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Sammanfattning  
Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste försörjningskällor och påverkar starkt 
landets ekonomiska utveckling. Säkerheten i en bil avgörs inte bara av airbags och 
säkerhetsbälten, sätena i bilen är minst lika viktiga. De viktigaste 
prestandaegenskaperna hos säten i samtliga fordon är säkerhet, komfort och 
hållbarhet. För att skydda originalbilklädseln kan en överdragsklädsel användas. 
 
En överdragsklädsel kan tillverkas i flera olika material, men ett material som besitter 
många goda egenskaper som även är önskvärda hos en överdragsklädsel är fårskinn. 
Fårskinn är en typ av päls som består av både en skinnsida och en ullsida. Beroende 
på i vilket klimat fåret har levt och vilken fårras det är kan fårskinnet variera mycket 
när det gäller kvalitet och utseende.  
 
Studiens syfte var, som en del av en produktutvecklingsprocess av en 
överdragsklädsel i fårskinn, att utvärdera vilket fårskinn som bäst uppfyller de höga 
krav som ställs på textil interiör i bilar. De fårskinn som utvärderats kommer från ett 
svenskt gotlandsfår, som är den vanligaste fårrasen i Sverige, samt två australienska 
får. Det är inte bara ursprunget som skiljer de tre fårskinnen åt, även färgningen är 
olika hos samtliga fårskinn. Det gotländska fårskinnet är helt ofärgat medan de 
australienska fårskinnen är färgade. Det ena australienska fårskinnet är färgat med 
okänt färgämne och det andra australienska fårskinnet är färgat med 
metallkomplexfärgämnen.  
 
För att utvärdera vilket fårskinn som bäst uppfyller de höga krav som ställs på textil 
interiör i bilar har bland annat en omfattande litterturstudie samt ett praktiskt arbete 
utförts. Det praktiska arbetet har främst bestått av sex olika testmetoder som ansetts 
mest lämpade för ändamålet. Alla tester har utförts på samtliga fårskinn och 
testresultaten har sedan jämförts med varandra. Utifrån den kunskap som erhållits från 
litteraturstudien samt testresultaten kunde en slutsats dras att fårskinn är ett material 
som lämpar sig bra för användning i bilindustrin. Av de tre jämförda fårskinnen var 
det det australienska fårskinnet som är färgat med metallkomplexfärgämnen som 
ansågs bäst för användning som en överdragsklädsel till bilsäten.  
 
 
Nyckelord: fårskinn, garvningsmetoder, kromgarvning, ull, läder, bilsäten, 
överdragsklädsel, metallkomplexfärgämnen, gotlandsfår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Abstract 
The automotive industry is one of the most important industries in Sweden and it is 
strongly connected to the economic development of the country. The safety of the car 
is defined not only by the airbags and the seat belt but by the car seat as well. 
Performance characteristics of high importance for car seats are safety, comfort and 
sustainability. In order to protect the original car seat a car seat cover can be used.  
 
A car seat cover can be manufactured with several different fabrics. One fabric that 
possesses many of the properties desired in a car seat cover is sheepskin. Sheepskin is 
a kind of pelt. It consists of leather on one side and wool on the other side. The 
quality and appearance of the sheepskin depends both on the sheep breed as well as of 
the origin of the sheep. 
 
The aim of this paper, which is a part of a product development process of a car seat 
cover in sheepskin, is to evaluate which kind of sheepskin that best fulfill the high 
requirements that interior textile in cars are faced against. The sheepskins that have 
been chosen for evaluation is a Swedish sheep from Gotland breed and two Australian 
sheep breeds. Not only the origins of the sheep are different, the dyeing process varies 
as well. The sheep of Gotland breed has its natural color, however both the Australian 
ones are dyed. One of the Australian sheep is dyed with an unknown pigment and the 
other one is dyed with a metal complex dye. 
  
In order to evaluate which one of these sheep that is best suited to be used in a car, 
both a comprehensive literary study and a practical study have been done. The 
practical part of the study has mainly consisted of different tests. Six different test 
methods relevant for the study have been made as well as evaluated. From the 
knowledge given by the literary study and by studying the given test results a 
conclusion that sheepskin is a fabric well suited for application in cars have been 
done. Of the three evaluated sheepskins the best suited for production of a car seat 
cover is the Australian sheep dyed with a metal complex dye.  
 
 
Key words: Sheepskin, tanning, chrome tanning, wool, leather, car seat, car seat 
cover, metal complex dye, Gotland breed 



 
 

 

Sammanfattning populärversion 
Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste försörjningskällor och påverkar starkt 
landets ekonomiska utveckling. Airbags och säkerhetsbälten utgör viktiga 
säkerhetsfunktioner i en bil, men säkerheten påverkas också av sätena i bilen. De 
viktigaste prestandaegenskaperna hos säten i fordon är säkerhet, komfort och 
hållbarhet. För att skydda originalbilklädseln kan en överdragsklädsel användas. 
 
En överdragsklädsel kan tillverkas i flera olika material. Ett material som bidrar med 
många av de egenskaper som är önskvärda hos en överdragsklädsel är fårskinn. 
Fårskinn är en typ av päls som består av både en skinnsida och en ullsida. Beroende 
på i vilket klimat fåret har levt och vilken fårras det är kan fårskinnet variera mycket 
när det gäller kvalitet och utseende.  
 
Studien är en del av en produktutvecklingsprocess av en överdragsklädsel i fårskinn. 
Syftet är att utvärdera vilket fårskinn som bäst uppfyller de höga krav som ställs på 
textil i bilar. Tre fårskinn har utvärderats; ett svenskt gotlandsfår och två australienska 
får. Det är inte bara ursprunget som skiljer de tre fårskinnen åt, även färgningen är 
olika hos fårskinnen. Det gotländska fårskinnet är helt ofärgat medan de australienska 
fårskinnen är färgade. Det ena australienska fårskinnet är färgat med okänt färgämne 
och det andra australienska fårskinnet är färgat med metallkomplexfärgämnen.  
 
För att utvärdera vilket fårskinn som bäst uppfyller de höga krav som ställs på textil i 
bilar har bland annat en litterturstudie och tester gjorts. Testerna har utförts på alla tre 
fårskinnen och testresultaten har sedan jämförts med varandra. Efter genomförd 
litteraturstudie och testning kunde en slutsats dras att fårskinn är ett lämpligt material 
att placera i en bil. Av de tre jämförda fårskinnen var det det australienska fårskinnet 
som är färgat med metallkomplexfärgämnen som ansågs bäst för användning till en 
överdragsklädsel till bilsäten.  
 
 
Nyckelord: fårskinn, garvningsmetoder, kromgarvning, ull, läder, bilsäten, 
överdragsklädsel, metallkomplexfärgämnen, gotlandsfår 
 
  



 
 

 

Förord 
Studien är en kandidatuppsats som omfattar 15 högskolepoäng inom textilteknologi 
vid Textilhögskolan i Borås. Projektet är en del av en produktutvecklingsprocess i 
samarbete med företagen Volvo och Artex som efterfrågat en djupare studie gällande 
fårskinns lämplighet för användning i bilar. Arbetet har genomförts vid 
Textilhögskolan i Borås, på testlaboratoriet hos Volvo i Torslanda samt hos Artex i 
Trollhättan. Handledare från företaget Volvo har varit Annika Zackrisson och från 
Artex Björn Samenius och Lis Pettersson. Handledare från textilhögskolan i Borås har 
varit Kristina Gutfelt. 
 
Båda författarna är delaktiga i samtliga av rapportens delar. En del texter har skrivits 
på egen hand av författarna men har sedan diskuterats och korrigerats tillsammans. 
Båda författarna har bidragit med lika mycket tid och arbete till studien.  
 
Ett stort tack till våra handledare som under arbetets gång bidragit med både stöd, råd 
och kunskap. Ett extra tack till Annika Zackrisson som på ett bra sätt hållt ihop 
projektets alla delar och varit ett stort stöd. Vi vill även tacka företagen Skandilock 
och Nevotex som hjälpt oss med svar på frågor som uppkommit under projektets 
gång. 
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1. Introduktion  
I detta kapitel ges läsaren en introduktion till ämnet. Här beskrivs bakgrund, 
litteraturgenomgång, problembeskrivning, syfte och forskningsfrågor samt 
avgränsning.  
 

1.1 Bakgrund  
I Sverige är fordonsindustrin en av landets viktigaste försörjningskällor. Landets 
ekonomiska utveckling påverkas starkt av denna industri samtidigt som den är en 
betydande del av Sveriges näringsliv. Trots att Sverige är ett litet land i jämförelse 
med många andra länder är tre av världens ledande fordonstillverkare grundade här. 
(BIL Sweden u.å.) 
 
Gällande säkerheten interiört i en bil är det inte bara airbags och säkerhetsbälten som 
har en avgörande roll, sätena i bilen är minst lika viktiga. De absolut viktigaste 
prestandaegenskaperna hos säten i samtliga fordon är säkerhet, komfort och 
hållbarhet. (Mogahzy 2009) För att skydda originalbilklädseln kan en 
överdragsklädsel användas. Dels för att skydda bilsätena mot slitage men även för att 
dölja en ful och sliten originalbilklädsel. Viktigt är dock att överdragsklädseln inte 
försämrar säkerheten i bilen. (Artex AB 2014) Idag finns det många olika modeller av 
överdragsklädslar, både universella och skräddarsydda.  

 
Denna studie är en del av en produktutvecklingsprocess av en överdragsklädsel i 
fårskinn. Detta görs på uppdrag av en av världens ledande fordonstillverkare och i 
samarbete med en av uppdragsgivarens leverantörer. Dessa två företag nämns i 
rapporten som Företag A och Företag B. 

1.2 Litteraturgenomgång 
Mycket forskning har tidigare gjorts inom områdena bilsäten och fårskinn. En studie 
på riv- och dragstyrkan samt töjningsförmågan hos olika vävda och stickade material, 
som vanligtvis används till överdragsklädslar för bilar, finns tillgänglig i databasen 
World textiles.  Sökordet  som  användes  var  ”automobile  seat  cover”.  (Ceken & Pamuk 
2009) Forskning om hur läder kan öka komfortegenskaperna hos överdragsklädslar i 
bilar har tidigare gjorts. Denna vetenskapliga artikel finns tillgänlig i databasen 
Textile technology complete, då sökordet ”car seat cover leather”   användes. 
(Matsuoka, Kanai, Andou & Wakako 2013) De båda studierna handlar om material 
för överdragsklädslar till bilar, men nämner däremot inget om hur fårskinn beter sig i 
bilar. Det är även en relativt liten del av alla de tester som behöver göras för att 
utvärdera material för användning i bilar som diskuteras i artiklarna. En artikel 
innehållande en jämförelse över olika typer av överdragsklädslar fanns i databasen 
Summon genom   användning   av   sökordet   “sheepskin”. Här jämförs en 
överdragsklädsel i fårskinn med flera andra typer av överdragsklädslar samt 
originalbilklädslar. Mätningen utvärderar komfort, stöd, svalka och passform hos 
föraren. Testerna utfördes av professionella förare i olika typer av bilar och lastbilar. 
Syftet med studien var att öka komforten på sätena i bilar och lastbilar. I denna artikel 
nämns även att studier gjorts på användning av fårskinn inom sjukvården. (Garrow & 
Wooller 1970) Artikeln handlar om hur fårskinn kan användas som överdragsklädslar, 
samt jämför olika typer av överdragsklädslar. Däremot utvärderas inte vilken typ av 
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fårskinn som lämpar sig bäst för användning i bilar. Studien fokuserar endast på 
komfortegenskaper hos materialen. Mycket forskning har även gjorts om fårskinnets 
positiva egenskaper. En studie utvärderar effektiviteten av användning av fårskinn till 
madrasser för tryckavlastning, som kan motverka liggsår, i sjukvården. I denna studie 
undersöktes fem olika madrasstyper, varav en tillverkad i fårskinn. Ett resultat togs 
fram genom olika mätningar, bland annat tryckmätning. (Zhou, Xu, Tang & Chen 
2012) Artikeln hämtades på databasen Scopus där sökordet   ”sheepskin” användes. 
Även i denna artikel har fårskinn jämförts med andra typer av material. Ingen 
jämförelse mellan olika typer av fårskinn har gjorts. Studien är gjord för användning 
av fårskinn inom sjukvården, inte för bilindustrin. En annan artikel behandlar fakta 
om fem olika fårraser; Gotlandsfår, Islandsfår, Karakul samt Australienska och Nya 
Zeeländska får. (Eythorsdottir & Näsholm 2011) Raserna jämförs dock inte med 
varandra i någon större grad och det nämns inget om användning för bilindustrin. Inga 
tester på fårskinnen med avseende på bilindustrin utförs i denna studie. En studie 
innehållande en jämförelse över vilket fårskinn som bäst klarar de höga krav som 
ställs inom bilindustrin, och samtidigt lämpar sig för användning som 
överdragsklädsel verkar inte tidigare gjorts. Projektgruppen är medveten om att 
många av de sökord som använts gav oerhört många träffar. Alla de artiklar som 
sökningarna resulterade i har inte studerats men en grov överblick har gjorts.   

1.3 Problembeskrivning 
Att få ett textilt material godkänt för bilindustrin är svårt då lagkraven på dessa är 
mycket höga. Problemet i denna studie är att ta fram en överdragsklädsel i fårskinn 
med avseende på bilindustrins höga krav. Produkten skall inte medföra någon negativ 
påverkan på originalbilklädseln samtidigt som den skall uppfattas som en exklusiv 
produkt.  

1.4 Syfte  
Syftet med studien är att utvärdera om fårskinn som användning till en 
överdragsklädsel för bilsäten uppfyller de höga krav som ställs på textil interiör i 
bilar. En möjlighet är att genom denna studie kunna medföra en ökning till Sveriges 
textilindustri genom att ge det svenska gotlandsfåret ett nytt användningsområde. 
Utifrån detta syfte fastställdes tre forskningsfrågor.   

1.4.1 Forskningsfrågor 
- Hur lämpar sig fårskinn för användning till överdragsklädslar i bilar där 

mycket höga krav ställs på materialet? 
- Vilka skillnader finns mellan det svenska gotlandsfårskinnet och det 

australienska fårskinnet? 
- Vilka modifieringar kan göras på fårskinnet för att på bästa sätt anpassas till 

bilindsutrins höga krav samtidigt som miljöpåverkan är så liten som möjligt? 

1.5 Avgränsning  
Fokus valdes att lägga på vilket fårskinn, utifrån respektive skinns egenskaper, som är 
bäst lämpat för en överdragsklädsel som skall placeras över ett bilsäte. I denna studie 
har inte alla tester som behöver göras innan fårskinnet är redo för användning i 
bilindustrin gjorts. Efter diskussion med personal på Företag A:s testlaboratorium 
bestämdes vilka tester fårskinnen skulle genomgå i denna studie samt vilka tester som 
skulle uteslutas. Några av de tester som valdes att inte utföras på materialen var bland 
annat drag- och rivstyrka. Då samtliga fårskinn ansågs tillräckligt starka för att 
användas som en överdragsklädsel, och att testresultatet därför ansågs kunna förutspås 
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i förväg, valdes testning av drag- och rivstyrka bort. Ett önskemål från Företag A var 
att fokus även skulle läggas på infästningsmetoder samt utformning av 
överdragsklädseln. Vid möte med Företag A:s designavdelning togs beslutet att inte 
fokusera på utformning då designavdelningen redan hade en klar bild av hur 
produkten ska se ut. Infästningsmetoder och framtagning av prototyp var däremot 
något som studerades. 
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2. Metod 
I kapitel 2 beskrivs hur studien har genomförts och de olika metoderna som använts 
presenteras.   
 
 
Studien har utförts med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder. En 
forskning är sällan baserad på enbart kvantitativa eller kvalitativa metoder, då dessa 
metoder under arbetets gång ofta integrerar med varandra. (Bjereld, Demker & 
Hinnfors 2002) Den kvantitativa metoden syftar till de enkäter som utförts 
(Nationalencyklopedin 2014) och den kvalitativa metoden åt de intervjuer och den 
empiriska data som använts för att få information och kunskap om det valda ämnet. 
Då en forskning bör innehålla både teori och empiri för att anses tillförlitlig utfördes 
både en omfattande litteraturstudie men även utvalda tester, noggrant genomförda. 
(Bjereld, Demker & Hinnfors 2002) Genomförandet av projektet kan delas upp i sju 
olika delar: litteraturstudier, marknads- och konsumentundersökning, kontakt med 
leverantörer för insamling av material, samtal med kunniga personer, testning av 
material, utvärdering av tester samt utformning av produkt. 

2.1 Litteraturstudie 
Som första steg i projektet utfördes en litteraturstudie. Böcker lånades på Högskolan i 
Borås bibliotek. Artikelsökningar utfördes i databaserna Summon, Google Scholar, 
World Textiles, Woodhead Publishing Online, Textile Technology Complete samt 
Scopus. Under den första sökningen fokuserades det till största del på att hitta artiklar 
om tidigare forskning inom området. Syftet var att säkerställa att rapportens slutsats 
inte är känd sedan tidigare. Sökningarna övergick sedan till information om 
överdragsklädslar och ämnen relaterade till det. De utökades sedan till att även 
innefatta information om ull, skinn, läder samt garvningsmetoder. Denna information 
hittades främst i böcker, som antingen lånades på Högskolan i Borås bibliotek eller på 
Göteborgs stadsbibliotek. Tid ägnades även åt att finna information om olika fårraser. 
Denna information hämtades dels från böcker lånade på Göteborgs stadsbibliotek men 
även från vetenskapliga artiklar som hittats genom de ovan nämnda databaserna. 
Information om vetenskaplig metodik erhölls från böcker lånade på Göteborgs 
stadsbibliotek. All information granskades och sammanställdes med fokus på studiens 
frågeställning.  

2.2 Marknads- och konsumentundersökning 
För att få information om vilka problem som kan tänkas uppkomma vid användning 
av överdragsklädslar, men även för att få konsumenternas synpunkter på produkten, 
utformades en enkät som lades upp på olika forum på internet. Ett av dem var ett 
forum   kallat   ”Volvovetraner”   på   Facebook. Enkäten lades även ut på forumen 
jagrullar.se och garaget.org. Även en marknadsundersökning av leverantörer och 
återförsäljare utfördes. Då marknads- och konsumentundersökningen var färdig 
sammanställdes svaren och en slutsats om hur projektet skulle fortskrida gjordes. 

2.3 Kontakt med leverantörer för insamling av material 
För att kunna avgöra vilka fårskinn som var lämpliga att utvärdera för användning till 
överdragsklädslar i bilar kontaktades olika leverantörer för att få provbitar på 
fårskinn. Provbitar beställdes från tre leverantörer, i rapporten nämnda som 
Leverantör 1, Leverantör 2 och Leverantör 3. Efter diskussion med designavdelningen 
på Företag A bestämdes det att ett fårskin från respektive leverantör skulle beställas. 
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Ett australienskt fårskinn färgat med metallkomplexfärg från Leverantör 1, ett 
australienskt fårskinn färgat med okänt färgämne från Leverantör 2 och ett ofärgat 
gotlandsfårskinn från Leverantör 3. Leverantör 2 ville inte lämna ut information kring 
färgämnen som används vid färgning av deras fårskinn. Projektgruppen valde att trots 
detta utvärdera deras fårskinn och utifrån testresultaten dra en slutsats kring vilket 
färgämne som detta fårskinn är färgat med. Då fårskinn från gotlandsfår är ett 
material som skiljer sig mycket i utseende mellan olika skinn valde projektgruppen att 
själva besöka Leverantör 3 för införskaffning av materialet. Tre fårskinn valdes ut 
med avseende på färg, lock samt längd på ullen. Viktigt var att hitta tre fårskinn som 
var så lika varandra som möjligt på dessa punkter då dessa skulle användas för 
prototypframtagning och tester. Inget av fårskinnen som beställts från leverantörerna 
är på något sätt anpassade för bilindustrin. Projektgruppen har valt att utvärdera så 
neutrala fårskinn som möjligt, det vill säga fårskinn som inte på något sätt är 
modifierade för att passa ett visst ändamål. Anledningen till detta är att syftet var att 
främst undersöka materialets egenskaper för att se hur det lämpar sig för använding i 
bilindustrin. 

2.4 Samtal med kunniga personer 
För att få ytterligare information om fårskinn gjordes ett studiebesök hos Leverantör 
1. Där utfördes en intervju enligt en halvstrukturerad intervjuform, se bilaga 2. Denna 
intervjuform innebär att intervjuarna innan intervjutillfället förbereder frågor i en 
bestämd följd, samtidigt som utrymme lämnas för följdfrågor. Intervjun är alltså en 
kombination av öppna och fasta svar. (Lantz 2007) Intervjun gav värdefull 
information om fårskinn och dess beredningar. Dessutom genomfördes telefonsamtal 
med svenska fåruppfödare. Dessa samtal följde ingen specifik intervjumetod utan var 
fria samtal med syfte att samla mer information kring området.1,2  

2.5 Testning av material 
Genom att studera olika typer av fårskinn samt de egenskaper som materialen besitter 
krävs det att en utvärdering av vilket fårskinn som lämpar sig bäst görs. Denna 
utvärdering gjordes genom tester som följde olika standarder. Innan testerna utfördes 
gick projektgruppen tillsammans igenom de standarder som fanns för respektive test. 
Dessa standarder är särskilt utformade för att uppfylla Företag A:s krav hos textila 
material som skall placeras inuti en bil. Standarderna studerades mycket noggrant och 
dokumenterades i detalj då dessa är sekretessbelagda och oåtkomliga för utomstående 
personer. Samtliga tester utfördes i Företag A:s testlaboratorium tillsammans med 
erfaren personal.  

2.6 Utvärdering av tester 
Eftersom testerna utfördes på Företag A:s egna testningsmaskiner, som är kalibrerade 
efter deras standarder, ansågs testresultaten vara mycket trovärdiga. Testresultaten 
studerades noggrant och jämfördes med referensprov som inte genomgått testning och 
anteckningar på de förändringar som skett gjordes. Provkroppar med tydlig förändring 
fotograferades för att förtydliga testresultaten i rapporten.  

2.7 Utformning av produkt 
Utifrån erhållen kunskap från marknadsundersökningen samt litteraturundersökningen 
togs en första prototyp fram. I samarbete med Företag B diskuterades olika 

                                                        
1 Kia Viken fåruppfödare Lammboden , telefonsamtal den 3 april 2014 
2 Marie Rydin Alveskog uppfödare av gotlandsfår, telefonsamtal den 2 maj 2014. 
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fastsättningsmöjligheter samt utformning. Utformningen av produkten var näst intill 
klar sedan innan, vilket resulterade i att det främst var fastsättningsmöjligheter som 
orsakade diskussion. Till en början syddes en prototyp upp i ett billigt material. Detta 
var för att undersöka om mönsterdelarna faktiskt passade bilsätet. Efter att 
mönsterdelarna färdigställts syddes en prototyp upp.  
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3. Förundersökning 
Följande kapitel sammanställer den förundersökning som gjorts inför studien. Både 
en marknadsundersökning och konsumentundersökning har utförts. 
 

3.1 Marknadsundersökning 

3.1.1 Återförsäljare 
En överdragsklädsel i fårskinn är en produkt som finns på marknaden idag, dock inte i 
Företag A:s sortiment. Billigare varianter av överdragsklädslar i fårskinn finns bland 
annat att hitta hos återförsäljare av biltillbehör (Biltema 2014). Dessa klädslar 
uppfattas dock inte som exklusiva utan framstår som ett budgetalternativ både till 
utseende och pris. Olika varianter av fårskinnsklädslar finns. Både dem som endast är 
en sittdyna i fårskinn och dem som är en fårskinnspläd som kan fästas på sätet med 
hjälp av resårband. Fårskinnet har en fodrad baksida för att minimera riskerna för 
missfärgning av klädseln. Fårskinnet erbjuds i naturliga färger så som brun, svart och 
vit men även i konstgjorda färger som lila och rosa. Samtliga fästs med en resårsele 
baktill på sätet. (Mekonomen u.å.) (Biltema 2014)  

3.1.2 Leverantörer 
En översikt av de företag som levererar bilklädslar till olika återförsäljare och 
biltillverkare har även gjorts (Artex 2014) (PeBe AB u.å.). En av leverantörerna av 
överdragsklädslar erbjuder en överdragsklädsel i fårskinn på sin hemsida. Färgen som 
erbjuds är beige och klädseln sätts fast med hjälp av en resårsele. I 
produktbeskrivningen skrivs det att fårskinnet även kan användas i barnvagnen eller 
pulkan, fårskinnet är alltså i sin naturliga form och inte speciellt utvecklad för 
användning i bil. (PeBe AB u.å.)  

3.1.3 Svenska fåruppfödare 
Svenska fåruppfödare av får säljer också produkter i fårskinn. Exempel på vad som 
erbjuds är en lammskinnsklädsel för bilbarnstolar. Vid efterfrågan levererar de även 
skinn för klädsel till resten av bilen. Produkten har ett exklusivt och snyggt utseende. 
Skinnet är inte beklätt med tyg på baksidan och hål för till exempel bilbälte skärs ut 
direkt ur skinnet. (Lammboden 2014)  

3.1.4 Biltillverkare 
En undersökning gjordes även hos olika biltillverkare för att se om dessa erbjuder 
någon form av överdragsklädsel i fårskinn i sina sortiment. Resultatet visade att ingen 
av de tillfrågade erbjuder en överdragsklädsel i fårskinn i dagsläget.3,4,5,6,7  

3.1.5 Resultat marknadsundersökning 
Marknadsundersökningen visar att de existerande fårskinnsklädslarna på marknaden 
finns i två olika konstruktioner. Den ena är en hel fäll där hela stolen inklusive 
nackstöd täcks. Den andra modellen täcker endast sittdynan och ryggstödet, alltså inte 
nackstödet. Alla modeller som studerats fästs med resårsele på baksidan av sätet. Den 
                                                        
3 Mercedes kundservice Sverige, telefonsamtal den 15 april 2014. 
4 BMW kundservice Sverige, telefonsamtal den 15 april 2014. 
5 Audi kundservice Sverige, telefonsamtal den 15 april 2014. 
6 Volkswagen kundservice Sverige, telefonsamtal den 15 april 2014. 
7 Volvo, telefonsamtal med Annika Zackrisson den 16 april 2014. 
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enda fårskinnsklädseln som kändes snygg och exklusiv var en klädsel anpassad för 
bilbarnstol tillverkad av gotlandsfårskinn, dock fanns ingen kravspecifikation eller 
närmare beskrivning av produkten att hämta. Det finns alltså ingen fårskinnsklädsel 
som känns lyxig samtidigt som den är speciellt utformad, med avseende på de höga 
krav som ställs på bilklädslar, på marknaden idag. De existerande modellerna verkar 
inte tagits fram med hänsyn åt komfort eller vidare undersökning om hur produkten 
kan utvecklas eller hur den påverkar originalbilklädseln.  

3.2 Konsumentundersökning 
För att få mer information om vilka problem och svårigheter som kan uppstå med 
dagens överdragsklädslar utfördes en konsumentundersökning via internet. En enkät 
samt en informationssökning gjordes. En viktig faktor för att erhålla en hög 
svarsfrekvens på enkäten är dess utformning. Enkäten skall vara överskådlig, snygg, 
entydlig och enkel. (Ejvegård 2009) Frågeformuläret, se bilaga 1, innehöll fyra frågor 
med svarsalternativ samt en öppen fråga där de svarande kunde skriva sina egna 
tankar och åsikter om bilsäten och överdragsklädslar. Anledningen till det låga antalet 
frågor var att ett långt frågeformulär ofta leder till att färre personer svarar (Ejvegård 
2009). En länk till frågeformuläret samt en kort presentationstext lades upp på två 
olika bilforum; jagrullar.se och garaget.org. Frågeformuläret lades dessutom upp på 
en facebookgrupp kallad   ”volvovetraner”. Frågeformuläret fanns tillgängligt på 
internet under en tiodagarsperiod och sammanlagt samlades 64 svar in. Denna siffra 
ansågs tillräckligt hög för att kunna bearbeta svaren på ett statistiskt sätt (Ejvegård 
2009). Svaren granskades dock kritiskt då frågeformuläret inte var riktat till en 
specifik överdragsklädsel. Då det finns många olika överdragsklädslar på marknaden 
idag, både modellanpassade samt universella som inte har en lika god passform, kan 
projektgruppen omöjligt veta vilken typ av överdragsklädsel de svarande syftar på i 
sina svar. Anledningen till att ett så pass ospecifierat frågeformulär trots allt 
utformades var för att projektgruppen, till en början, var mycket främmande till ämnet 
överdragsklädslar och ville få en grov översikt över problemen som uppstår. Svaren 
analyserades sedan med avseende på den typ av överdragsklädsel som projektet riktar 
sig till för att avgöra vilka svar som var relevanta för den här studien.     
 
En informationssökning utfördes även på olika bilforum på internet. Detta gjordes 
dock med ett kritiskt öga, då mycket av det som skrivs på dessa forum är information 
som inte har något verkligt underlag. En del värdefull information kunde trots allt 
erhållas. Problem som nämnts bland svaren i konsumentundersökningen fanns även 
kommenterade i de olika forumen och gav ytterligare bekräftelse på att dessa problem 
borde finnas i åtanke under produktutvecklingsprocessen. 

3.2.1 Resultat konsumentundersökning 
Då konsumentundersökningen var klar sammanställdes svaren i olika diagram. De 
kommentarer som de svarande hade skrivit på den öppna frågan samt på 
svarsalternativen   ”annat”, se bilaga kapitel 12.2, diskuterades tillsammans i 
projektgruppen. Likheter fanns i många av svaren och slutsatser om de problem som 
finns hos dagens överdragsklädslar kunde göras. Åldern på de svarande var allt 
mellan 18 år till över 60 år gamla. Den största andelen av de svarande var i åldrarna 
18 till 25 år.   På   frågorna   ”Använder   du   överdragsklädsel   till   dina   bilsäten?”   och  
”Vilka   problem   upplever   du  med   din   överdragsklädsel?”   svarade  majoriteten   att   de  
inte äger någon överdragsklädsel idag. Misstankar hos projektgruppen fanns redan 
från början att många svarande inte skulle äga någon överdragsklädsel. Dessa 
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misstankar baserades på att denna typ av produkt sällan ses i dagens bilar. Några av 
de svarande nämnde att problem de upplever med sin originalbilklädsel är att den lätt 
slits om man till exempel har vassa verktyg eller nycklar på sig. Därför kan det vara 
bra att skydda sin originalbilklädsel med exempelvis en överdragsklädsel. Det 
nämndes dessutom att det är bra att ta hänsyn till placering av airbags på sätet samt 
hur man kan lösa fastsättningsmetoden av överdragsklädseln utan att täcka över facket 
som oftast finns på baksidan av förar- samt passagerarsätena. Majoriteten av de som 
skrev ett eget formulerat svar   på   fråga   fyra   i   frågeformuläret,   ”Vilka   problem  
upplever  du  med  din  överdragsklädsel?”,   svarade  att  överdragsklädseln   i  många   fall  
har en mycket dålig passform och på så sätt glider runt och bidrar till en obeväm 
känsla efter en tids användning. Dessutom var det flera som tyckte att dessa 
överdragsklädslar sällan har en estetiskt tilltalande design. På frågeformulärets sista 
fråga, som var en öppen fråga där de svarande kunde skriva ifall de hade övriga 
synpunkter om bilklädslar och överdragsklädslar, var det ett överraskande antal som 
skrev långa och utförliga svar. Även på den här frågan svarade majoriteten att det 
främst är passformen och utseendet som gör dagens överdragsklädslar till en mindre 
populär produkt på marknaden. Att det är viktigt att vid fastsättning av en 
överdragsklädsel ta hänsyn till bilsätets sido-airbags som finns på sidan av ryggstödet 
var en svarskommentar som även gavs på den här frågan. Efter sammanställningen av 
konsumentundersökningen kunde projektgruppen dra slutsatser om konsumenternas 
syn på dagens överdragsklädslar. De största problemen ansågs vara att dagens 
överdragsklädslar inte har ett estetiskt tilltalande utseende samt att passformen i de 
flesta fall är mycket dålig. Detta visade sig vara orsaker som bidrar till att färre 
konsumenter använder sig av överdragsklädslar till sina bilsäten idag. Att dessutom ta 
hänsyn till bilsätets säkerhetsfunktioner, så som sido-airbags, är något som måste 
finnas i åtanke vid produktutveckling av denna produkt. 
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4. Teoretisk referensram 
I kapitel 4 presenteras all teoretisk fakta som ligger till grund för studien. Kapitlet 
behandlar både bilsäten, textila material samt fårskinn och dess beredningar. Teorin 
bidrar med ökad förståelse för det som senare tas upp i processgången.  
 

 4.1 Bilsäten 
Det yttersta lagret på bilsätet är i de flesta fall tillverkat av polyester. Polyesterns 
egenskaper gör materialet lämpligt för att placera det i en bil, som i många fall utsätts 
för höga temperaturer och starkt solljus. Polyester är dessutom ett relativt billigt 
material vilket är uppskattat i detta fall då det krävs stor materialåtgång vid 
tillverkning av bilsäten. (Matsuo 2008) De absolut viktigaste prestandaegenskaperna 
hos säten i samtliga fordon är säkerhet, komfort och hållbarhet. Sätena i en bil är 
minst lika viktiga när det gäller bilens säkerhetsfunktioner som exempelvis airbags 
och säkerhetsbälten är. Vid en krock hålls passageraren i en upprätt ställning tack vare 
ryggstödet och stoppningen i sätet som absorberar en del av den energi som alstras 
vid krocken. (Mogahzy 2009) 
  
Som nämndes ovan är det yttersta materialet på ett bilsäte i de flesta fall tillverkat av 
polyester. De viktigaste egenskaperna ett bilsätes yttre material bör ha är bland annat 
att det ska vara estetiskt tilltalande, medföra god komfort, vara slitstarkt, ha god 
färgäkthet, vara flamhärdigt samt värmebeständigt. I många fall krävs det även att 
sätet besitter andra egenskaper utöver de ovan nämnda. Det kan exempelvis vara 
egenskaper så som att sätet ska vara antibakteriellt, besitta luktborttagningsförmåga, 
vara antistatiskt eller ha fläkavvisande egenskaper. För att öka komforten hos föraren 
är det dessutom viktigt att sätet har en god fuktgenomsläpplig förmåga, på så sätt hålls 
sätet torrt och det uppstår inte en svettig känsla mellan passagerare och säte. (Matsuo 
2008) 
 
Säkerheten är något som tas på största allvar när det gäller bilindustrin. Det är viktigt 
att bilens alla delar, även bilsätet, är utformade för att ge en så säker körning som 
möjligt för föraren och passagerarna.  Under normala förhållanden, det vill säga när 
bilen går som vanligt och ingen hård inbromsning eller krock sker, stödjer bilsätet 
överföring av kompression, spänning och skjuvkrafter från sätet till golvet eller 
sidostrukturen. Vid en krock eller plötslig inbromsning överförs de resulterande 
krafterna i en motsatt riktning, det vill säga från golvet eller sidostrukturen till sätet.  
Förankringen av sätet kräver därför en design med tillräcklig styrka för att anpassas 
till sätets och passagerarens tröghetskrafter. Vid konstruktion av ett bilsäte är det 
viktigt att ta hänsyn till både airbag- och bältesanordningarna. (Mogahzy 2009) 

4.2 Polyester 
Polyester är idag en av de mest använda syntetfibrerna. Detta beror främst på fiberns 
egenskaper som ger en stor mångsidighet, samtidigt som framställningsprocessen av 
polyester är billigare än hos nylon. (Humphries 2009) Polyesterfibern kan enkelt 
blandas tillsammans med många andra fibrer utan att försämra egenskaperna hos de 
enskilda fibrerna. Dess anpassbarhet i blandningar är en av polyesterfiberns mest 
unika egenskaper. Polyesterfibern har dessutom många andra goda egenskaper. Det är 
bland annat en fiber som tål solljus väldigt bra, har god elasticitet i både vått och torrt 
tillstånd, är slitstark och nötningsbeständig, samt har en god dimensionsstabilitet. På 
grund av polyesterns goda UV-resistens används fibern ofta i produkter där UV-
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resistans är nödvändigt för en god hållbarhet, exempelvis i bilsäten, bilbälten och 
presenningar. Vid användning av polyester i till exempel textila interiörer ger fibern 
produkten egenskaper som i många fall kan vara önskvärda. Komforten hos en 
produkt innehållande ren polyester är i många fall relativt dålig, detta på grund av 
polyesterns låga absorptionsförmåga. Används polyestern i direkt kontakt med hud 
bildas det lätt väta mellan hud och textil och tyget känns då fuktigt och glatt. För att 
öka komforten hos materialet kan man blanda polyesterfibern med absorberande 
fibrer, göra ytbehandlingar på materialet eller modifiera polyesterfibrerna. Utförs en 
smutsavvisande ytbehandling på polyestermaterialet ökar wicking egenskaperna och 
på så sätt ökar även tygets andningsförmåga och komfort. Ett material i polyester har 
dessutom tendens till att bli statiskt på ytan. Detta beror till stor del på 
polyesterfiberns låga absorptionsförmåga. (Kadolph 2009) 

4.3 Ull 
Ullfibern är en proteinfiber och består av keratin som binds samman med aminosyror. 
Protein reagerar med ånga vilket medför att man med hjälp av ånga kan man forma 
fibern efter önskemål, ett exempel på detta är filtning. I och med att ull är en 
proteinfiber blir den skadad av alkaliska och klorina blekmedel. Fiberns yttre skal 
består av överlappande lager som täcks av lanolin. Det är dessa yttre lager som 
medför att ull har förmågan att filta sig. Ullfibern är krusig vilket medför att den har 
god elasticitet och god elastisk återhämtningsförmåga. Ytterligare en positiv egenskap 
är fiberns goda flamhärdighet och utmärkta värmeisolerande förmåga. Fibern blir 
svagare i vått tillstånd men erhåller ökad styrka av värme. Ull agerar värmande vid 
kalla temperaturer och svalkande vid varma temperaturer. Ull är en tålig fiber som bör 
hålla under en längre tid, dock är materialets resistens mot UV-ljus dålig. (Humphries 
2009) Fibern har en god absorptionsförmåga och har även fördelen att den besitter 
hygroskopiska egenskaper, vilket betyder att den kan absorbera vätska utan att kännas 
blöt. Då ull blir blött förlorar materialet dock inte sin isolationsförmåga, ullen tar 
nämligen bort ångan som bildas mellan materialet och huden då man svettas, och på 
så vis känns det både torrare och mer behagligt. Ullen torkar dock långsamt då den 
väl blir blöt. (Achintya & Bhute 2011En annan positiv egenskap är att ull har svårt för 
att bli smutsigt, och att ta bort smuts från ull är relativt enkelt. Smuts och olja fäster 
svårare på ull än på de flesta andra fibrer, vad som skall understrykas är dock att ull är 
betydligt mer mottaglig för smuts i vått tillstånd. (Kadolph 2009) 
 
Ull sorteras efter ulltyper och kvalitet. Även inom en fårhjord kan kvaliteten hos fåren 
variera. Bedömning av ullens kvalitet och pris görs i första hand med avseende på 
fiberns finlek. En grövre ull har bättre tvätthärdighet, nötningshärdighet och glans. 
(Johansson-Rengen & Rydin 1998) Beroende på i vilket syfte man ska använda sig av 
ullen bör man alltså välja olika grovlek på fibern. De tre olika ulltyperna som finns är; 
bottenull, täckhår och stickelhår. Det finns fårraser som endast ger bottenull medan 
andra raser endast ger täckhår. En annan variant är blandraser. Dessa har en ull som är 
en blandning mellan bottenull och täckhår. Bottenull är cirka 20 till 50 millimeter 
lång och täckhåren är 100 till 200 millimeter långa. Bottenullen är kort, krusig och 
mjuk medan täckhåren är mindre krusiga samtidigt som de är grova, stela och 
glansiga. Den sistnämnda ulltypen, stickelhår, är grova, korta, spröda, glansiga och 
ganska raka. Denna ull kan inte användas till spinning, men kan däremot användas 
som effekt i fårpälsar. (Johansson-Rengen, Rydin 1998) 
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4.4 Läder 
Läder tillverkas av huden från olika däggdjur, reptiler, fiskar och fåglar. Då materialet 
kommer från ett djur varierar det mycket i form, ingen hud är den andra lik. Förutom 
det faktum att alla djur är olika och varierar i storlek och tjocklek så påverkas hudens 
utseende även av utomstående faktorer. Exempel på detta är att djuren kan få 
rivmärken och bitmärken samt bli bitna av insekter. Djur kan även, precis som 
människor, bli drabbade av hudsjukdomar. Allt detta medför skador och ärr till huden 
som inte går att få bort. (Kadolph 2009) Den stora skillnaden mellan läder och 
syntetiska material är att läder andas. Ett läder av bra kvalitet ska kunna suga upp fukt 
utan att kännas blött. Lädret tål nästintill oändligt många böjningar och har även god 
elasticitet. Läder ändrar lätt färg då det utsätts för solljus. Det suger upp alla typer av 
fett och smuts. (Johansson-Rengen & Rydin 1998)  

4.5 Päls  
Pälsar är som skinn med skillnaden att håret från djuret sitter kvar och varierar därför 
i kvalitet med samma anledning som de som gäller för skinn. En pälskvalitet kan bero 
på djurets ålder och hälsa, men även på under vilken tid på året djuret dödas. En päls 
måste genomgå många processteg för att bli en färdig produkt. Viktigt är att all 
behandling utförs med stor försiktighet då pälsen inte får skadas. Först genomgår 
pälsen garvning för att sedan kammas, borstas och piskas. Genom att färga en päls 
kan den erhålla ett mer exklusivt utseende. Pälsar kan antingen färgas i syftet att 
förstärka den naturliga färgen eller med anledning av att en ny onaturlig färg vill 
erhållas. Man kan färga päls på olika sätt. Med ”tip-dye” menas att man färgar genom 
att borsta pälsen med färg, endast den yttersta delen av pälsen färgas då. ”Dip-dye” 
innebär att hela skinnet doppas i färg, här får alltså hela pälsen färg. (Kadolph 2009). 

4.6 Fårskinn  
Fårskinn är en typ av päls som i många år har använts som underlag för patienter på 
sjukhus för att undvika trycksår. Ullen har en förmåga att jämna ut trycket över ett 
större område och medför på så sätt att inget område sätts under för stor press och tar 
då också bort friktionen mot patientens hud. Pälsen med sin förmåga att lätt 
transportera bort fukt samt det faktum att ull är ett mycket luftigt material gör det 
mycket komfortabelt för patienten. Ull är som tidigare nämnts även hygroskopiskt 
och kan absorbera cirka 30 % av sin vikt utan att kännas blöt. Det är alltså bevisat att 
fårskinn är ett lämpligt material för personer som är stillasittande under en längre 
period, exempelvis bilförare. (Garrow & Wooller 1970) Skador på fårskinnen är en av 
de faktorer som avgör kvaliteten. Det kan finnas flera orsaker till att skinnet är skadat. 
Skador på skinnet kan även tillkomma efter djurets död. Hål som uppstår då huden 
dras av från djuret är ett exempel. Vid mekanisk hudavdragning sträcks ibland skinnet 
till den grad att sprickor som går djupt ned i narvlagret bildas. Något som också kan 
orsaka problem till hudarna är förruttnelse. Om skinnet inte blir konserverat direkt 
efter slakt börjar en bakteriell nedbrytning. Detta kan medföra att skinnet vid färgning 
tar upp färgämnen olika jämnt, och man får en ful och ojämn yta. (Johansson-Rengen 
& Rydin 1998) Fettceller är något det finns gott om i fårskinn. Skinnet vid 
halsregionen och längs med ryggen innehåller extra mycket fett. Fettets uppgift är 
bland annat att smörja ullen. Det är dock viktigt att skinnet inte innehåller ett för stort 
antal fettkörtlar. Innehåller området där narvskiktet övergår till den egentliga 
läderhuden för många fettkörtlar finns en risk att skinnets värde minskar vid 
läderberedning. Risken finns då att ett felbehandlat skinn delar på sig. (Rahme 1991) 
Olika typer av fårskinn kan variera mycket när det gäller kvalitet. Ett fårskinn som har 
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tät och lång ull har oftast en sämre läderkvalitet än ett fårskinn med kortare och 
glesare ull. Anledningen till att ett fårskinn med mycket ull bidrar till en sämre 
läderkvalitet är på grund av att hålen som bildas efter hårsäckarna bidrar till ett löst 
och öppet fårskinn. (Rahme 1991) 

4.6.1 Gotlandsfår 
Gotlandsfår är den vanligaste fårrasen i Sverige. Pälsen används för bland annat 
mattor, kappor och möbelklädslar. Priset för gotlandsfårskinn är relativt högt i 
jämförelse med många andra fårskinn på marknaden. (Eythorsdottir & Näsholm 2011) 
Enligt Rydin8, uppfödare av gotlandsfår, är de flesta skinn som används från lamm, 
men kan i enstaka fall även vara från får. Är skinnet från ett får blir pläden större till 
storleken men kan däremot ha en annan färg än lammskinnen. Lammen föds under 
våren och slaktas på hösten. (Näsholm 2008) Rydin8 berättar även att anledningen till 
att slakten sker på hösten är att lammen under vinterhalvåret får en så kallad vinterull. 
Vinterullen sitter kvar på våren och försämrar fårskinnets kvalitet. Då lammen föds är 
de svarta men efter en tid får pälsen en gråare nyans (Eythorsdottir & Näsholm 2011). 
Nyansen på ullfärgen varierar från får till får. Inget får är det andra likt (Hammarberg, 
Sjödin & Sundås 2001). Detta kan medföra problem vid sammanfogning av flera 
skinn.9 När lammet blir får är det vanligt att ullfärgen återgår till svart eller antar en 
vit färg8. Gotlandsfår färgas inte utan används i sin naturliga färg.8 Vad som 
kännetecknar gotlandsfåret är dess glansiga och lockiga ull. Locken är ungefär 10 till 
15 millimeter lång (Gotlandsfårsföreningen u.å.) Är längden på ullen däremot cirka 
30 millimeter lång kallas fårskinnet för plädskinn8. Ullen är fullt utvecklad då lammet 
är cirka fyra till fem månader gammalt (Gotlandsfårsföreningen u.å.). Ullen hos 
gotlandsfår är en kombination av bottenull och täckhår. Bottenullen är kort och mjuk 
medan täckhåren bidrar med styrka och glans (Johansson-Rengen, Rydin 1998). 
Enligt gotlandsfåruppfödaren Rydin8 strävar man dock efter att avla bort bottenullen 
för att erhålla så mycket täckhår som möjligt. Detta för att få ett fårskinn av god 
kvalitet. Vikten hos tackorna varierar mellan 55 till 70 kilo och vikten för baggarna 
mellan 70 till 90 kilo (Hammarberg, Sjödin & Sundås 2001). Gotlandsfåren föds upp 
dels för sin päls men även för köttet, fårskinnet är alltså en biprodukt 
(Gotlandsfårsföreningen u.å.)  

4.6.2 Australienska får 
Australien står för en stor del av världens fårproduktion. De australienska fårskinnen 
är biprodukter från köttproduktionen och en stor andel av skinnen exporteras ut ur 
landet, antingen som råa skinn eller som skinn som genomgått någon form av process. 
Merinofår är en av de raser som är vanligast bland fårraserna i Australien. På grund 
av den tätt packade ullen som finns på de flesta australienska får är dessa fårskinn inte 
lämpade för högkvalitativa läderprodukter. De tätt packade hårsäckarna som ullhåret 
växer ifrån bidrar till att styrkan hos det garvade lädret minskar och lädret får på så 
sätt en sämre kvalitet. (Eythorsdottir & Näsholm 2011) Björding berättar att själva 
ullen hos dessa får däremot är tät och hållbar tack vare det varma klimatet.9 Med hjälp 
av den tjocka och täta ullen skyddas fåren mot den höga värmen som de lever i. 
Australienska fårskinn kan ha upp till 6000 fibrer/cm2 medan svenska fårskinn endast 
har cirka 1000 fibrer/cm2. Strukturen hos australienska fårskinn blir därmed mycket 
tätare och stunsen hos materialet är bättre, vilket är till stor fördel om fårskinnet ska 
komma att placeras på ett bilsäte. (Bilaga kapitel 12.3) Australienska fårskinn är 
                                                        
8 Marie Rydin Alveskog uppfödare av gotlandsfår, samtal den 2 maj 2014. 
9 Peter Björding anställd Skandilock, samtal den 21 april 2014. 
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lämpade att använda till bland annat överdragsklädslar för bilsäten, då man vill ha en 
tät ull som består av medellånga fibrer. Merinoull och blandrasull som båda kan fås 
från australienska får är exempel på fårskinn som uppfyller dessa krav. Fårskinn är 
dessutom lämpade att använda som mattor och fodring i skor, vilka båda är produkter 
som utsätts för liknande slitage som överdragsklädslar gör. (Eythorsdottir & Näsholm 
2011) De flesta australienska får är från början vita, vilket är en stor fördel då man ska 
färga fårskinnen. Färgningsprocessen hos dessa fårskinn underlättas mycket på grund 
av den från början ljusa fårskinnsfärgen och det är lättare att få ett jämnt och 
likvärdigt färgresultat på alla fårskinnen. Ska flera olika fårskinn sammanfogas till ett 
större skinn är det viktigt att alla fårskinnen är näst intill identiska i sina färgnyanser. 
På så sätt blir sammanfogningen finare och det kan till och med ibland vara omöjligt 
att se att flera skinn har fogats samman.10 

4.7 Hudens uppbyggnad 
Oavsett vilken djurart det handlar om är hudens uppbyggnad näst intill densamma. 
Lädret, däggdjurets hud, består av tre olika skikt; underhud, läderhud samt överhud. 
(Rahme 1991) 

4.7.1 Underhud 
Underhuden är det lager som finns under läderhuden. Underhuden består av 
bindvävsskikt, som innehåller fettceller, och muskelskikt. Läderhudens proteiner, 
elastin och kollagen, skyddas av underhudens skikt. Vid beredning och garvning av 
lädret måste både muskelskiktet och bindvävsskiktet tas bort. (Rahme 1991) 

4.7.2 Läderhud 
Läderhuden kan i sin tur delas in i två olika lager. Lagret som är närmast överhuden 
kan kallas narvskikt. Detta skikt består bland annat av elastin och kollagen, två fibrösa 
proteiner. Narvskiktet är slitstarkt och tätt tack vare kollagenfibrerna som bildar en 
slät yta då fibrerna är sammanflätade med varandra. Läderhudens andra lager är den 
egentliga läderhuden och finns under narvskiktet. Den egentliga läderhuden består av 
kollagenfibrer, något grövre än de som finns i narvskiktet, som korsar varandra i ett 
fibernätverk. Lädrets töjbarhet, rivstyrka och fasthet är de egenskaper som bestäms 
utefter den egentliga läderhudens fibernätverk. När det gäller garvning av läder är det 
detta lager, det vill säga läderhuden, som garvas. Underhud och överhud är alltså inte 
lika viktiga ur garvningssynpunkt. (Rahme 1991) 

4.7.3 Överhud 
Överhuden är det lager som är hudens yttersta skikt. Det är ett tunt lager som också 
kan delas in i olika skikt. Hornlagret kallas det skikt som är allra ytterst på huden. 
Håret som sitter på huden blir också på sätt och viss ett av de yttersta skikten av 
överhuden, samtidigt som hårsäckarna är så djupt ned att de befinner sig i läderhuden. 
Mellan hornlagret och läderhuden finns ett tunt slemlager. Pälsens färg fås från detta 
slemlager då det innehåller färgpigment. (Rahme 1991) 

4.8 Garvning 
För att man ska kunna använda huden krävs det att fiberstrukturen på huden 
förändras. Detta görs genom att låta huden genomgå en garvningsprocess. Med ett 
garvat läder menas en hud som är beredd så att den i torrt tillstånd är smidig och 
följsam samtidigt som den är stark, medan huden i vått tillstånd står emot förruttnelse. 

                                                        
10 Peter Björding anställd Skandilock, samtal den 21 april 2014. 
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Ett läder som är garvat skall trots att det blivit blött få tillbaka sin äkta läderkänsla när 
det torkat. (Rahme 1991) Det är först efter garvningen som ett skinn kan kallas för 
läder. Läder är ett mer stabilt material som tål höga temperaturer, kan stå emot väta 
och uttorkning och är mer motståndskraftigt mot förruttnelse. (Johansson-Rengen & 
Rydin 1998) 

4.8.1 Kromgarvning 
Kromgarvning är en kemisk garvningsmetod och är idag den mest använda. Ett läder 
som har genomgått kromgarvning får en väldigt god beständighet mot varmt vatten, 
därför går det att tvätta, samtidigt som det blir smidigt och lätthanterligt. Kromgarvat 
läder har en högre vattenabsorption än vad till exempel vegetabiliskt garvat läder har. 
Du kan se att ett läder är kromgarvat genom att titta på skinnets färg, som i detta fall 
har en gråaktig nyans. (Rahme 1991) Ett problem med kromgarvning är dock att 
kromsulfater reagerar mycket snabbt med huden. Detta kan leda till att det endast blir 
hudens yta som garvas. Hastigheten på reaktionen måste alltså sänkas. Det är därför 
viktigt att man genomför pickling innan garvning. Pickling innebär att man blöter 
fårskinnet i syralösning och salt, vilket sänker pH-värdet. På så vis får man en jämn 
reaktion i lagom hastighet. Garvningen sker sedan i två steg. Först tränger garvämnet 
in i huden och fördelas jämnt, sedan ska garvmedlet bindas till fibrerna i huden. Man 
kan öka bindningsförmågan genom att höja pH-värdet i lösningen. Fixering av kromet 
i huden kan även göras genom att höja temperaturen till 40 °C eller högre. Ju mer 
krom som tas upp och fixeras till huden, desto mindre mängd krom släpps ut i 
avloppsvattnet. Det är alltså viktigt att få kromet att binda till huden. Kromfixeringen 
kan även förbättras genom att minska vattenmängden eller genom att öka 
garvningstiden. (Johansson-Rengen & Rydin 1998) 
 
Vid kromgarvning används stora mängder vatten och avloppsvattnet från garverierna 
innehåller organiskt material, krom samt lösningsmedel. Organiskt material i 
avloppsvattnet agerar som gödningsmedel i naturen och kan medföra att vattendragen 
växer igen. Det kan även skapa syrebrist i sjöarna, vilket leder till att fiskar dör. Krom 
som är det vanligaste garvingsämnet har under många år varit i fokus i 
miljödiskussioner. För att minska kromutsläppen kan man jobba mot ökad 
kromupptagning under garvningsprocessen, återanvända krom, eller helt enkelt ersätta 
krom med andra ämnen. Ett exempel på hur kromavfallet kan minskas är att förgarva 
läder enligt wet-white metoden. Man förgarvar då med aliminium eller glutaraldehyd 
för att stabilisera hudstrukturen. Man kan även undvika krom genom att garva 
vegetabiliskt. (Johansson-Rengen & Rydin 1998)  

4.8.2 Vegetabilisk garvning 
Vegetabilisk garvning är den mest miljövänliga garvningen, men samtidigt den 
dyraste (Kadolph 2009). Ett problem med vegetabilisk garvning är att tillgången på 
vissa typer av vegetabiliska garvningsmedel är begränsad (Johansson-Rengen & 
Rydin 1998). Denna typ av garvningsmetod utförs med barkextrakt. (Kadolph 2009) 
Vegetabiliska garvämnen är något som finns i växter runt om i hela världen. För att få 
skinnet att bli vegetabiliskt garvat krävs att garvsyran kemiskt binder till skinnet. 
(Rahme 1991) Garvämnet framställs genom att torka och pulverisera växtmaterialet 
och blanda det med varmt vatten för att extrahera ut garvämnet. (Johansson-Rengen & 
Rydin 1998) Tidigare kallade man den vegetabiliska garvningen för barkgarvning. 
Detta på grund av att det oftast är ur trädens bark man utvinner garvämnena. Ek, al, 
gran, rönn, sälg och björk är de trädarter där de vanligaste garvämnena utvinns ifrån. I 
de flesta fall sitter garvämnena i innerbarken på trädet, och under våren innehåller 
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barken som mest garvsyra. Den bark som anses vara den bästa för garvningsändamål 
är sälg- och videbarken. Lädret får en ljus färg samt blir mjukt och smidigt. (Rahme 
1991) De egenskaper som uppfylls med denna garvningsmetod är bland annat att 
lädret får en hög slitstyrka, det blir mjukt och blir dessutom vattenresistent. (Rahme 
1991) Rydin11 berättar att ett vegetabiliskt garvat läder dock inte går att tvätta då det 
vid tvätt blir stelt.  

4.8.3 Syntetisk garvning 
Syntetiska garvämnen tillverkas på kemisk väg. Dessa påminner om vegetabiliska 
garvämnen. Skillnaden är att molekylstorleken hos syntetiska garvämnen är mycket 
mindre vilket gör att garvämnena tränger in i huden mycket snabbare. Vad som bör 
nämnas är att färgen blir ljusare än hos vegetabiliskt garvat läder. Syntetiska 
garvämnen kan kombineras med andra garvämnen för att erhålla speciella egenskaper 
hos lädret. (Johansson-Rengen & Rydin 1998) Fårskinn som är syntetiskt garvade tål 
inte maskintvätt, men kan tvättas genom handtvätt i 30 °C12.  

4.9 Färgning av fårskinn 
De färgämnen som är vanligast att använda på ullmaterial är 
metallkomplexfärgämnen, syrafärgämnen samt betfärgämnen. Fördelningen mellan 
de olika färgklasserna visar att metallkomplexfärgämnen används till 40 % av all 
ullfärgning runt om i världen, 30 % av all ullfärgning sker med syrafärgämnen och 30 
% med betfärgämnen. Trots att hela 30 % av all ullfärgning i världen görs med hjälp 
av betfärgämnen är denna färgningsprocess något som inte används i Sverige och 
resterande delar av västvärlden. Detta beror till stor del på att denna färgningsmetod 
medför stora utsläpp av metallföreningar i naturen. (Tingsvik 2013) 

4.9.1 Metallkomplexfärgämnen  
Metallkomplexfärgämnen används vid färgning av polyamidfibrer och ullfibrer. 
Dessa färgämnen innehåller en metalljon bunden till en eller två färgämnesmolekyler. 
Metallkomplexfärgämnen är anjoniska, vilket betyder att de är negativt laddade och 
dras till positivt ladda joner, och påminner på så sätt om syrafärgämnena. Trots att 
dessa två färgämnen liknar varandra på många sätt kompletterar 
metallkomplexfärgämnen ofta syrafärgämnen. (Tingsvik 2013) 
Metallkomplexfärgämnena ger materialet goda ljus- och tvätthärdigheter, men färgen 
ger dock inga klara nyanser (Rehnby 2010). Det finns dessutom begränsningar när det 
gäller färgval av metallkomplexfärgämnen. Dessa färgämnen finns främst i endast 
mörkare nyanser och det är svårt att erhålla ljusare färger med hjälp av denna 
färgningsmetod. (Tingsvik 2013) 

4.9.2 Syrafärgämnen 
Även syrafärgämnen är anjoniska. Färgning med syrafärgämnen sker i de flesta fall i 
en sur miljö. (Tingsvik 2013) Ullfibern görs positivt laddad genom att göra färgbadet 
surt och de negativt laddade färgjonerna attraheras då av ullfibern (Rehnby 2010). 
Djupa nyanser kan lätt fås vid färgning av ull med syrafärgämnen. Detta beror på 
ullfiberns höga antal aminogrupper samt den stora mängden amorft material som 
finns i fibern. Attraktionen mellan syrafärgämnet och ullfibern blir därmed stark och 
mycket färg fångas upp av ullfibern. På grund av detta blir färgningshastigheten också 

                                                        
11 Marie Rydin Alveskog uppfödare av gotlandsfår, samtal den 2 maj 2014. 
12 Sara IKEA kundservice Sverige, telefonsamtal den 10 april 2014. 
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hög och risken är stor att ett ojämnt färgningsresultat erhålls. För att minska både 
färgningshastigheten och färgämnets substantivitet, det vill säga färgämnets 
koncentration i fibern eller färglösningen, tillsätts en retarder som i de flesta fall är 
negativt laddade sulfatjoner. (Tingsvik 2013) Bindningarna som skapas mellan 
ullfibern och syrafärgämnena är jonbindningar. Det blir mycket lite färg kvar i 
färgbadet efter färgning. I och med jonbindningarna erhålls en mycket bra 
tvätthärdighet men även en relativt bra ljushärdighet på ull. Syrafärgämnen ger klara 
nyanser. (Rehnby 2010) 

4.9.3 Betfärgämnen 
Betfärgämnen kallas också för kromfärgämnen på grund av att den vanligaste 
metallen att använda i denna färgningsprocess är krom. Dessa färgämnen liknar 
metallkomplexfärgämnena på många sätt då detta är föregångaren till 
metallkomplexfärgämnen. En skillnad är att med dessa färgämnen tillsätts metallen 
separat i efterhand och metallfärgämnesgruppen bildas inne i fibern.  En annan 
betydande skillnad mellan metallkomplexfärgämnen och betfärgämnen är att vid 
användning av betfärgämnen används en större mängd av metallsaltet. På så sätt ökar 
utsläppet av metallföreningar i naturen och denna färgningsprocess existerar därför 
inte i Sverige eller i andra delar av västvärlden nuförtiden. Färgämnena finns däremot 
kvar i andra delar av världen, främst på grund av dess billiga pris. (Tingsvik 2013) 
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5. Processgång 
I detta kapitel görs en grundlig beskrivning över studiens processgång. Både 
materialval, utförda tester samt prototypframtagning presenteras. Testernas 
utförande och resultat beskrivs noggrant och följer en förutbestämd mall. Genom 
detta upplägg kan läsaren enkelt följa med och förstå syfte och resultat för varje test. 
 

5.1 Material 
Som första steg vid införskaffning av material kontaktades tre olika leverantörer för 
beställning av prover på olika fårskinn. Dessa prover togs med till Företag A:s 
designavdelning för diskussion och utvärdering kring utseende av de olika 
fårskinnsproverna. Som nämnts tidigare är ett estetiskt tilltalande utseende hos ett 
bilsätes yttre material av stor vikt. Detta var alltså utgångspunkten för vilka fårskinn 
som skulle utvärderas i denna studie. En relativt grov ull efterfrågades då denna bidrar 
med god tvätthärdighet, nötningshärdighet och glans, egenskaper som är önskvärda 
för en överdragsklädsel. Då Företag A:s designavdelning önskade ett fårskinn med ett 
så naturligt utseende som möjligt valdes fårskinn med en mörkgrå nyans ut. När man 
arbetar med fårskinn är det, som tidigare nämnts, viktigt att säkerställa att skinnet inte 
har några skador som kan påverka kvalitet och utseende. Ett av fårskinnen som 
beställdes var ett gotlandsfårskinn som är i sin naturliga färg, det har alltså inte 
genomgått någon färgningsprocess. Även två gråfärgade australienska fårskinn 
beställdes, det ena i en något mörkare nyans än det andra. Utseendemässigt är 
gotlandsfåret det fårskinn som uppfattas som mest exklusivt och estetiskt tilltalande. 
Gotlandsfårskinnet har en locklängd på cirka 30 millimeter och kallas därför för 
plädskinn och den garvningsmetod som utförts på detta fårskinn är kromgarvning. 
Detta medför att fårskinnet tål tvätt, men rekommendation från Leverantör 3 är dock 
att vädra skinnet. De båda australienska fårskinnen har även dem genomgått 
kromgarvning, vilket innebär att även dessa är tvättbara. Rekommendation från 
leverantörerna är dock att dammsuga fårskinnet vid behov. Hanteras fårskinnen på 
rätt sätt bevaras dess goda kvalitet och utseende under en längre tid. Det mörkare 
australienska fårskinnet, som har en locklängd på 8 till 10 millimeter, är färgat med 
metallkomplexfärg medan det australienska fårskinnet med en något ljusare nyans av 
grått, som har en locklängd på 13 till 15 millimeter, är färgat med okänt färgämne. 
Färgämnet är okänt då Leverantör 2 inte ville lämna ut uppgifter om detta. Trots att 
det ena fårskinnet är färgat med okänt färgämne valdes att utvärdera detta på grund av 
att den bristande informationen kring färgningsprocessen från Leverantör 2 kom 
väldigt sent i processgången. Projektgruppen beslutade att utifrån utseende och hur 
fårskinnet reagerade i de olika testerna dra en slutsats kring vilket färgämne som kan 
ha använts vid färgning av detta fårskinn. 
 
Efter granskning av de färgade fårskinnen drogs en slutsats att de båda skinnen har 
färgats genom en  ”dip-dye”-metod, vilket innebär att hela skinnet har doppats i färg. 
Denna slutsats drogs på grund av att både skinnsida och ullsida på respektive fårskinn 
har samma gråa nyans. Som nämnts tidigare skiljer sig styrkan i lädret beroende på 
ullens täthet på fårskinnet. Tätare ull bidrar till ett skinn av sämre kvalitet medan en 
glesare ull ger ett starkare skinn av bättre kvalitet. Projektgruppen anser att det trots 
detta är ett fårskinn med tät ull som är mest lämpat för tillverkning av en 
överdragsklädsel. Då det är allmänt känt att fårskinn är ett mycket starkt material 
anses det, oavsett ulltäthet, vara tillräckligt starkt för en överdragsklädsel. Vad som 
däremot kan påverka valet av fårskinn är att den täta ullen medför högre komfort och 
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bättre stuns på materialets rätsida, det vill säga ullsidan, den sida som kommer vara i 
direkt kontakt med föraren eller passagerarna.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Fårskinnsprover från Leverantör 1, Leverantör 2 samt Leverantör 3 

5.2 Testning av material 
Inom bilindustrin ställs mycket höga krav. Det är därför av stor vikt att säkerställa att 
fårskinnen uppfyller de krav som Företag A ställer på textila tillbehör i deras bilar. De 
tester som utförts är; färghärdighet vid gnidning, färghärdighet mot artificiellt ljus, 
bestämning av migrationsäkthet av färgen på läder, brandhärdighet hos 
inredningsmaterial samt nötningshärdiget. Alla tester har utförts i Företag A:s 
testlaboratorium och de standarder som följts har antingen varit deras egna, ISO-
standard eller DIN-standard.  

5.2.1 Färghärdighet vid gnidning 
Då de tre beställda fårskinnen både var färgade och i sin naturliga färg bör de olika 
fårskinnens anfärgningsgrad variera. Anfärgning är något som anses mycket viktigt 
att testa då överdragsklädseln inte får färga av sig på förarens kläder. Det är också 
viktigt att studera hur avigsidan på fårskinnet, det vill säga skinnsidan, reagerar 
gällande anfärgning på originalbilsätet.  

5.2.1.1 Sammanfattning 
Företag A:s standard för färghärdighet vid gnidning stämmer överens med ISO 105-
X12-1978. Här testas om ett material som utsätts för gnidning, i både vått och torrt 
tillstånd, färgar av sig på ett annat material. Testet utförs med en 
gnidhärdighetsapparat. (Volvo Car Standard 2006) 

5.2.1.2 Provobjekt 
De provobjekt som testas är tre olika sorters fårskinn från tre olika leverantörer. Ett 
ofärgat gotlandsfårskinn, ett australienskt fårskinn färgat med metallkomplexfärg 
samt ett australienskt fårskinn färgat med okänt färgämne. Samtliga provkroppar är 
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rektangulära med ett mått på 140 x 50 mm. Provkropparna har innan testning 
konditionerats i 48 h i temperaturen 21 °C och 50 % RF. (Volvo Car Standard 2006) 

5.2.1.3 Använd utrustning 
Till testet används en gnidhärdighetsapparat som består av en slipduksklädd basplatta 
och en glidplatta, med en tyngd på 9 N och en tapp med en diameter på  
16 mm. Glidplattan skall kunna förflyttas 100 mm längs basplattan. 
Gnidhärdighetsapparaten är utrustad med en drag- och skjutanordning som gör  
det möjligt att förflytta glidplattan över basplattan. En 50 x 50 mm stor ofärgad, blekt 
bomullstygbit används vid testningen. För våtgnidningstestet används  
destillerat vatten. Resultatet utvärderas sedan med hjälp av en gråskala enligt VCS 
1026,82029, vilket motsvarar ISO 105/A03. (Volvo Car Standard 2006) 

5.2.1.4 Utförd provning 
Fyra provkroppar från respektive fårskinn klipps ut i dimensionerna 140 x 50 mm. 
Först testas torrgnidning på alla tre fårskinnen. Provkroppen placeras, med dess 
längdriktning parallell med gnidhärdighetsapparatens drag- och skjutanordning, på 
basplattans slipduk. Standardmaterialet, som är ett ofärgat torrt bomullstyg, fästs på 
glidplattans tapp. Glidplattan förs fram och tillbaka 10 gånger och låter bomullstyget 
gnida mot fårskinnet. Torrgnidning testas på både rät- och avigsida, det vill säga på 
både ullen och skinnet, hos alla tre fårskinnen. Våtgnidningstestet utförs på samma 
sätt som torrgnidningen, men med skillnaden att bomullstyget här blöts ned med 
destillerat vatten innan det träs över tappen. Våtgnidning utförs på alla tre fårskinnen. 
På de australienska fårskinnen utförs gnidningen på både rät- och avigsidan då dessa 
är färgade och misstankar om att färgen skulle släppa vid våtgnidning fanns. Hos 
gotlandsfårskinnet testas våtgnidning endast på rätsidan, det vill säga ullen, då detta 
material inte är färgat och gav inget resultat på föregående tester. Skinnsidan på 
gotlandsfårskinnet genomgick alltså inte något våtgnidningstest då detta kändes 
meningslöst eftersom testresultatet redan var känt. (Volvo Car Standard 2006)  
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5.2.1.5 Resultat 
Anfärgningen på bomullstyget bedöms efter gråskala utformad för anfärgning. 
Resultatet sammanställs i tabell 1 och utseendet på provkropparna visas i figur 2, 3, 4 
och 5.  
 
Tab. 1. Resultat färghärdighet vid gnidning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torr-/våtgnidning 
Rät-/avigsida 

Gotlandsfårskinn 
ofärgat 

Australienskt 
fårskinn 

metallkomplexfärg 

Australienskt 
fårskinn 

okänt färgämne 

Torrgnidning 
rätsida 

Gråskala 5  
(Ingen anfärgning) 

Gråskala 2/3 
(Tydlig anfärgning 

på kanterna, i 
mitten ingen 
anfärgning) 

 
Gråskala 4-5  
(Mycket liten 
anfärgning på 

kanterna, i mitten 
ingen anfärgning) 

Torrgnidning 
avigsida 

Gråskala 5 
(Ingen anfärgning) 

 
Gråskala 2 

(Tydlig anfärgning 
över hela ytan) 

 
 

Gråskala 4-5 
(Mycket liten 

anfärgning över 
hela ytan) 

Våtgnidning 
rätsida 

Gråskala 5 
(Ingen anfärgning) 

 
 

Gråskala 4-5 
(Mycket liten 

anfärgning över 
hela ytan) 

Gråskala 5 
(Ingen anfärgning) 

Våtgnidning 
avigsida 

Gråskala 5 
(Ingen anfärgning) 

 
 

Gråskala 2 
(Anfärgning över 

hela ytan. 
Tydligare 

anfärgning i 
kanterna) 

Gråskala 5 
(Ingen anfärgning) 
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Gotlandsfårskinnet visade ingen anfärgning på något av testerna. Det australienska 
fårskinnet färgat med okänt färgämne visade endast anfärgning vid torrgnidning, 
denna anfärgningsgraden var dock mycket liten. Det australienska fårskinnet färgat 
med metallkomplexfärgämnen var det fårskinn som gav mest anfärgning vid alla 
tester.  

5.2.2 Färghärdighet mot artificiellt ljus vid 75 °C 
Då interiör i bilar blir exponerade för starkt UV-ljus var det viktigt att testa 
materialens färghärdighet mot artificiellt ljus. Även här misstänktes testresultatet 

Fig. 4. Torrgnidning avigsida.  
Över australienskt fårskinn – okänt färgämne. 
Under australienskt fårskinnn – 
metallkomplexfärgämne. 
 

Fig. 5. Våtgnidning avigsida.  
Över australienskt fårskinn – okänt färgämne. 
Under australienskt fårskinn – 
metallkomplexfärgämne. 
 

Fig. 2. Torrgnidning rätsida. Ovanifrån: 
gotländskt fårskinn, australienskt fårskinn – 
okänt färgämne, australienskt fårskinn – 
metallkomplexfärg  

Fig. 3. Våtgnidning rätsida. Ovanifrån: 
gotländskt fårskinn, australienskt fårskinn – 
okänt färgämne, australienskt fårskinn – 
metallkomplexfärg  
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variera då de tre beställda fårskinnen både var färgade samt i sin naturliga färg. 
Eftersom problem uppstått kring information om färgämne från Leverantör 2 var det 
också nödvändigt att se om någon skillnad mellan de två färgade australienska 
fårskinnen fanns gällande färghärdigheten vid artificiellt ljus. En hypotes innan 
testningen var att de båda färgade fårskinnen skulle få ett bättre testresultat än det 
ofärgade fårskinnet. Hypotesen sattes utifrån den information som erhållits om att 
ullfibern besitter låg UV-beständighet. Misstankar om att färgämnena i de 
australienska fårskinnen skulle kunna fungera som ett skydd mot den ljuskänsliga 
ullfibern fanns. Fakta som erhållits om metallkomplexfärgämnen visar även på att 
detta färgämne bidrar till en ökad ljushärdighet hos materialet. Ytterligare en hypotes 
var, baserat på dessa fakta, att fårskinnet från Leverantör 1 skulle erhålla bäst 
testresultat.  

5.2.2.1 Sammanfattning 
Denna standard stämmer överens med standarderna ISO 4892-1 och ISO 4892-2. 
Syftet med testet är att testa färgbeständigheten, hos tryckta eller infärgade organiska 
material, mot artificiellt ljus som motsvarar dagsljus samt mot samtidig värmeverkan 
och inverkan av relativ luftfuktighet. Denna testningsmetod är särskilt anpassad efter 
de ljus- och värmeförhållanden som ett fordons interiör kan utsättas för. (Volvo Car 
Standard 2005) 

5.2.2.2 Provobjekt 
De provobjekt som testas är tre olika sorters fårskinn från tre olika leverantörer. Ett 
ofärgat gotlandsfårskinn, ett australienskt fårskinn färgat med metallkomplexfärg 
samt ett australienskt fårskinn färgat med okänt färgämne. Varje provkropp, med 
måttet 10 x 10 cm, konditioneras före provning i 48 h vid temperaturen 21 °C och 50 
% RF. (Volvo Car Standard 2005) 

5.2.2.3 Använd utrustning 
Testet utförs i en provkammare som är utrustad med en konstgjord ljuskälla. I 
provkammaren är det möjligt att styra luftfuktigheten, ljusintensiteten samt 
temperaturen. Maskinen som används heter weathermeter. Ljuskällan som finns i 
provutrustningen skall vara en xenonlampa, försedd med ett yttre och ett inre filter. 
Vid bestämning av ljushärdigheten i inredningsmaterial lämpade för fordon måste 
strålningen från ljuskällan, det vill säga xenonlampan, filtreras. För att filtrera 
strålningen används ett system av optiska filter, vilket både kan vara absorptionsfilter 
samt kombinerade absorptions- och reflexionsfilter. Oavsett vilket typ av filtersystem 
som används måste villkoren som anges i figur 6 uppfyllas. Förutom den ovan 
nämnda utrustningen användes sax, provkroppshållare, svartpaneltermometer, 
radiometer samt en sensor som mäter luftfuktighet, ljusintensitet och temperatur. 
(Volvo Car Standard 2005) 
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5.2.2.4 Utförd provning 
Provkroppar med måtten 10 x 10 cm klipps ut från fårskinnet. Från varje skinn klipps 
två stycken provbitar ut, ett som skall användas vid testning och ett referensprov. 
Dessa placeras därefter på provhållarna i ett ljusskåp med rätsidan upp. Provhållaren 
är en öppen ram som gör baksidan av provkropparna oexponerande, dessutom är de 
tillverkade av ett material som inte kan komma att påverka testresultatet. Avståndet 
mellan ljuskällan och provkroppens yta respektive svartpaneltermometerns yta får 
skilja max 5 mm. Därefter belyses provkropparna med strålning från ljuskällan. 
Denna strålning sker med en intensitet av 1,2 ± 0,05 W/m2 vid 420 nm. 
Svartstandardtemperaturen skall vara 75 °C ± 3 °C, den relativa fuktigheten 50 % ± 5 
% och kammartemperaturen 48 °C ± 5 °C. Mätning av ljusintensiteten görs med hjälp 
av en radiometer. Radiometern räknar om värdet på ljusintensiteten så att det 
motsvarar provytans ljusintensitet. Mätningen skall göras vid våglängden 420 nm och 
ljusintensiteten styrs per automatik. Det är viktigt att sensorn som mäter 
luftfuktigheten är avskärmad från ljusstrålningen från lampan. Vattnet som används 
får  ha  en  ledningsförmåga  på  maximalt  5  μS/cm  och  får  maximalt  innehålla  1  ppm  av  
fasta ämnen. Avvikelser hos belysningsstyrkan från medelvärdet för hela den yta, som 
omfattas av proverna och ljus- äkthetsskalans standardnyanser, får inte överstiga ± 10 
%. Tidtagning startas då proverna lagts i provkammaren och all utrustning slagits på. 
Materialet är i provkammaren under 200 h. Därefter tas de ut och sätts i ljusskåp för 
bedömning. De prov som utsatts för belysning sätts kant i kant med respektive 
referensprov på en upphöjnad med 45° vinkel. Därefter hålls en metallram över de 
båda skinnen för att underlätta bedömning av förändring. (Volvo Car Standard 2005) 

5.2.2.5 Resultat 
Bedömningen av färghärdigheten görs med hjälp av en gråskala anpassad för 
färgförändring. Då skillnaderna i testresultaten inte kunde urskiljas på bild, finns inga 
bilder på provkropparna på detta test. Testresultatet sammanställs i tabell 2.  
 
Tab. 2. Resultat färghärdighet mot artificiellt ljus vid 75°C 

 Gotlandsfårskinn 
Ofärgat 

Australienskt fårskinn 
metallkomplexfärg Australienskt fårskinn 

Bedömning enligt 
gråskala ¾ 4 3 

Utseende 

Stor 
kulörttonsförändring, 
gul-grön till färgen 

 

Blekt gråaktig färg. 
Mycket liten 

kulörttonsförändring, 
lite grönaktig 

 

Ljusare, mer grå än 
blå. En grönaktig 

nyans, 
kulörttonsförändring 

 
 

Fig. 6. Relativ spektral fördelning för artificiellt ljus 
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Alla tre fårskinnen fick en märkbar förändring efter testningen. Samtliga provkroppar 
fick en ljusare nyans. Som kan avläsas från tabell 2 är det det australienska fårskinnet 
som är färgat med metallkomplexfärgämnen som fått bäst testresultat. Detta fårskinn 
gavs 4 på gråskalan och har alltså en mindre färgförändring än de andra proverna som 
gavs 3 respektive ¾. Två av proverna fick en gröngul färg, vilket innebär en 
kulörttonsförändring. Kulörttonsförändringar anses som mer allvarliga än 
nyansförändringar. Nyansförändringen som erhölls på fårskinnet från leverantör 1 var 
synlig men var inte något som försämrade det estetiskt tilltalande utseendet. 
Fårskinnet såg fortfarande snyggt ut. Vad som bör noteras är att gotlandsfårskinnet är 
något svårbedömt gällande nyansförändringar då fårskinnet har stora naturliga 
nyansförändringar. Då man jämför provet med ett referensprov är det därför svårt att 
veta om en nyansförändring skett på grund av blekning eller om det är en naturlig 
nyansförändring. Gällande kulörtonsförändring bidrar detta till en tydlig försämring 
och ett mindre tilltalande utseende. Hypotesen gällande om att fårskinnet färgat med 
metallkomplexfärgämnen skulle erhålla bäst testresultat var alltså sann.  

5.2.3 Bestämning av migrationsäkthet av färgen på läder 
Som tidigare nämnts kan en bil utsättas för starkt solljus och mycket höga 
temperaturer. Migrationsäkthet av färgen på läder ansågs därför viktigt att testa då det 
var av intresse att undersöka hur skinnsidan färgar av sig på underliggande material 
vid värme.  

5.2.3.1 Sammanfattning 
Denna standard används för att bedöma migrationsbeständigheten på färgämnen hos 
läder. Migrationsäkthet är ett mått på migration av färgämnen från läder till plast och 
för bedömning används en provbit av mjukgjord vit PVC. (Deutsches Institut für 
Normung 1982) 

5.2.3.2 Provobjekt 
De provobjekt som testas är tre olika sorters fårskinn från tre olika leverantörer. Ett 
ofärgat gotlandsfårskinn, ett australienskt fårskinn färgat med metallkomplexfärg 
samt ett australienskt fårskinn färgat med okänt färgämne. Samtliga provkroppar 
klipps ut i en rektangulär form med ett ungefärligt mått på 7 x 5 cm. Provkropparna 
konditioneras före provning i 48 h vid temperaturen 21 °C och 50 % RF. (Deutsches 
Institut für Normung 1982) 

5.2.3.3 Använd utrustning  
Utrustning som används vid detta test är en ram bestående av två glasplattor samt en 
vikt på 4,5 kg. Vikten ger ett likformigt tryck över hela glasplattans yta. Ett 
värmeskåp används för uppvärmning och en vit mjukgjord plastfilm, i detta fall PVC, 
används för att bedöma anfärgning av provkropp. En gråskala används för att bedöma 
graden av anfärgning. (Deutsches Institut für Normung 1982) 

5.2.3.4 Utförd provning 
Provkroppar, med ett mått på cirka 7 x 5 cm, klipps ut från respektive fårskinn. PVC-
filmen, med ett mått på cirka 5 x 3 cm, placeras i mitten av den sida på lädret som 
skall testas för migrationsbeständighet. Lädret och PVC-filmen placeras i sin tur 
mellan de två glasplattorna och en vikt på 4,5 kg placeras ovanpå glasplattan. 
Glasplattorna tillsammans med provkroppen och PVC-filmen placeras i en ugn med 
en temperatur på 50 ± 2 °C i 16 h. Efter uppvärmning i 16 h kyls glasplattorna, 
provkroppen och PVC-filmen ned under 2 h i en temperatur på 23 ± 5 °C. Därefter 
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separeras de olika delarna och anfärgningsgraden på PVC-filmen studeras. (Deutsches 
Institut für Normung 1982) 

5.2.3.5 Resultat 
Anfärgningen på kontaktmaterialet, det vill säga PVC-filmen, bedöms efter gråskala 
utformad för anfärgning. Detta görs genom att PVC-filmen som varit i kontakt med 
provkroppen jämförs med en PVC-film som inte varit i kontakt med provkroppen. I 
tabell 3 presenteras graden av anfärgning från samtliga fårskinn. Figur 7 och 8 
illustrerar testningen av det australienska fårskinnet färgat med 
metallkomplexfärgämnen. Anledningen till att de övriga fårskinnen inte finns med på 
bild i detta test är på grund av att deras testresulat är svåra att avläsa på bild.  
 
Tab. 3. Resultat, bestämning av migrationsäkthet av färgen på läder 

 Gotlandsfårskinn 
ofärgat 

Australienskt fårskinn 
metallkomplexfärg 

Australienskt fårskinn 
okänt färgämne 

Anfärgning PVC-
film 

gråskala 
Gråskala 5 

(Ingen anfärgning) 
Gråskala 2 

(Tydlig anfärgning) 

 
Gråskala 4-5 
(Mycket liten 
anfärgning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Före testning    Fig. 8. Efter testning 
 
Testresultatet visar att det australienska fårskinnet färgat med 
metallkomplexfärgämnen är det fårskinn som ger störst anfärgning. Det ofärgade 
gotlandsfårskinnet och det australienska fårskinnet färgat med okänt färgämne visade 
ingen större anfärgning på PVC-filmen.  

5.2.4 Brandhärdighet hos inredningsmaterial 
Säkerhet är något som tas på största allvar i bilindustrin. Därför är det mycket viktigt 
att säkerställa att brandhärdigheten hos de material som skall placeras i en bil är 
mycket god. 

5.2.4.1 Sammanfattning 
Standarden specificerar krav på brandhärdighet för material som ingår i 
åkandeutrymmen i motorfordon. Syftet är att minska antalet skador och dödsfall till 
följd av fordonsbrand. Vid testning av brandhärdighet används vanligtvis fem stycken 
provkroppar per material, men då syftet med detta test endast är att undersöka hur 
materialet beter sig i kontakt med eld utförs testet på endast en provkropp per 
material. (Volvo Car Standard u.å.) 
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5.2.4.2 Provobjekt 
De provobjekt som testas är tre olika sorters fårskinn från tre olika leverantörer. Ett 
ofärgat gotlandsfårskinn, ett australienskt fårskinn färgat med 
metallkomplexfärgämnen samt ett australienskt fårskinn färgat med okänt färgämne. 
Varje provkropp är 102 mm bred och 356 mm lång och konditioneras före provning 
under 48 h vid en temperatur på 21 °C och 50 % RF. (Volvo Car Standard u.å.) 

5.2.4.3 Använd utrustning 
Utrustningen som används vid detta test är en mall för utstansning av prov, u-formade 
provningsramar i metall, metallskåp, brännare och dragskåp. Framtill på skåpet finns 
ett observationsfönster av glas, en lucka för inplacering av provkroppshållare och ett 
hål för en slang till en brännare. (Volvo Car Standard u.å.) 

5.2.4.4 Utförd provning 
En provkropp stansas ut med hjälp av en mall. Provkroppen placeras sedan mellan två 
U-formade ramar av metall. Ramarna har inristade linjer på båda sidor med ett 
avstånd på 254 mm ifrån varandra, vilka agerar som mätpunkter. Provkroppen 
orienteras så att ytan närmast luftat passagerarutrymme riktas mot den nedersta 
provningsramen, det vill säga rätsidan riktas nedåt. En linje markeras på materialet 
utifrån ramarnas mätpunkter för att lättare kunna utläsa resultatet. Testet utförs i ett 
metallskåp för att skydda provkroppen från luftdrag. Metallskåpet är placerat i ett 
dragskåp för att förhindra att förbränningsprodukter kommer ut i lokalen. Den 
monterade provkroppen sätts vågrätt i mitten av skåpet. Brännaren placeras under 
provkroppen så att brännarens topp är 19 mm under mitten på nederkanten av 
provkroppens fria ände. Gas sätts på och lågan tänds. Lågan mäts, den får inte vara 
högre än 38 mm. Provkroppen utsätts för lågan i 15 sekunder och därefter startas 
tidtagning. Tiden det tar för lågan att nå fram till 38 mm från den fixerade änden av 
provkroppen mäts sedan. Om lågan inte skulle nå fram till gränsen innan den slocknar 
mäts tiden tills då detta inträffar. Brandtestet utförs på samma sätt på ytterliggare en 
provkropp från varje fårskinn, men då på avigsidan. (Volvo Car Standard u.å.) 
 
Brinnhastigheten beräknas sedan enligt formeln B = 60 x  ். 
 
B är brinnhastighet i mm/minut, D är brinnlängd i mm och T är den tid det tar i 
sekunder för lågans utbredning i mm. 
 
Brandklassningen sker utefter följande klassificeringar: 
 
DNI – Antänds inte: Materialet underhåller inte någon förbränning under eller efter 
antändningsperioden om 15 sekunder. Ingen beräkning krävs. Rapporteras som: DNI. 
 
SE – Självslocknande: Materialet tänds på någon av sidorna men släcks innan den 
första gränsen. Ingen beräkning krävs. Rapporteras som: SE. 
 
SE/NBR – Självslocknande/Ingen brinnhastighet: Materialet slutar brinna inom 
loppet av 60 sekunder eller brinner inte mer än 51 mm från punkten där tidtagning 
startade. Ingen beräkning krävs. Rapporteras som: SE/NBR. 
  



 
 

28 
 

SE/B – Självslocknande med brinnhastighet 
Materialet brinner i mer än 60 sekunder eller en sträcka som är längre än 51 mm ifrån 
den punkt där tidtagning startade. Lågan slocknar dock innan den andra gränsen. 
Tiden mäts tills lågan slocknar och den längsta sträckan som brunnit mäts. 
Rapporteras som: SE/B x mm/min. 
 
B – Brinnhastigheten i mm/minut 
Materialet brinner hela sträckan till den andra gränsen, det vill säga 254 mm. 
Rapporteras som: B x mm/minut. (Volvo Car Standard u.å.) 
 
RB – Hög brinnhastighet 
En lågfront breder ut sig på båda sidor av materialet, mer än 51 mm förbi den första 
gränsen. Hastigheten ska vara över 102 mm och för snabb för att kunna mätas 
noggrant, inga beräkningar behövs därför. Rapporteras som: RB > 100 mm/min. 
(Federal Motor Vehicle Safety Standards 2008) I vissa fall händer det att lågor kastas 
snabbt framåt på provkroppens undersida från det huvudsakliga brandområdet. Detta 
kräver noggrann observation. Om lågorna kastar sig mer än 51 mm förbi den första 
gränsen skall materialet   rapporteras   som   ”Rapid   burning”   med   noteringen  
”Flashing”. (Volvo Car Standard u.å.) 

5.2.4.5 Resultat 
I tabell 4 presenteras resultaten av brandhärdigheten hos samtliga fårskinn. Figur 9 
och 10 visar fårskinnens utseende efter testning.  
 
Tab. 4. Resultat, brandhärdighet hos inredningsmaterial i bilar 

 
Gotlandsfårskinn 

ofärgat 
Australienskt fårskinn 

metallkomplexfärg 
Australienskt fårskinn 

okänt färgämne 

Rätsida SE - självslocknande SE - självslocknande SE - självslocknande 

Avigsida SE - självslocknande SE - självslocknande SE - självslocknande 

 
Då alla provkroppar var självslocknande kunde inga beräkningar på brinnhastigheten 
göras. Samtliga fårskinn är godkända enligt Företag A:s krav för brandhärdighet hos 
inredningsmaterial. Resultatet var väntat då ullfibern besitter goda 
flamhärdighetsegenskaper.  
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Fig. 9. Resultat brandhärdighet hos inredningsmaterial, ullsida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Resultat brandhärdighet hos inredningsmaterial, skinnsida 
 

5.2.5 Nötningshärdighet: Taber 
En överdragsklädsel för bilsäten får utstå stor nötning då bilen används dagligen. 
Trots att en överdragsklädsel inte kan förväntas besitta samma hållbarhet som en 
originalbilklädsel bör den ändå ha god nötningsbeständighet. Då de olika fårskinnen 
har en ull med olika längd, täthet och lock påverkas de troligen olika mycket då de 
utsätts för nötning. Detta medför att livslängden på de olika fårskinnen troligen är 
olika lång.  

5.2.5.1 Sammanfattning 
I detta test undersöks nötningshärdigheten hos ett material genom att använda en 
tabermaskin (International Organization for Standardization 1999). 

5.2.5.2 Provobjekt  
De provobjekt som testas är tre olika sorters fårskinn från tre olika leverantörer. Ett 
ofärgat gotlandsfårskinn, ett australienskt fårskinn färgat med 
metallkomplexfärgämne samt ett australienskt fårskinn färgat med okänt färgämne. 
Provkropparna har ett mått på 114 ± 1 mm, och ett hål i mitten med diametern 6,35 
mm. Varje provkropp konditioneras före provning under 48 h vid en temperatur på 21 
°C och 50 % RF. (International Organization for Standardization 1999) 
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5.2.5.3 Använd utrustning 
Till testet används en tabermaskin, mallar för utskärning av provkroppar, sandpapper, 
hammare, stålpinne och sax. Tabermaskinen består av två runda plattor som är till för 
placering av provbitarna, metallskruvar för vilka ska hålla provkroppen på plats mot 
plattan, en motor med syftet att rotera plattorna, en räknare vilken räknar antalet varv 
som provkroppen roterats, en räknare där inställning för antal varv per testomgång är 
möjlig samt en dammsugare som suger upp spill från provbiten under testets gång. 
Maskinen har också två nötningshjul vilka är fästa till två svängbara armar. 
(International Organization for Standardization 1999) 

5.2.5.4 Utförd provning 
Tre provkroppar från varje skinn klipps ut med hjälp av en mall i mitten av tyget, det 
vill säga där mest slitage kommer ske. Ett hål stansas ut i mitten av varje provkropp 
med hjälp av en hammare och stålpinne. Nötningen i tabermaskinen sker genom att 
två hjul rullas mot provkroppen. Dessa hjul är anpassade för mjuka material och 
består av en gummiblandning med sandpapper i. Hjulen rengörs innan och mellan 
testning genom att låta dem rulla mot sandpapper under 50 cykler. Provkroppar fästs 
sedan, två åt gången, på maskinen. En tyngd på 500 g ligger på varje provkropp under 
testning. Antalet cykler varierar. Först testas hur materialet nöts efter 500 cykler. 
Därefter testas hur materialet nöts efter 1000 cykler och slutligen testas hur materialet 
nöts efter 1500 cykler. (International Organization for Standardization 1999) 

5.2.5.5 Resultat 
Då skillnaderna i testresultaten inte kunde urskiljas på bild, finns inga bilder på 
provkropparna på detta test. Testresultaten presenteras i tabell 5 nedan. 
 
Tab. 5. Resultat, nötningshärdighet: Taber 

Antal cykler Gotlandsfårskinn 
Ofärgat 

Australienskt fårskinn 
metallkomplexfärg 

Australienskt fårskinn 
okänt färgämne 

500 

Fortfarande lockig och 
tjock ull. Känns lite 
strävare och har mist 

sin glans något 

Ingen märkbar 
skillnad till utseendet. 
Känns lite hårdare och 

strävare 

Viss skillnad till 
utseendet. Färgen är 

mer blåaktig. Har 
tovats ihop något och 

mist sin lyster 

1000 

Betydligt plattare, 
spretigare och med 

mindre lockar. Ullen 
känns tunnare och har 

inte lika mycket 
volym 

Något tovig och 
ihopfiltad annars 
ingen märkbar 

förändring 

Till utseendet något 
ljusare och mindre 
blåaktigt. Ullen har 

blivit plattare 

1500 
Ingen märkbar 
förändring från 
föregående test 

En viss blekning i 
färgen har skett. Vissa 
partier har blivit mer 

ljusgrå. Ullen har 
klumpat ihop sig något 
och känns lite hårdare 

Känns mycket strävare 
och tovigare. Ullen 

har filtat ihop sig men 
har fortfarande kvar 
sin stuns. Har antagit 
en mörkare färgnyans 

 
Efter 500 cykler märktes ingen större förändring hos något av fårskinnen. Däremot 
hade samtliga mist sin glans och kändes något strävare. Testresultaten visade på att 
fårskinn är ett nötningståligt material. Materialet nöts alltså inte sönder även om 
utseendet påverkas. Då nötningsbeständigheten hos ull är mycket god var 
testresultaten till viss del väntade. Förvånande var dock att ullen trots den stora 
påfrestningen ändå hade ett välbevarat utseende.  
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5.2.6 Nötningshållfasthet: Martindale 
En överdragsklädsel för bilsäten får utstå stor nötning då bilen används dagligen. 
Trots att en överdragsklädsel inte kan förväntas besitta samma hållbarhet som en 
originalbilklädsel bör den ändå ha god nötningsbeständighet. Då de olika fårskinnen 
har en ull med olika längd, täthet och lock påverkas de troligen olika mycket då de 
utsätts för nötning. Detta medför att livslängden på de olika fårskinnen troligen är 
olika lång.  

5.2.6.1 Sammanfattning 
Denna testmetod mäter nötningshållfastheten hos materialet. Testmetoden är generellt 
inte användbar för material med en lugg på över 2 mm. Trots att provkropparna i detta 
fall har en lugg som är över 2 mm lång valdes att utföra denna testningsmetod då 
resultatet ansågs kunna vara av intresse. Detta för att undersöka hur överdragsklädseln 
kan komma att se ut efter en tids användning. Testet utförs på en 
nötningsprovningsmaskin kallad martindalemaskin. (Volvo Group Standard 1994)  

5.2.6.2 Provobjekt 
De provobjekt som testas är tre olika sorters fårskinn från tre olika leverantörer. Ett 
ofärgat gotlandsfårskinn, ett australienskt fårskinn färgat med 
metallkomplexfärgämne samt ett australienskt fårskinn färgat med okänt färgämne. 
Samtliga provkroppar har en cylindrisk form med en diameter på 38 mm. Före 
testning konditioneras provkropparna i 48 h vid en temperatur på 21 °C och 50 % RF. 
(Volvo Group Standard 1994) 

5.2.6.3 Använd utrustning 
Testningen utförs på en martindalemaskin. Denna maskin är inställd enligt tabell 6. 
 
Tab. 6. Inställning martindalemaskin 

Rotationshastighet för varje yttre tapp 

Förhållande i hastighet yttre/inre tapp 

Total rörelsesträcka för yttre tapp 

Total rörelsesträcka för inre tapp 

Provkroppshållarens arbetsarea 

Bearbetningstryck på provet 

47,5 ± 2,5 r/min 

32:30 

60,5 mm 

60,5 mm 

6,45 cm2 

12 ± 0,3 kPa 

Provkropparna av fårskinn nöts mot ett standardnötningstyg, som är ett kammat 
tuskaftvävt cheviotgarn. Underlaget för provkropparna är i vanliga fall ett cirka 3 mm 
tjockt polyuretanskum, i samma storlek som provkropparna, och med en densitet på 
0,04 g/cm3. I detta fall, då testmaterialet har en hög tjocklek, finns inte utrymme för 
polyuretanskummet i provkroppshållaren där provkroppen placeras. 
Polyuretansskummet användes därför inte i detta test. Standardnötningstyg placeras 
på maskinens nötningsbord och filt placeras som underlag mellan bord och 
nötningstyg. Viktigt är att både nötningsbord och provkroppshållare är plana och 
parallella över hela ytorna. För att beräkna antalet varv hos de yttre tapparna skall 
drivningen från motor till maskin vara ansluten till en räknare och en strömbrytare. På 
så sätt stannar maskinen efter ett förbestämt antal varv. (Volvo Group Standard 1994) 
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5.2.6.4 Utförd provning 
Före testningen startas ska både provkropparna, nötningstyget, filten och 
polyuretanskummet konditioneras i minst 24 h. Detta utförs i en standardatmosfär 
med förhållandena 23 ± 2 °C och 50 ± 5 % RF. Själva testningen skall även den 
utföras under dessa förutsättningar. Tre cirkulära provkroppar med en diameter på 38 
mm från respektive fårskinn stansas ut. Nötningstygbitar med filtbitar som underlag 
monteras på nötningsborden. En provkropp från varje fårskinn placeras i tre olika 
provkroppshållare, med rätsidan nedåt, som i sin tur monteras på martindalemaskinen. 
Detta görs under ett tryck av 12 ± 0,3 kPa. En metallinsats pressas ned, med dess 
fördjupning riktad uppåt, centrerad ovanpå provkroppen. Provkroppshållarens topp 
skruvas på ringen. Inför första testningen ställs maskinen in på 12 500 cykler innan 
den startas. Nötningsresultatet efter de 12 500 cyklerna på de tre olika provkropparna 
studeras och maskinens inställning ändras sedan till 25 000 cykler. Nya provkroppar 
från respektive fårskinn placeras i maskinen innan den startas. Provkropparna tas 
sedan ut för bedömning med referensprov. (Volvo Group Standard 1994) 

5.2.6.5 Resultat 
Resultaten erhållna från nötningshållfasthetestet med martindalemaskin sammanställs 
i tabell 7. Figur 11 visar provkropparnas utseende efter att de utsatts för nötning under 
12 500 respektive 25 000 cykler. Till vänster i figuren är det australienska fårskinnet 
färgat med metallkomplexfärg, i mitten är det australienska fårskinnet färgat med 
okänt färgämne och till höger är det gotländska fårskinnet.  
 
Tab. 7. Resultat, nötningshärdighet: Martindale 

Antal cykler Gotlandsfårskinn 
ofärgat 

Australienskt fårskinn 
Metallkomplexfärg 

 
Australienskt fårskinn 

okänt färgämne 
 

 
12 500 

Ullen har filtat ihop 
sig och det går inte 
längre att urskilja 

några lockar. Ullen  
känns sträv, matt och 

är tillplattad 

 
Ullen har filtat ihop 

sig något. Känns 
mycket sträv och 

tillplattad  

Ullen är inte lika platt 
som de andra proverna 

men mycket sträv 

 
25 000 

 
Ullen är mycket 
tillplattad och 

ihopfiltad. Syns inte 
längre att det är ett 

fårskinn 
 

 

Ullen är mer tillplattad 
och sträv än 

föregående prov 

Ullen är betydligt mer 
tillplattad än tidigare 
prov. Den är mycket 
ihopfiltad och känns 

syntetisk 
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Vid utvärdering av detta test bör man vara medveten att ett martindaletest inte lämpar 
för ett material med en lugg längre än 2 mm (Volvo Group Standard 1994). Fårskinn 
borde alltså inte testas i en martindalemaskin, men då det idag inte finns några bra 
testmetoder för nötningshärdighet hos fårskinn var det ändå av intresse att använda 
sig av denna testmetod. Vid ett martindaletest utsätts materialet för en betydligt större 
nötning än vid till exempel ett tabertest. Detta beror främst på det höga trycket, som i 
detta fall är 12 ± 0,3 kPa, som materialet utsätts för under nötningsprocessen. Detta 
tryck bidrar även till att ett material med en lugg på över 2 mm blir mycket tillplattat 
och lägger sig ned. Ett martindaletest genomgår dessutom avsevärt mer cykler än till 
exempel ett tabertest. Detta medför därför större nötning på materialet. Testresultaten 
bekräftar att fårskinn är ett mycket nötningståligt material då det inte nöts sönder. Det 
visar även att ull har en stor tendens till att filta sig. Företag A har som krav att textila 
tillbehör i fordon skall klara 25 000 cykler på en martindale. Samtliga fårskinn är hela 
efter 25 000 cykler, utseendet har dock förändrats mycket. Projektgruppen anser att 
inget av de tre fårskinnen är godkända, men är väl medvetna om att denna testmetod 
inte lämpar sig för detta material. Däremot var syftet med testet främst att undersöka 
materialets nötningsbeständighet, vilken visade sig vara mycket hög.  

5.3 Prototypframtagning 
Viktiga prestandaegenskaper hos bilsäten är som tidigare nämnts säkerhet, komfort 
och hållbarhet. Det är också viktigt att bilsätets yttre material har ett estetiskt 
tilltalande utseende. Dessa kriterier fanns i åtanke vid utformning av prototyper. Vid 
prototypframtagningen av den här produkten tillverkades en prototyp till en början i 
ett annat billigare material. Detta på grund av att fårskinn är ett mycket dyrt material 
och beräkningar visade att cirka två fårskinn krävs för tillverkning av en prototyp. 
Första steget var att rita upp mönster för de olika delarna som överdragsklädseln 
skulle bestå av. Detta resulterade i åtta mönsterdelar; ryggstöd, sits, två kantdelar på 

Fig. 11. Resultat, nötningshärdighet: Martindale. Överst 
referensprover, mitten provkroppar som utsatts för 12 500 
cykler, längst ned provkroppar som utsatts för 25 000 cykler 
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ryggstödet, två kantdelar på sisten samt två delar för fästning vid nackstöd. De större 
mönsterdelarna, ryggstödet och sitsen, kommer vara de delar som skall tillverkas av 
fårskinn. Resterande delar skall tillverkas av svart läder anpassat för bilindustrin. 
Detta läder är något grövre och hållbarare än läder anpassat för till exempel möbel- 
och klädindustrin. Respektive mönsterdel skars sedan ut ur materialen. Innan 
kantdelarna i läder kunde genomgå sömnad slipades en bit av dess undersida av. Detta 
gjordes för att tunna ut materialet och underlätta sömnadsprocessen av kantdelarna. 
Kantdelarna syddes sedan ihop med de två större huvuddelarna. När den första 
prototypen sytts ihop placerades denna på ett bilsäte för att passform samt 
fastsättningsmöjligheter skulle undersökas. Under prototypframtagningens gång 
behövde flera av mönsterdelarna korrigeras.  
 
Något som diskuterades mycket var hur överdragsklädseln skulle kunna fästas till 
sätet för att uppnå bästa möjliga passform och utseende. En fundering var att fästa 
överdragsklädseln med hjälp av resårkanter som dras över sätet, detta visade sig dock 
olämpligt då överdragsklädseln i detta fall skulle förhindra bilsätets sidoairbags att 
utlösas vid en krock. Marknadsundersökningen visade att överdragsklädslar i fårskinn 
som finns på marknaden idag kan fästas med resårsele baktill på ryggstödet. Det var 
därför även en fastsättningsmetod som diskuterades. Slutsatsen blev dock att en sådan 
lösning är ful och därmed inte uppfyller kriteriet estetiskt tilltalande. Under hela 
utvecklingsprocessen av fastsättningsmetoder fanns i åtanke att inte använda knappar 
eller dylikt som kan komma att skada originalbilsätet. Slutligen bestämdes det att 
överdragsklädseln dels skulle fästas vid nackstödet genom att trä nackpartiets öppning 
över nackstödet, men även med hjälp av plasthållare baktill på sätet, se figur 12. 
Dessa plasthållare syddes fast i mitten på överdragsklädseln, mellan ryggdel och 
sittdel, och drogs igenom skarven mellan ryggstöd och sittdyna. Problemet som nu 
kvarstod var hur överdragsklädseln skulle fästas längst fram. Lösningen blev att sy 
fast två resårband längst fram på sittdynan. Dessa dras under sätet och fästs även de 
fast i plasthållarna, på så sätt döljs även fastsättningsremmarna. Denna 
fastsättningsmetod anses vara en lösning på det stora problem kring passformen hos 
många av dagens överdragsklädslar som poängterades i konsumentundersökningen. 
Den färdiga prototypen, se figur 13, anses uppfylla alla de kriterier som nämnts 
tidigare i rapporten. Den är estetiskt tilltalande samtidigt som den är bekväm och inte 
försämrar bilsätets säkerhetsfunktioner, så som sidoairbags.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12. Fastsättning av överdragsklädsel med platshållare 
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Fig. 13. Prototyp  
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6. Kostnadskalkyl 
I kostnadskalkylen presenteras ungefärliga kostnader för samtliga fårskinn. Detta är 
en ungefärlig kostnadskalkyl med syfte att utvärdera hur mycket de olika fårskinnens 
pris skiljer sig från varandra. Måtten som beräknats på respektive fårskinn är 
ungefärliga mått där fårskinnens längd och bredd har mätts på mitten av skinnet. 
 
Måtten som presenteras nedan är mått på ryggstödsdelen men även på sitsen.  
 
Bilsätet som används som mall vid framtagning av produkten har måtten: 
Ryggstöd: Längd 0,66 meter och bredd 0,61 meter 
Sits: Längd 0,66 meter och bredd 0,55 meter 
 
Den sammanlagda ytan är: 
Ryggstöd: 0,66 meter x 0,61 meter = 0,4026 kvadratmeter 
Sits: 0,66 meter x 0,55 meter = 0,363 kvadratmeter 
 
När måtten på bilsätet är beräknat, samt måtten på fårskinnen är känt, kan ett 
antagande göras om att två fårskinn kommer att behövas för tillverkning av en 
produkt. Längden och bredden har mätts på två skinn från varje leverantör och 
medelvärdet från dessa två har beräknats.  
 
Det australienska fårskinnet färgat med metallkomplexfärgämnen har måtten: 
Skinn 1: Längd 1,07 meter och bredd 0,65 meter  0,6955 kvadratmeter 
Skinn 2: Längd 0,98 meter och bredd 0,68 meter  0,6664 kvadratmeter 
Medelstorlek: (0,6955 kvadratmeter + 0,6664 kvadratmeter) / 2 = 0,6810 
kvadratmeter 
 
Priset för detta fårskinn är 715 kronor/kvadratmeter.  
 
Kostnad för en överdragsklädsel tillverkad av det australienska fårskinnet färgat med 
metallkomplexfärgämnen är cirka:  
0,6810 kvadratmeter x 2 x 715 kronor/kvadratmeter = 974 kronor.  
 
Det australienska fårskinnet färgat med okänt färgämne har måtten: 
Skinn 1: Längd 1,18 meter och bredd 0,70 meter  0,8260 kvadratmeter 
Skinn 2: Längd 1,12 meter och bredd 0,63 meter  0,7056 kvadratmeter 
Medelstorlek: (0,8260 kvadratmeter + 0,7056 kvadratmeter) / 2 = 0,7658 
kvadratmeter 
 
Priset för detta fårskinn är 65 kronor/kvadratfot. 1 kvadratmeter är 10,765 kvadratfot. 
Priset blir alltså 700 kronor/kvadratmeter. 
 
Kostnad för en överdragsklädsel tillverkad av det australienska fårskinnet färgat med 
okänt färgämne är cirka:  
0,7658 kvadratmeter x 2 x 700 kronor/kvadratmeter = 1072 kronor. 
 
Det gotländska fårskinnet har måtten: 
Skinn 1: Längd 0,92 meter och bredd 0,75 meter  0,6900 kvadratmeter 
Skinn 2: Längd 0,95 meter och bredd 0,70 meter  0,6650 kvadratmeter 
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Medelstorlek: (0,6900 kvadratmeter + 0,6650 kvadratmeter) / 2 = 0,6775 
kvadratmeter 
 
Priset för detta fårskinn är 1500 kronor per skinn. En kostnad på 1500 kronor per 
skinn resulterar i en kostnad på 2214 kronor/kvadratmeter. 
 
Kostnad för en överdragsklädsel tillverkad av det gotländska fårskinnet är cirka: 
0,6775 kvadratmeter x 2 x 2214 kronor/kvadratmeter = 3000 kronor. 
 
För att sammanfatta blir kostnaden för överdragsklädseln i de olika fårskinnen 
följande: 
Det australienska fårskinnet färgat med metallkomplexfärg: 974 kronor 
Det australienska fårskinnet färgat med okänt färgämne: 1072 kronor 
Det gotländska fårskinnet: 3000 kronor 
 
Trots att kalkylerna är baserade på ungefärliga mått och priser kan en tydlig skillnad i 
kostnaden mellan de olika fårskinnen utläses. Kostnadskalkylen visar att det 
gotländska fårskinnet är avsevärt dyrare än båda de australienska fårskinnen.  
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7. Validitet och reliabilitet 
Kapitel 7 är en diskussion om studiens trovärdighet gällande utförda tester. 
  
För att erhålla en rapport av vetenskapligt värde ska rapporten besitta hög reliabilitet 
och validitet. Reliabilitet syftar åt hur tillförlitliga och användbara mätinstrumenten 
och måttenheterna som används i projektet är. Validiteten behandlar till vilken grad 
man mäter det man faktiskt avser att mäta. (Ejvegård 2009) Då all testning utförts på 
Företag A:s testlaboratorium med handledning av personal från företaget anses 
uppsatsens reliabilitet och validitet vara hög. Företaget har lång erfarenhet inom 
branschen och är mycket rutinerade gällande testning av material. Ett företag inom 
bilindustrin har extremt höga krav på deras tester och följer standarder anpassade för 
bilindustrin. Handledning gavs av en mycket kunnig person som utfört testerna 
flertalet gånger tidigare och på så sätt kunde fel orsakade på grund av oerfarenhet 
undvikas. Relevanta mätinstrument, korrekta måttenheter samt godkända metoder 
användes. Utifrån dessa faktorer drogs slutsatsen om att forskningen besitter god 
validitet och reliabilitet.   
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8. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens genomförande och resultat. Diskussionen tar även 
upp vilken miljöpåverkan fårskinnen bidrar med, detta görs efter författarnas egna 
tankar och åsikter. 
  
Då Företag A ännu inte har den här produkten i sitt sortiment finns inga 
förutbestämda krav som ställs på just detta material och denna produkt. Därför har 
inga specifika värden gällande vad materialet skall klara av angivits. Däremot är 
bilindustrin en indsutri där höga krav ställs på materialet som används och det var 
därför av intresse att studera hur de olika fårskinnen reagerar i samtliga tester som 
utförts. Projektgruppen drog, utefter testresultaten, egna slutsater kring om materialet 
är lämpligt eller inte för anvädning i bilindustrin.  
 
Polyester är det material som vanligen används till bilsätens yttersta skikt (Matsuo 
2008). Vid användning av en överdragsklädsel i fårskinn kommer istället detta 
material vara det material som utgör det yttre skiktet. Därför är det av stort intresse att 
diskutera hur de båda materialens egenskaper lämpar sig för placering i bil. Ull 
besitter bättre komfortegenskaper än polyestern. Polyesterfibern har en låg 
absoprtionsförmåga vilket leder till att det lätt bildas väta mellan hud och textil då 
polyesterfibern kommer i direkt kontakt med huden (Kadolph 2009). Ull, det vill säga 
materialet på den sida på fårskinnet som föraren kommer att vara i kontakt med, har 
däremot en god absoprtionsförmåga och har även fördelen att den besitter 
hygroskopiska egenskaper, vilket betyder att den kan absorbera vätska utan att kännas 
blöt (Achintya & Bhute 2011). En annan positiv egenskap hos ullfibern är att det är 
relativt enkelt att ta bort smuts från ull samtidigt som den dessutom har svårt för att 
bli nedsmutsad. Smuts fäster svårare på ullen än på många andra fibrer (Kadolph 
2009). Till polyesterns fördel är dess goda UV-resistens (Kadolph 2009). Ullfibern 
har en sämre resistens mot UV-ljus (Humphries 2009), vilket var tydligt i testet som 
utvärderade färghärdighet mot artificiellt ljus. Ett säkerhetskrav som ställs på textil 
interiör i bilar är att det måste besitta mycket goda flamhärdighetsegenskaper 
(Mogahzy 2009). Här har ull en stor fördel då fibern naturligt bestitter mycket god 
flamhärdighet (Humphries 2009). Inga flamskyddsbehandlingar behövs alltså för ull. 
Detta är mycket positivt då en sådan behandling kräver kemikalier vilket medför en 
negativ påverkan på miljön. 
 
Utifrån de tester som gjorts gällande anfärgning av fårskinnen visar dessa att en 
baksida i annat material kommer behövas om de färgade australienska fårskinnen 
skall användas till en överdragsklädsel. Ullsidan på fårskinnen fick mycket goda 
testresultat i anfärgningstesterna och bör därför inte medföra någon anfärgning på 
förarens eller passagerarnas kläder. Det australienska fårskinnet färgat med okänt 
färgämne visade förvånande nog endast anfärgning vid torrgnidning. Förklaringen till 
detta resultat tros kunna bero på att den anfärgningen som bedöms hos detta fårskinn 
var mycket liten och svår att avläsa. Anfärgningen var så pass liten att en 
felbedömning från projektgruppen kan ha skett. Då detta fårskinn trots allt är färgat 
finns förmodligen en risk för anfärgning på originalbilklädseln. Det australienska 
fårskinnet färgat med metallkomplexfärgämnen var det fårskinn som gav mest 
anfärgning vid alla tester, här kommer en baksida i annat material att behövas. Skall 
däremot överdragsklädseln tillverkas av gotlandsfårskinn kommer ur 
anfärgningssynpunkt förmodligen inte en baksida av annat material behövas. 
Gotlandsfårskinnet visade nämligen ingen anfärgning på något av testerna. Detta kan 
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bero på att fårskinnet inte är färgat utan är i sin naturliga färg, därför finns ingen risk 
att varken ullsidan eller skinnsidan avger några färgämnen.  Något som inte testades 
var hur fårskinnet kommer nötas mot originalbilklädseln. Nötning kan också det vara 
en anledning till att en baksida av annat material kan vara önskvärt. Trots att 
gotlandsfårskinnet förmodligen inte kommer behöva en baksida i ett annat material 
för att minska anfärgning, skulle fårskinnet möjligen behöva en baksida för att 
skyddas mot nötning som uppstår vid materialmötena mellan originalbilklädseln och 
överdragsklädseln. 
 
Som kunde utläsas från testerna är färgämnena hos de två australienska fårskinnen 
troligen olika. Detta antagande grundar sig på att dessa två skinn fick mycket olika 
testresultat gällande anfärgning och färghärdighet. Då fårskinnet från Leverantör 1 är 
färgat med metallkomplexfärgämnen är detta ett färgämne som vi utesluter vid 
diskussion om färgämne av fårskinnet från Leverantör 2. Vi utesluter alltså 
metallkomplexfärgämnen som ett alternativ till fårskinnet från Leverantör 2 då de två 
australienska fårskinnen fick så pass olika testresultat i testerna gällande anfärgning 
och färghärdighet. Alternativen som då kvarstår är betfärgämnen och syrafärgämnen, 
då dessa tillsammans med metallkomplexfärgämnen är de färgämnen som används 
vid färgning av fårskinn. Betfärgämnen används inte längre i västvärlden på grund av 
dess negativa miljöpåverkan men då fårskinnet från Leverantör 2 importeras från 
utlandet finns en risk att detta färgämne trots allt har använts. Syrafärgämnen som 
också är ett alternativ till färgämne för fårskinnet från Leverantör 2, medför i motsatts 
till betfärgämnen ingen större påverkan på miljön än metallkomplexfärgämnen. 
(Tingsvik 2013). De ger dock en sämre ljushärdighet än metallkomplexfärgämnen 
(Rehnby 2010). Då fårskinnet från Leverantör 2 fick en kulörtonsförändring i 
färghärdighetstestet mot artificiellt ljus tyder detta på att fårskinnet inte har en lika 
god ljushärdighet som fårskinnet färgat med metallkomplexfärg. Trots detta anser 
projektgruppen inte att detta prov borde förkastas. Ljushärdigheten var trots 
kulörtonsförändringen relativt god, vilket övernstämmer med informationen erhållen 
om syrafärgämnens ljushärdighet (Rehnby 2010). Syrafärgämne kan alltså vara ett 
färgämne som använts vid färgning av det australienska fårskinnet från Leverantör 2. 
 
Samtliga fårskinn har genomgått kromgarvning. Detta medför en negativ 
miljöpåverkan (Johansson-Rengen & Rydin 1998). Anledningen till att leverantörerna 
trots allt valt att utföra denna typ av garvningsmetod är för att det samtidigt ger ett 
tvättbart skinn (Rahme 1991). I och med att skinnet kan tvättas kan det medföra en 
ökad livslängd för produkten. En överdragsklädsel kommer förmodligen utsättas för 
en hel del nedsmutsning, därför känns det viktigt att skinnet skall vara tvättbart. 
Produkten skall dessutom ses som en exklusiv produkt och kommer kräva ett relativt 
högt pris vilket också leder till att konsumenterna förväntar sig en produkt som skall 
komma att hålla under en längre tid. För att minska miljöpåverkan är ett alternativ att 
genomföra vegetabilsk garvning vilket dock leder till ett skinn som inte går att 
tvätta 13 . Skinnet blir då hårt och osmidigt och kommer förmodligen inte kunna 
användas som en överdragsklädsel. Vegetabilisk garvning är därför inte ett alternativ 
för denna produkt. Syntetisk garvning skulle kunna vara ett alternativ, då skinn som 
genomgått denna garvningsmetod kan tvättas. Tvättningen kan dock endast ske 
genom handtvätt i 30 °C14. Detta är troligen inte lämpligt för en produkt som löper 

                                                        
13 Marie Rydin Alveskog uppfödare av gotlandsfår, samtal den 2 maj 2014. 
14 Sara IKEA kundservice Sverige, telefonsamtal den 10 april 2014. 
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stor risk att utsättas för stor nedsmutning. Trots rekommendationer från leverantörer 
att inte tvätta fårskinn utan istället dammsuga dem vid behov, tror projektgruppen att 
kunden kommer att vilja tvätta sin överdragsklädsel i tvättmaskin. Även om tvättrådet 
talar om för kunden att produkten inte tål tvätt är chansen stor att konsumenten trots 
det tvättar klädseln i maskin. Produkten kommer då att förstöras, vilket kommer att 
resultera i en reklamation.  Syntetisk garvning är alltså inte aktuellt för produkten.  
 
Vid produktframtagning vill vi både med tanke på miljö och produktkostnad använda 
oss av så lite kemikalier som möjligt. Då samtliga testresultat visade att fårskinn är ett 
material av god kvalitet i sig själv krävs inga ytterligare behandlingar med syfte att 
förbättra materialets egenskaper. Därför kommer förmodligen inte mycket onödiga 
kemikalier behöva tillsättas för användning av fårskinn till överdragsklädseln. 
Brandhärdigheten hos fårskinn är otroligt bra, materialet är helt självslocknande, 
vilket är en materialegenskap som värderas högt i detta sammanhang. Då bilindustrin 
ställer otroligt höga krav på säkerheten är flamhärdighetsbehandlingar förmodligen 
något som är vanligt förekommande inom detta område. Här sparas i detta fall mycket 
kemikalier då fårskinn i sig själv besitter mycket god brandhärdighet. Bilar utsätts för 
mycket starkt solljus och UV-beständighet hos materialet är därför något som ställs 
höga krav på. För att materialet inte ska blekas eller helt ändra färg efter en tids 
användning, krävs att materialet har naturlig UV-beständighet eller behandlas med 
någon form av UV-behandling. Under litteraturstudien kunde dock ingen information 
om en sådan behandling hittas. Utifrån ljushärdighetstestet kommer fårskinnet från 
Leverantör 1 vara det enda skinn som inte kommer att behöva genomgå en UV-
behandling, då detta fårskinn inte fick någon kulörttonsförändring. Detta skulle leda 
till en mindre miljöpåverkan samt lägre kostnad. Testresultaten var väntade då 
information som erhölls från litteratursökningen sade att ullfibern är känslig mot UV-
ljus. Att det ofärgade gotlandsfårskinnet erhöll störst kulörtonsförändring var alltså 
väntat. Hypotesen om att färgämnen kan förbättra fårskinns färghärdighet mot 
artificiellt ljus var till viss del sann. Provet från Leverantör 1, fårskinnet färgat med 
metallkomplexfärgämnen, fick bäst testresultat och misstankar om att Leverantör 1 
och Leverantör 2 använder sig av olika färgämnen styrktes även efter detta test då 
testresultaten skiljde sig åt.  
 
Gotlandsfårskinnet är det fårskinn med högst pris. Det är avsevärt mycket dyrare än 
båda de andra australienska fårskinnen. Vad som bör noteras är däremot att 
gotlandsfårskinnet inte har genomgått någon färgningsprocess, vilket innebär att färre 
kemikalier har använts vid framställning av detta fårskinn. Om produktframtagningen 
sker i Sverige skulle både fåruppfödning, beredning av fårskinn samt 
produktframställning ske inom Sveriges gränser. Detta skulle medföra en ökad 
kontroll över hela produktionskedjan. Användning av gotlandsfårskinnet till denna 
produkt skulle på så vis vara mer gynnsamt för miljön. Inga långa eller onödiga 
transportsträckor skulle behöva göras. De båda australienska fårskinnen har sitt 
ursprung i Australien och finns tillgängligt för försäljning i Sverige. Här sker långa 
transportsträckor som bidrar till en ökad negativ miljöpåverkan.  
 
En av den viktigaste prestandaegenskapen, komfort, har inte utvärderats genom 
testning i denna studie. Anledningen till detta var dels att projektgruppen under 
litteratursökningen påträffade tidigare forskning inom området. Det kändes därför 
onödigt att undersöka något som redan är bevisat.  
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9. Slutsats 
I följande kapitel presenteras de slutsatser som dragits efter studiens genomförande.  
 
Fårskinn är ett material som besitter många bra egenskaper. Materialet har mycket 
god brandhärdighet och nötningshärdighet, två egenskaper som är viktiga för 
överdragsklädslar. Ull har även en bra absorptionsförmåga vilket bidrar till en ökad 
komfort hos förare och passagerare. Materialet har dock en sämre UV-beständighet.  
 
Testresultaten visar på att skillnaderna mellan det svenska gotlandsfårskinnet och det 
australienska fårskinnet är stora. Det svenska gotlandsfåret skulle bidra med en 
mindre miljöpåverkan och exklusivare utseende men samtidigt även till ett betydligt 
högre slutpris på produkten. De australienska fårskinnen har egenskaper som gör dem 
lämpade för bilindrustrin, till större grad än det gotländska fårskinnet. Testresultaten 
visar att även valet av färgämne kan påverka fårskinnets lämplighet för användning 
till en överdragsklädsel. Metallkomplexfärgämnen gav bäst resultat gällande 
ljushärdighet, men var sämre gällande anfärgning. Anfärgningsproblemet kan enkelt 
lösas med en baksida i annat material vilket medför att metallkomplexfärgämnen är 
de bästa färgämnena för denna produkt.  
 
Fårskinnet är ett material som naturligt besitter många önskvärda egenskaper, därför 
behövs inte många modifieringar göras för att anpassa materialet till bilindustrins 
höga krav. Vad som kan göras är att sammanfoga fårskinnet med ett annat material på 
baksidan för att undvika anfärgning på originalbilklädseln. En annan modifiering 
skulle kunna vara att utföra någon form av UV-behandling på materialet för att öka 
dess livslängd.  
 
Det fårskinn som anses bäst lämpat efter genomförd studie är det australienska 
fårskinnet färgat med metallkomplexfärg. Detta fårskinn fick bäst testresultat i 
färghärdighetstestet, men sämst resultat i anfärgningstesterna. Problemen som 
uppkommer vid anfärgning anses dock lättare att lösa än problemet med låg UV-
beständighet. Vad som även bör poängteras är att priset för de australienska 
fårskinnen är avsevärt mycket billigare än det gotländska fårskinnet. 
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10. Förslag till fortsatt arbete 
I rapportens sista kapitel diskuteras förslag till fortsatt arbete. Dessa förslag är 
främst grundade på de tester som utförts på materialen.  
 
Trots att fårskinn används inom möbelindustrin är det svårt att hitta standarder 
anpassade för fårskinn. De standarder som använts för nötningshärdighet i denna 
studie var inte optimala för den långa lock som de flesta fårskinn har. Därför är 
forskning om en ny metod för att testa nöthärdighet på fårskinn av behov. 
 
Ull är som nämnts i denna studie ett material med dålig UV-beständighet. Då 
information om UV-behandling för fårskinn varit svår att få tag på är även detta ett 
ämne där vidare forskning behövs. 
 
Studien ovan är en del i en process för utvärdering av fårskinn i bilar. Alla de tester 
som bör göras innan materialet är färdigt för användning i bilindustrin har alltså inte 
utförts. Ytterliggare tester, bland annat nötning på skinnts avigsida bör göras då denna 
sida kan komma att påverka originalbilklädseln. Litteraturstudien tyder på att ull är ett 
smutsavvisande material, det skulle dock vara intressant att utföra olika tester för att 
undersöka hur ull reagerar på olika typer av nedsmutsning som vanligen sker i en bil, 
exempelvis kaffe och choklad.   
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12. Bilagor 

12.1 Frågeformulär konsumentsundersökning 
Frågorna som ingick i konsumentundersökningen var följande: 

1. Ålder? 
2. Använder du överdragsklädsel till dina bilsäten? 
3. Vilka problem upplever du med din originalbilklädsel? 
4. Vilka problem upplever du med din överdragsklädsel? 
5. Övriga synpunkter om bilklädslar och överdragsklädslar 
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12.2 Svar från de öppna svarsalternativen och fråga 5 

12.2.1 Fråga 3. Vilka problem upplever du med din original bilklädsel? 
”Det  enda  jag  upplever  med  att  bara  ha  originalklädsel  är att man förstör den när man 
sitter i bilen med jobbarkläder och dyl, samt att mina hundar förstör den och smutsar 
ned.” 
 
”Tänker   i  detta   fall  på   tjänstebilen.  Arbetar  som  väktare  och  då  hoppar  vi   in  och  ur  
bilarna många fler gånger per arbetspass än vad man kan tänka sig. Med utrustning på 
uniformen som bälten med allt från överfallslarm, batonger, handfängsel och nycklar 
mm  så  slits  sätena  fort.  Det  blir  och  ibland  till  och  med  riktiga  hål  i  tyget.” 
 
”Inget  av  ovanstående,  men  jag  skulle  vilja  skydda  den.” 
 
”Även  om  passformen  är  bra  och  sömmar  sitter  perfekt  så  blir  det  problem  med  att  det  
oftast finns en ficka på baksidan av sätet som inte passar med klädseln. Löses detta på 
ett  vettigt  sätt  så  skulle  jag  kunna  tänka  mig  köpa  en  sats.” 
 
”Bevara  originalklädselns  nyskick  bl.a.” 
 
”Har  slitits  sönder,  så  var  tvungen  att  köpa  klädsel.” 
 
”Hål  i  klädsel  p.g.a.  fimpar.” 
 
”Bytte  säten  och  har  inte  satt  dit  klädseln.” 
 
”Det  är  väl   i  dagens  bilar  en  grannlaga  uppgift  att  få  överdrag  att  fungera  i  harmoni  
med diverse krockkuddar som är placerad i ryggstöd. Även en del placerade i sitsen. 
Känns  som  ett  ”60  tals”  upplägg.” 
 
”Eftersom   det   är   skinn   så   har  man   en   viss   känsla   att   det   är   extremt   ömtåligt.  Men  
tydligen har fabrikanterna hittat extra bra kvalitet, för hittills har det hållit. Ca 9000 
mil.” 
 
”Ingenting,  Volvo  benytter  ortopeder  i  sin  utvikling  av  bilseter.  Det  brukes  materialer  
av  høy  kvalitet.  På  mine  to  biler  (86a  &  02a)  kiennes  setene  som  nye.” 
 

12.2.2 Fråga 4. Vilka problem upplever du med din överdragsklädsel? 
”Använt   det   på   firmabilarna,   problem   jag   upplevt   är:   Tyget   blir   nopprigt  men   slits  
ändå inte lika illa som fabriksklädseln på sätena. Överdragen glider efter ett tag när 
man hoppar så mycket i och ur bilen, det blir då knöligt/veckat, antagligen för att 
många av de överdrag man köper inte är anpassade för specifika bilmodeller/säten 
och är då ibland lite för stora. Efter ett tag blir också de resårband som ska hålla 
överdraget  på  plats  slitet  och  leder  även  det  till  att  det  glider  på  sätet.” 
 
”Sitter dåligt.” 
 
”Ser  förjävligt  ut.” 
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”Knöligt.” 
 
”De  brukar  sällan  passa  passformen  som  sätet  är  utformat  på.  De  sitter  inte  optimalt,  
det finns band för att fästa överdragen som heller inte är speciellt roliga och dessutom 
brukar  vara  ivägen.” 
 
”Problemet   är   att de flesta eftermarknadsklädslar är fruktansvärt fula samt dålig 
passform.” 
 
”Fula  så  in  i  helvete.” 
 
”Sitter  dåligt,  viker  sig  och  skrynklar  sig,  vill  ha  modellanpassad.” 
 
”Känns  som  den  är  insmord  med  glidmedel  man  glider  runt  på  den.” 
 
”Tycker  överdragsklädslar  brukar  se  liksom  så  billiga  ut.” 
 
”Svår  att  montera,  tveksam  passform  och  kan  behöva  efterjusteras.” 
 
”Säkerhet  p.g.a.  sidoairbags  i  ryggstödet.” 
 
”Jag  är  så  gammal  att   jag  minns  då  ”alla”  skulle  ha  överdragsklädslar.  Det  syddes   i  
alla tätorter och fanns i alla modeller. På något vis känns det som överspelat idag. 
Skinn anses som lyx. Ingen vill dölja sina lyxiga säten. Men till en bil med textilsäten 
kanske jag kan tänka mig överdragsklädsel om den är funktionell (läs riktigt 
formsydd). Och även  om  jag  har  tänkt  att  behålla  bilen  under  överskådlig  tid.” 
 
”Passformen  är  aldrig  perfekt,  har  dessutom  aldrig  sett  en  överdragsklädsel  som  klarar  
ett  skålat  säte.” 
 

12.2.3 Fråga 5. Övriga synpunkter om bilklädslar och överdragsklädslar 
”Universalöverdrag är fula. Formsydda kan vara hur bra som helst – jag körde 
firmans Toyota Hiace i typ sju år innan jag märkte att det satt överdragsklädsel i den. 
Men den var formsydd. Men då är ju en Toyota Hiace inget under av interiördesign 
direkt. Jag skulle aldrig komma på tanken att köpa en formsydd överdragsklädsel till 
en  modern  personbil.” 
 
”Ofta  är  de  fula  och  har  dålig  passform,  de  slits  mycket  fort  och  är  bökiga  att  få  på  
och av, så man kan tvätta dem. Men det hinner man som oftast ej då de är trasiga då 
det är  dags  för  tvätt.” 
  
”Funderar  på  att  skaffa  till  vinterbilen  för  en  hundjävel  har  käkat  upp  halva  baksätet  
typ,  så  en  överdragsklädsel  borde  dölja  det  perfekt.” 
 
”Ett  mycket  bra   sett   att   slippa   trasiga  och   slitna   säten   i   tjänstebilarna.  Har   inte  haft  
behovet  av  det  på  mina  privata  bilar.” 
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”Vissa  bilar  med  air-bag (krockgardin som sitter i stolsryggen) ska man inte använda 
överdrag på, kanske värt att tänka på. En stilren modellanpassad klädsel till Volvo 
740/940 tror jag du skulle kunna lyckas bra med att  sälja.” 
 
”Löses   detaljer   som   passning   kring   nackstöd   och   tillgång   till   eventuella  
förvaringsutrymmen och rattar för injustering av körställning så skulle det fungera för 
mig.  Löser  du  detta  får  det  gärna  kosta  en  slant.” 
 
”Fult,  sunkigt.  Så  tillverkar  du ett  par  snygga  så  är  det  nog  inga  problem  att  sälja.” 
 
”Jag   har   inte   hittat   några   överdragsklädslar   som   passar   min   smak.   Jag   gillar   inte  
känslan på materialet på de klädslar jag har tittat på och provat. Sen tycker jag det är 
svårt att hitta ett som jag tycker  är  snyggt.  De  flesta  ser  ”billiga”  ut  och  jag  har  inte  
velat  få  inredningen  att  se  mindre  lyxig  ut.” 
 
”Känns  billigt  samt  designen  är  inte  tilltalande.” 
 
”Verkar  inte  finnas  några  till  gamla  bilar  med  stora  säten  fram.” 
 
”Fult,   skulle  vilja  ha  en  som sitter som ett smäck, så den ser ut som en bilstol utan 
klädsel.” 
 
”Kan  vara  ok  om  det  är  en  snygg  modell.” 
 
”Tveksamt  i  bilar  med  sidoairbag.” 
 
”De  har   två  problem  idag.  De  billiga  funkar   inte  med  fina  bilar  och  de  dyra  som  är  
kompatibla med airbags m.m. reflekterar inte sitt pris i upplevd kvalitet. De kostar 
alltså  mycket  men  känns  inte  exklusiva.” 
 
”Överdragsklädslar  är  oftast  väldigt  fula.” 
 
”Varför  ”spara”  inredningen  tills  bilen  är  skrot?  För  höll  inte  originalklädseln  bilen  ut,  
men idag behövs inga skyddsklädslar.” 
 
”Polisen  og  firmabiler  har  dette  for  å  holde  setene  i  god  skick.  Får  mer  for  bilen  når  
den  skal  selges.” 
 
”Foretrekker  originale  seter,  framfor  overtrekk.” 
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12.3 Intervju Leverantör 1 
 

1. Från vilka länder kommer era fårskinn?  
- De flesta av våra fårskinn kommer från Australien men vi har även några 

fårskinn från Nya Zeeland.  
2. Vad är det för skillnad på era fårskinn och svenska fårskinn? 
- Australienska fårskinn är väldigt täta i sin struktur, det blir en helt annan stuns 

när man sätter sig på dem. Svenska fårskinn har 1000 fibrer per cm2 medan 
austalienska har 6000 fibrer per cm2.  

3. Vad har ni för beredningar på era fårskinn?  
- Vi har inga beredningar på våra fårskinn. Vi färgar enbart fårskinnen. 
4. Hur går färgningen till?  
- Vi använder oss av metallkomplexfärger. Man kan även använda sig av 

syrafärger vid färgning av fårskinn men dessa använder sig alltså inte vi oss 
av. De olika färgämnena och färgningsmetoderna påverkar kvaliteten. 
Exempel på det är en konkurrent till oss som använder sig av UV-strålning 
som bryter ned fibrerna vid färgning. En specifik färg inom färgeämnena 
påverka dock inte kvaliteten. Det spelar alltså ingen roll vilken färg inom till 
exempel metallkomplexfärgerna man använder sig av.  

5. Varför har ni valt att använda er av metallkomplexfärg? 
- Vi arbetar mycket med att förbättra färgäktheten hos våra produkter, därför 

använder vi oss av metallkomplexfärg. Metallfärgämnen ger bättre färgäkthet, 
det vill säga färgen sitter kvar längre. 

6. Vilken garvningsmetod använder ni er av på era fårskinn?  
- Vi använder oss av kromgarvning. Detta främst med anledning av att 

fårskinnet skall kunna tvättas i varmvatten. Ju mer krom man blandar i desto 
högre temperatur tål fårskinnet.  

7. Påverkar garvningsmetoden kvaliteten? 
- Det som påverkar är att fårskinnet blir tvättbart. Annars ingen skillnad vad jag 

vet.  
8. Är det olika kvaliteter beroende på om fårskinnet är från tacka eller 

lammull?  
- Fårskinn från lamm och tacka är likvärdiga i kvalitet. Det är hur fåret har levt 

och var fåret har levt som påverkar kvaliteten.  
9. Vad är det som skiljet ett dyrt fårskinn mot ett billigare? 
- Det är stor skillnad på ett dyrt och ett billigt fårskinn, som till exempel IKEAs 

”Ludde”.  Ett  billigt  fårskinn  är  garvat  och  färgat  på  ett  billigare  sätt.  Färgerna 
är då ofta homogena över hela skinnet, vilket ger ett onaturligt och syntetiskt 
intryck. Ett dyrare skinn som använder sig av dyrare färgningsprocesser kan 
använda sig av milerade färger på fårskinnet, vilket medför en naturlig och fin 
skiftning. 
 
 


