Gärsnäs prototypverkstad.   
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2.7 Den övergripande frågan, ”är c-tappar eller fasta tappar starkast?” 

Litteraturen säger  

om man jämför fast tapp och kista med en motsvarande fog av c-tappar, har fast tapp och kista 

betydligt övertag i styrka.15 

Ett problem med c-tappens runda form är att tappen och hålet måste vara perfekt runt för att skapa 

en bra passning. Det är vanligtvis inget problem under tillverkning och montering. Men över tid kan 

den minsta rörelse i tapp eller tapphål göra att nån av dem blir ovala, vilket kan leda till att tappen 

bara får kontakt med tapphålet på några få ställen. Denna försvagning kan leda till att fogen brister 

helt över tid. För att minimera risken för detta bör c-tappar med en diameter på max 12mm 

användas.16 

 

Vad säger man i verkstaden? 

Ett påstående jag hört här på skolan är att c-tappens runda form ska ge en större limyta och därför 

vara starkare än fast tapp. Detta förutsätter att flera c-tappar kan få plats på samma yta som en fast 

tapp. 

Peter på Stolab nämnde just detta påstående som anledning till c-tappens fördel och visade en stol 

där man använde sig av 5st 8mm centrumtappar i två rader i en fog mellan sarg och framben, han 

menade att den på det viset till och med är starkare än en dubbel fast tapp. (Samma utförande som 

testämne (8-5) som redogörs för längre fram i texten).   

Om c-tappars runda form ger mer limyta är frågan man kan ställa sig, hur är kvaliteten på den 

limytan? 

Som Kasper på PP-möbler uttryckte det. ”Det enda vi kan säga om trä som alla är helt överens om är 

att trä går bra att limma längs med fibrerna men inte i ändträ. Om man tittar på c-tappens runda 

form ser man att i en av delarna blir en stor del av limytan ändträ just på grund av den runda formen. 

I en fast tapp får man så stor yta som möjligt där man limmar längsträ”. Kasper menar också att ett 

problem med runda tappar är just att precisionen blir oerhört viktig för att åstadkomma en bra 

limfog.  

Både PP-möbler och Gärnäs strävar efter att använda fasta tappar i så stor utsträckning som möjligt.  

                                                           
15 Erdil, Y. Z., Kasal, A., and Eckelman, C. A. (2005). “Bending moment capacity of rectangular mortise and tenon 

furniture joints,”  
16 Rae, Andy 2005, 115 
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Generellt använder alla tillverkarna sig av båda typerna av sammanfogningar. Det handlar om en 

avvägning mellan, tillräcklig hållfasthet, tillverkning och hur konstruktionen ser ut. I vissa fall är c-

tappen att föredra utifrån tillverkningsaspekter och ibland utifrån hållfasthet då den inte försvagar 

materialet man tappar in i lika mycket som en fast tapp. 

Vad gäller prestandan hos olika typer av c-tappar menar båda tillverkarna jag talat med, Larssons trä 

och Jyderup Dyvelfabrik, att högst styrka uppnås med en komprimerad och spiralräfflad c-tapp.  
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3 Inför hållfasthetstest  

Den undersökning jag gjort i den inledande researchdelen har hjälpt mig att bedöma mer exakt vad 

mina fortsatta undersökningar genom hållfasthetstester ska ta fasta på. I detta kapitel förklarar jag 

mina val av sammanfogningar som ska testas och tapparna dess utformning som tar utgångspunkt i 

de fem frågorna som tidigare nämnts: 

1. Tappens dimensioner  

2. Tappens inpassning  

3. Tappens komprimering  

4. Tappens antal 

5. Tappens limning  

För att få en bild av hur testetämnen och själva testet bör utformas har jag bland annat diskuterat 

med Mats Nerlund som jobbar med att testa möbler för EFG (European Furniture Group). Jag har 

också haft kontakt med Patrik Härnman som är ansvarig för materiallabbet på Linköpingsuniversitet 

som har stor vana att göra olika hållfasthetstester. En annan värdefull källa har varit ett arbete gjort 

på Chalmers där man tillsammans med parter från möbelindustrin, gjort liknande men mer 

avancerade tester.17 

  

                                                           
17 Enquist, Bertil, Petersson, Hans & Olsson, Karl-Gunnar. Provning av trämöbelförband. 2003.   
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3.1 Testämnens dimensioner 

För testerna har jag som tidigare nämnts i avgränsningen utgått från ett scenario där ett bakben och 

en sarg ska sammanfogas. Det finns självklart stolsben och sarger av varierande dimensioner men jag 

har mätt några olika stolar som inte sticker ut vad gäller dimensioner för att hitta något slags 

medelvärde. Dessa dimensioner är inte avgörande för testet då målet är att kunna jämföra de olika 

sammanfogningarna vilket betyder att det viktigaste är att alla testämnen har samma mått.  

Längden på ämnena är en avvägning mellan materialåtgång och att de ska vara tillräckligt långa för 

att inte påverkar testresultatet.  

Jag har tagit alla sargämnen ur en och samma planka och alla benämnen ur en och samma planka för 

att minimera avvikelser i materialkvalité mellan ämnena.  

Ämne bakben  

Stolsbenen jag mätt ligger mellan 30-40mm i diameter eller i fyrkantig/rektangulär form. Det slutliga 

måttet är en avvägning mellan materialåtgång och vilka frässtål som finns för att göra kistorna vilket i 

sin tur påverkar förhållandet mellan material kring kista och tappens tjocklek 

Mått benämne: längd 240mm x bredd 35mm x tjocklek 32mm 

Ämne sarg 

Sargerna jag mätt varierar mer i dimensioner men ligger mellan 45-70mm x 20-40mm. 

Här har jag valt att bredden får bli det jag kunde få ut av tjockleken på plankan vilket var 48mm, 

tjockleken är en avvägning mot bredden för att få lämpliga proportioner. 

Mått sargämne: längd 220mm (tappens längd ej inräknad) x bredd 48mm x tjocklek 26mm.   

Val av träslag  

Jag valde mellan tre olika träslag, ask, bok och ek. Alla träslagen är vanliga i möbler och har goda 

egenskaper vad gäller hållfasthet. Eken valde jag bort eftersom den kan vara svår att limma. Nyligen 

bearbetade ytor är inget problem men om limytorna som får ligga en tid kan bli betydligt svårare för 

limmet att väta. (Raknes, Eirik 1988,14) Asken och boken har båda bra limegenskaper. Mitt val föll 

dock på bok som generellt är rakvuxen, homogen och saknar kärnvirke och jag upplever kvalitén varit 

jämn på virke jag tidigare beställt. 

Antal testämnen 

4st exemplar av varje typ av fog har testats med undantag för (F) och (FK) – vad förkortningarna 

avser kommer att framgå senare i rapporten (s.24) – där 8st av varje testats. Jag hade för avsikt att 
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göra ytterligare ett fukttest som jag var tvungen att hoppa över på grund av tidsbrist och hade därför 

4st extra av dessa två sorter.    

Figur 13 – testämnenas dimensioner 
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3.2 Val av sammanfogningar, fasta tappar 

Dimensioner  

Längd 30mm 

Längden har varit 30mm för alla tappar. Längden är inte avgörande då det är andra faktorer jag varit 

intresserad av att mäta. Med en längd på 30 mm behåller en rimlig tjocklek i botten av tapphålet. 

Bredd 45mm, 35mm 

Bredden på tapparna har varit 45mm, då utnyttjas så mycket som möjligt av bredden men jag sparar 

en liten nacke eftersom det hade varit önskvärt i en verklig situation där man inte vill att tapphålet 

ska kunna bli synligt. Jag har även valt att göra en grupp där tappen varit 35mm bred. Den motsvarar 

centrumtapparnas delning och kan även visa hur den större nacken påverkar fogens egenskaper. 

Tjocklek 12mm 

Jag har valt att göra tappens tjocklek 12mm. Det motsvarar någonstans mellan 1/3 och ½ av ämnen 

med kistan. Det kändes som en bra balans mellan kista och tapp och var lämpligt utifrån de frässtål 

jag hade tillgängliga. Det hade möjligen gått att få en starkare fog med en bredare tapp men det är 

inte avgörande för testet.  

 

Inpassning och komprimering  

För inpassningen har jag valt att utgå från en ”lagom” inpassning där toleransen ligger mellan 

0.05mm - 0.1mm. Detta eftersom jag egentligen inte hittat någon anledning till varför en ”lagom” 

inpassning inte skulle fungera så länge jag sprider lim på både tapp och kista. 

Det jag vill ställa ”lagom” inpassningen mot är hur en inpassning med övermått på tappens bredd 

påverkar fogens egenskaper. 

Jag vill dessutom se hur komprimering av tappen påverkar. 

För jämförelserna kommer jag testa dessa följande tre fasta tappar som har samma dimensioner men 

skiljer sig i inpassning och komprimering:   

o Fast tapp, inpassning: tjocklek ”lagom”, bredd ”lagom” (F) 

o Fast tapp, inpassning: tjocklek ”lagom”, bredd +0.4mm (FB)  

o Fast tapp, tjocklek komprimerad (+0.2mm), bredd ”lagom” (FK) 
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Antal  

Jag vill se hur fogen påverkas av att dubbla limytan genom att dela den 12x45mm fasta tappen i två 

delar. Jag kommer därför att prova en dubbeltapp med ”lagom” inpassning.  

 

Fasta tappar som testats 
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3.3 Val av sammanfogningar c-tappar 

Dimensioner, inpassning, komprimering, antal  

 

Det jag är mest intresserad av vad gäller c-tappar är att testa olika variationer av dimension och antal 

tappar och variationer i hur man fördelar tapparna över fogens yta. 

Alla tappar kommer ha längden 60mm, 30mm åt varje håll. (samma längd som fasta tappar)  

Alla tappar är komprimerade och spiralräfflade med en tolerans på 0.1mm. 

I beteckningarna står första siffran för tapparnas diameter i mm och andra siffran för antalet.  

 

C-tappar som testats 
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3.4 Limning  

Jag har valt att använda Kiilto TL (tapplim) till alla mina tester. Dels för att det fanns tillgängligt och 

dels för att det enligt tillverkaren har önskvärda egenskaper för limning av tappar. Det används enligt 

dem med fördel i stolar då det ska klara hård belastning. Limmet är aningen mer trögflytande än de 

flesta vitlim vilket ska göra att det fyller ut fogen bättre och det är aningen segare efter härdning för 

att bättre klara rörelser i träet. 

Jag har valt att sprida lim på både tapp och kista då det råder konsensus om att det är det bästa 

sättet att garantera en bra limning. Det finns heller inte utrymme i detta arbete att se hur inpassning 

i kombination med hur limspridning påverkar kvalitén på limningen. 

Jag limmade en fog åt gången varvat på tre ”stationer”, varje fog satt i press den tid det tog att 

limma, tvinga och rensa överflödigt lim på det två andra fogarna vilket var ungefär 6min. 

 

 

 

  

Figur 14 – ltre fogar limmas   Figur 15 – limmad fog, överflödigt lim tas bort 

Figur 16 - limmet som använts i testet 
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3.5 Utförande av komprimering 

Normalt komprimeras tappar med hjälp av en maskin avsett just för detta. Tappen går mellan två 

valsar som komprimerar och gör rillor i tappen på samma gång. Rillorna är till för att lim ska kunna 

jäsa tillbaka då tappen tryckts i botten. Jag hade inte tillgång till en sådan maskin utan komprimerade 

tapparna i ett skruvstäd med släta käftar. Eftersom jag inte hade något bra sätt att göra rillor på lät 

jag tapparna vara släta, det borde inte göra någon skillnad för testet då komprimeringen är det jag 

vill testa. Tapparna komprimerades från 12.1mm till 11.9mm som gav en tolerans på 0.1mm. 

 

  

Figur 17 – maskin för komprimering hos PP-möbler Figur 18 - tapparna komprimeras i ett skruvstäd 
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4 Testets genomförande och resultat 

Testerna är gjorda i Linköping Universitets materiallaboratorium. Maskinen som använts är till för 

tryck- och dragtester. Den har två motstående fästen som rör sig längs en vertikal linje. Maskinen 

mäter belastning i förhållande till förskjutningen av fästena.  

Figur 19 - Maskin som användes i hållfasthetstestet 
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För att kunna fästa testämnena rätt i förhållande till hur maskinen rör sig gjorde jag en fixtur. 

Fixturen fästes i det nedre fästet och ett t-format tryckverktyg fästes i det övre. Testfogens 

”benämne” fästs vertikalt i fixturen och maskinen trycker sedan på ”sargen” rakt nedåt och belastar 

på så vis sammanfogningen mellan delarna.  

Maskinen tryckte ämnena i en hastighet av 7mm/minut. 

 

Figur 20 & 21 - i bilderna syns fixturen, ett testämne och maskinen med tryckverktyget.  

Figur 22  - Materiallaboratoriet i Linköping 
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4.1 Testresultat 

Nedan följer grafer som visar resultatet av testerna.

Y-axeln visar trycket som maskinen belastar ämnet med i Newton (N). 10N motsvarar ca 1kg.  

X-axeln visar förskjutningen, det vill säga sträckan som maskinen trycker i mm.  

Fasta tappar 
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Centrumtappar  
(Notera att skalan på Y-axeln går till 2500 till skillnad från graferna för de fasta tapparna där skalan 

går till 3000) 
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4.2 Analys av testresultat 

Kurvans form  

Kurvan visar hur belastningen ökar eller minskar med förskjutningen. Toppen på kurvan visar den 

maximala belastningen som förbandet klarat innan någon form av brott uppkommit, jag kommer att 

hänvisa till toppen på kurvan som en fogs ”maxbelastning”.   

Formen på kurvan efter toppen berättar om förbandets egenskaper efter det initiala brottet 

uppkommit. Ju långsammare kurvan vänder och går nedåt igen desto långsammare tappar fogen sin 

styrka efter att den nått sin maxbelastning. Jag kommer att hänvisa till denna egenskap som 

”seghet”. Alltså ju långsammare fogen tappar styrkan efter maxbelastning desto segare är fogen.  

Genom att jämföra formen på kurvorna med testämnena kan man bilda sig en uppfattning av 

sammanfogningens egenskaper.

 

Figur 23 - För att kunna undersöka hur fogarna brustit sågade jag dem på mitten. 
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Trappform  

De kurvor med mer taggig och trappliknande form tyder på, speciellt för fasta tappar, 

sammanfogningar där tappen gått av snarare än att träet runt tappen gett med sig. Exempelvis F3, 

FK4, FB4, FD1,3,4, som alla har tappar som brustit. Stegen i kurvorna följdes generellt av ett knakljud 

när fibrerna i tappen stegvis brustit.  

 

För c-tapparna gäller samma sak för de mer dramatiska fallen i styrka som ses i kurvorna, i både (8-4-

4) och (8-5-4) har tapparna brustit. De mer lugna trappliknande formen i kurvorna för c-tappar visar 

snarare när tapparna succesivt släpper uppifrån och ner, utan att brista, detta syns tydligast för (10-

3) och (8-3) där varje steg i kurvan motsvarar när en tapp släpper. Även i (12-2) visar det tydliga 

steget i kurvan när den översta tappen släpper.   

 

 

 

Figur 24 – testämne (F3) där tappen brustit, dess kurva har en tydlig trappform.  
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Figur 25 - testämne (6-8-4) tapprna har succesivt släppt utan att brista 

Figur 26 - testämne (8-4-4), tapprna har brustit vilket speglas i det stora fallet i kurvan 
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Jämn kurva 

En jämn/mindre taggig kurva upplevdes även lugnare under själva testet, inte lika mycket 

knakningar. Exempelvis (FN1,2,3,4) var generellt ”lugna” utan knakningar och inga brott i tapen 

uppkom.  

Längre krön segare fog 

Ett längre krön tyder på ett segare fog. Ju längre ”krön” på kurvan desto långsammare tappar fogen 

sin styrka. Förbandet får generellt ett längre krön då materialet kring tappen brister och inte själva 

tappen.   

 

Fasta tappar 

(F), (FB), (FK) 

Tappens dimensioner för (F), (FB), (FK) verkar vara bra balanserad då de flesta ämnen brustit i 

materialet kring tappen och i ett fåtal har själva tappen brustit. Antagligen hade en ökad tjocklek på 

tappen kunnat ge en starkare fog där inga tappar brustit utan att försvaga ”benet” för mycket. Det 

tyder på att en tapptjocklek över 1/3 men max ½ antagligen är en bra tumregel vad gäller denna typ 

av sammanfogning.  

Figur 27 – sammanfogning med fast tapp där materialet kring tappen brustit. 
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Maxbelastningen för de tre fogarna är i stort sett den samma, det som skiljer dem åt är längden på 

krönen i dess kurvor. (FB) har längst krön, därefter (FK) och (F) vilket tyder på att övermåttet på 

bredden på tappen för (FB) bidrar till en segare fog. Det kan nog bero antagligen på att den ökade 

bredden bidrar till en större mekanisk styrka. Även komprimeringen i (FK) verkar bidra till en segare 

fog.  

(FN) 

Den större nacken förändrar hur tappen belastas. Inga brott i tappen förekommer och den dras ut ur 

hålet snarare än knäcks nedåt. 

(FD) 

(FD) var den överlägset starkaste fogen, medelkurvan ligger inte särskilt långt över de andra fasta 

tapparna men om man kollar på (FD2) som är den enda av (FD) där tapparna inte brast, klarade fogen 

betydligt mer belastning och hade ett betydligt längre krön än alla andra sammanfogningar. Detta 

tyder på att en ökad tapptjocklek som motverkat att tapparna brister hade kunnat ge en betydligt 

starkare fog.  

(FD) har enkelt räknat lika mycket material i tapparna som (F) men den klarade ändå mer belastning. 

Detta tyder på att de dubbla tapparna fördelar belastningen bättre än en tapp men då majorieteten 

av tapprna hos (FD) brast bör tapptjockleken ökas för att utnyttja den extra limytan.  

C-tappar 

Generellt verkar ökat antal tappar öka fogens seghet. De tre med högst maxbelastning, (10-3), (8-5) 

och (6-8) har likvärdig maxbelastning men med ökat antal tappar ökar fogens seghet.  

Maxbelastningen är beroende av en balans mellan dimension och antal. Flera av 

sammanfogningarna, (10-3), (8-5), (6-7), och (6-8), hade i stort sett likvärdig maxbelastning 

oberoende av antal tappar. Jämför man (12-2) och (10-3) känns de i teorin ganska likvärdiga men i 

praktiken verkar det tre tapparna i (10-3) fördela belastningen betydligt bättre.  

När man studerar hur fogarna brustit ser man att alla (12-2) har den övre tappen släppt i sargdelen. 

Detta tyder på att tapparna i (12-2) med fördel kunnat varit längre.  

Jämförelse fasta tappar och c-tappar 

I grafen ”urval c-tappar och fasta tappar” har de starkaste och segaste sammanfogningarna från båda 

områden valts ut. (FN) är med för jämnföring mot c-tapparna. Vad gäller c-tappar har jag bortsett 

från (6-8) och (6-7) då antalet tappar gör att de inte känns rimliga utifrån ett tillverkningsperspektiv. 
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Generellt kan man se att de fasta tapparna i det här fallet är starkare än samtliga varianter av c-

tappar.  

5 Avslutning 

5.1 Slutsatser 

Utifrån den typen av hållfasthetstest som jag gjort och med de avgränsningar jag redogjort för har jag 

fått följande resultat: 

o Till en början kan jag konstatera att sammanfogningar med fasta tappar utan undantag är 

hållbarare än sammanfogningar med c-tappar, oavsett antal och dimensioner på c-tappar.  

o Ett övermått i inpassningen av tappens bredd (FB) verkar bidra till ökad seghet i fogen men 

inte nämnvärt till maxbelastningen. 

o Komprimering av tappens tjocklek (FK) verkar bidra till ökad seghet i fogen men inte 

nämnvärt till maxbelastningen.  

o Den dubbla fasta tapen fördelar belastningen bättre än en tapp och bidrar till en betydligt 

starkare fog.  

o Vad gäller c-tappar gäller generellt att ökat antal tappar ökar fogens seghet men inte 

nödvändigtvis maxbelastningen. 



50 
 

Om man ska spekulera i vad den ultimata tappen är, bortsett från tappens dimensioner, tyder 

testerna på att en tapp med inpassning med övermått på bredden och komprimering på tjockleken 

är starkast utifrån detta test.  

5.2 Diskussion - källkritisk 

Till att börja med ska sägas att slutsatserna från denna undersökning ska ses i ljuset från ett antal 

parametrar som kan påverka resultatet.  

Antalet testämnen i kombination med trämaterialets inneboende kvalitetsvariationer gör att det 

finns många potentiella felkällor som kan spela in i det slutgiltiga resultatet vilket gör det svårt att 

säga något med absolut säkerhet. Om man dessutom skulle ändra bara en parameter, som träslag, 

limtyp eller dimensioner på något av testämnena, är det inte heller säkert att samma resultat hade 

uppnåtts.  

Det finns dessutom flera parametrar av hållfasthet som är viktig under en stols livslängd. Detta test 

visar två av dem, sammanfogningarnas maxbelastning och seghet. En annan parameter som kanske 

är ännu viktigare men som inte undersökts i detta arbete är hur sammanfogningen klarar utmattning. 

Ytterligare en parameter är hur sammanfogningen klarar träets rörelser som över tid sker på grund 

av förändringar i omgivningen, som luftfuktighet.  

Vad gäller svaret på den överliggande frågan - ”är fasta tappar eller c-tappar är starkast?” - Behövs i 

de flesta fall en mer nyanserad bild då en stols form, dimensioner och konstruktion varierar. Om man 

till exempel skulle utgå från ett annat scenario, där ett framben möter två sarger i samma höjd, som 

Figur 28  - Peter på Stolab visar ett exempel på ett möte mellan framben och två sarger där c-tappar visat sig vara mer 
hållbart än fasta tappar. 
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inte är ovanligt i stolar, skulle svaret på frågan kanske varit ett annat än vad denna undersökning 

gett. I ett sådant scenario blir graden av försvagning i benet en avgörande faktor, en fast tapp kräver 

en kista som tar bort mer material i jämförelse med c-tappar vilket i ett sådant scenario kan vara 

avgörande för att hitta en balans i styrka mellan sammanfogningens olika delar. Under mina 

verkstads besök har jag sett flera exempel på stolar då man gått från en fast tapp till c-tappar för att 

få en mer balanserad och hållbar sammanfogning.  

Med allt det sagt ger ändå undersökningen en grund att utgå från som kan utesluta i alla fall en del 

frågor som rör dessa typer av sammanfogningar. Jag anser därför att undersökningen uppfyller det 

tidigare uppsatta målet:  

”att sålla i olika teorier kring sammanfogningar med fast tapp och centrumtapp och skapa ett 

underlag i syfte att hjälpa möbelsnickare och formgivare att kunna ta medvetna beslut vad gäller sina 

val av sammanfogningar i trämöbler.” 
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5.3 Ytterligare kommentarer kring slutsatserna 

Jag kommer vidare att diskutera resultatet utifrån de fem punkterna 

1. Tappens dimensioner  

2. Tappens inpassning  

3. Tappens komprimering  

4. Tappens antal 

5. Tappens limning  

Tappens dimensioner 

Längd  

Allt i undersökningen tyder på att en längre tapp ger en starkare fog. Om man undersöker brotten ser 

man att den övre tappen hos samtliga sammanfogningar av typen (12-2) har släppt i sargämnet. 

Detta tyder på att en längre tapp för (12-2) hade kunnat bidra till ökad styrka och ett mer rättvist 

resultat.    

Bredd  

Allt i undersökningen tyder på att en bredare tapp ger en starkare fog. Det är dock tydligt att nacken 

påverkar hur tappen belastas och sin tur fogens egenskaper. 

Tjocklek 

Researchen tyder på att en tapptjocklek på 1/2 av ämnet som kistan görs i ger en starkaste 

sammanfogning än den vanliga tumregeln på 1/3. För ämnena i hållfasthetstestet motsvarar hälften 

(1/2) av benet en tapptjocklek på 16mm och en tredjedel (1/3) 10.7mm. Tapptjockleken för (F), (FB), 

(FK), (FN) är 12mm, alltså strax över 1/3 av benets tjocklek. Om man tittar på resultatet för (F), (FB), 

(FK) ser man att de allra flesta av tapparna har hållit med undantag för ett fåtal där tapparna brustit. 

Detta tyder på att tappens styrka och limfogens styrka är ganska bra balanserad men att 

tapptjockleken hade kunnat ökas en aning för att motverka att tappen brister. Det är möjligt att en 

tapptjocklek på 1/2 hade varit starkast men det kan jag inte avgöra utifrån det här testet. Men 

undersökningen tyder på att en tapptjocklek någonstans mellan 1/3 och 1/2 är lämpligt beroende på 

scenario. 

Tappens inpassning 

Tappen med övermått på bredden (FB) verkar bidra till en segare fog vilket skulle kunna förklaras av 

att tappen har en större mekanisk styrka på grund av att tappen måste komprimeras för att gå in i 

kistan. Jag skulle kunna tänka mig att denna typ av inpassning har en fördel även över lång tid då den 
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borde motverka att glapp uppstår även om limfogen skulle tappa styrka med tiden. Nackdelen med 

inpassningen är att den inte går att ”torrlimma” för att kontrollera att allt passar som det ska.  

Vad gäller toleransen för tappens tjocklek är det mer tvetydigt vad som är lämpligast. Om man utgår 

från att man använder sig av dubbelspridning och PVAc lim verkar en tolerans mellan 0.05-0.2mm 

vara likvärdig. Hur toleransen påverkar fogen över tid eller under utmattning kan jag inte svara på 

utifrån denna undersökning. Om jag ska gå på vad majoriteten av källorna i undersökningen säger är 

en tolerans på tappens tjocklek 0.05 - 0.1mm bäst.  

Tappens komprimering 

Undersökningen tyder på att komprimering av tappen bidrar till tappens seghet men inte 

nödvändigtvis till maxbelastningen. Det skulle kunna bero på en ökad mekanisk styrka då tappen 

sväller ut i hålet. Det kan också tänkas att kvalitén på limningen blir bättre på grund av högre 

presstryck då tappen sväller, men vid undersökningen av hur kvaliteten på limningen blivit på 

testämnena ser det inte ut att vara någon större skillnad mellan de komprimerade och de icke 

komprimerade tapparna. Det ser snarare ut som komprimeringen kan ha försvårat för limmet att 

väta ytan på tappen en aning. Det skulle behövas ytterligare tester för att mer exakt ta reda på hur 

komprimeringen påverkar.  

Komprimeringen underlättar limningen och sänker till viss del kraven på tappens precision innan 

komprimering.   

Det verkar inte helt orimligt att den komprimerade tappen skulle kunna kompensera bättre för 

rörelser i trät över tid då den har ”mer material att ta ifrån”. I en större tillverkning där man 

eventuellt inte kan har samma kontroll på fukthalten i de olika delarna i stolen skulle 

komprimeringen nog av samma anledning kunna kompensera för olika fukthalter hos materialet i 

tapp och kista.  

Tappens antal 

För fasta tappar tyder undersökningen, som tidigare nämnts, på att fler tappar kan hjälpa till att 

fördela belastningen bättre i fogen och öka dess styrka. Tjockleken på tapparna bör balanseras så att 

de inte brister.  

För c-tappar gäller generellt att ökat antal tappar ökar fogens seghet men inte nödvändigtvis 

maxbelastningen. 

Tappens limning 

För de fasta tapparna har kvaliteten på limfogarna varit jämn vilket tyder på att dubbelspridningen 

har fungerat bra i kombination med ”lagom” inpassning.  
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För c-tapparna var det en del variation i kvaliteten för limfogarna. I några exemplar har tapparna 

släppt i stort sett utan att fibrer lossnat. Det är svårt att avgöra vad detta beror på då alla tappar 

limmats lika, med dubbelspridning och alla hål har borrats med skarpa verktyg. Det skulle kanske 

kunna bero på att toleransen varierat då vissa tappar inte hade exakt rätt diameter. Vissa hade 

därför en tolerans på omkring 0.1mm och andra en aning övermått (presspassning). Den sämre 

kvaliteten på limfogen var tydligast på (12-2) vilket nog till viss del har bidragit till dess låga 

maxbelastning. Men jag bedömer att det inte har påverkat det övergripande testresultatet nämnvärt.   

 

5.4 Reflektion  

Något som nog inte riktigt framgått i rapporten är allt som verkstads besöken gett utöver 

information om det specifika ämnet. Jag har blivit oerhört generöst bemött och alla har helt 

villkorslöst berättat öppet om deras verksamhet och de tekniker de använder sig av. Jag var stundvis 

lite tveksam om det skulle vara okej för mig att komma in på det sättet, ”bakom kulisserna”, även om 

mycket handlar om allmän kunskap har vissa saker varit en del i deras spetskompetens som kanske 

inte är lika allmän. När jag frågad Kasper på PP-möbler om hur han ställde sig till detta svarade han 

att, ”det är viktigt att vi hantverkare delar med oss av våra kunskaper, det är så vi kan överleva. Vi 

hantverkare ska hålla ihop.” Jag tycker det är en sympatisk tanke som jag tror är viktigt för oss som 

vill tillverka möbler av hög kvalitet om vi ska kunna konkurrera med större företagen. 

Verkstadsbesöken har också varit viktiga för arbetet då de satt litteraturstudierna i perspektiv. Under 

min researchfas läste jag många vetenskapliga rapporter och jag fick en väldigt teoretisk ingång till 

ämnet. När jag sedan kom ut till verkstäderna blev jag omedelbart påmind om att hantverk är något 

man utövar praktiskt. Det innehåller mycket mer än det teori och text kan fånga. Det blir lätt onödigt 

krångligt när man ska teoretisera hantverk. Det var uppfriskande att möta hantverkare i verkstaden 

som inte hade en så krånglig inställning till ämnet. Som Pasi på Senkki uttryckte det ”när man tror att 

man vet hur något kommer fungera, blir det sällan så. Bara testa, och gör misstag, det finns inga 

regler”. När hantverk ska teoretiseras upplever jag att det är lätt att man lägger massor av energi på 

att försöka analysera och förklara något som genom en praktisk undersökning nästan löser sig själv.  

En annan reflektion jag haft under arbetes gång är varför olika teorier uppstår inom hantverk. Möbler 

kan vara väldigt komplexa i sin form och konstruktion och materialet trä likaså vilket gör det svårt att 

applicera någon exakt vetenskap på det man gör som möbelsnickare. Hantverket kan också vara 

väldigt känslobaserat och subjektivt. Man använder sig ändå av kroppen för att skapa något och man 

kommer att grunda sina åsikter på vad man själv föredrar och har fallenhet för, inte bara objektiva 

fakta. Om man dessutom väger in att vi jobbar i ett tidsperspektiv som är väldigt långt, där man inte 
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får feedback på om någonting fungerar eller inte för än många år senare är det inte konstigt att det 

uppstår många spekulationer och teorier. Av den anledning är traditionerna inte att underskatta, de 

kunskaper som under lång tid stöts och blötts av åtskilliga hantverkare för mig. Det har dock blivit 

tydligt att ett kritiskt förhållningssätt är viktig och att en mer vetenskaplig ingång till hantverket kan 

komplettera de traditionella kunskaperna.  

 

Avgränsning 

Något som blivit oerhört tydligt för mig under slutfasen av detta arbete är vikten av att avgränsa sitt 

arbete. I researchfasen hade jag ett brett perspektiv och jag blev nyfiken att testa allt på ämnet som 

hade ett frågetecken kring sig. Det var egentligen inte för än jag faktiskt skulle tillverka själva 

testämnena som jag insåg att jag var tvungen att smalna av rejält. Tillförlitligheten för resultatet av 

testet hade tjänat på en ännu snävare avgränsning. dels för att det hade gett fler testämnen per typ 

av fog och dels för att det hade gjort att jag kunnat jobba igenom och tolka data från testet mer 

ordentligt. Jag hade lite naivt trott att man gör ett test och så får man några grafer man kan kolla på. 

Efter testet satt jag där med omkring 60 filer med rådata som skulle göras om till grafer och där 

medelvärden på tryck och förskjutning skulle räknas ut för ungefär 6000 mätpunkter per fil. Detta 

skulle göras i Excell, ett program som jag aldrig använt mig av. Jag inser som sagt i efterhand att det 

kanske var lite optimistiskt att göra ett så stort test första gången.  
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