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Sammanfattning 
Kan vi som tapetserare arbeta effektivt och giftfritt genom att använda plattor i 
naturmaterial som möbelstoppning?  
I vårt arbete har vi undersökt förnyelsebara naturmaterial i plattor och hur de 
fungerar som möbelstoppning. Vi vill ta reda på vilka produkter som finns tillgängliga 
och undersöka vad de har för möjligheter och begränsningar.  
Vi har inventerat utbudet hos svenska återförsäljare och vi har testat produkter 
avsedda för möbler men vi har också provat isoleringsplattor i lin och hampa från 
byggbranschen. Genom praktiska tester har vi provat hur väl materialen lämpar sig 
för olika tapetserartekniker. Utifrån testerna har vi slutligen valt ut några av 
materialen som vi använt i arbetet med att restaurera en fåtölj och en soffa.  
Efter arbetet med testerna och möblerna har vi sammanfattat resultatet, bland annat 
utifrån aspekter som tidsbesparing och kostnad. Vi har bland annat konstaterat att 
hampaisolering är en prisvärd produkt som fungerar bra som möbelstoppning. 
Det här arbetet kan ligga till grund för den tapetserare som vill ställa om till ett 
hållbart arbetssätt. Vi tror att framtiden bland annat ligger i att kunna jobba mer 
effektivt med naturmaterial. Plattorna är ett sätt att göra det. 
 

Abstract 
Can we as upholsterers work effectively and nontoxic using plates in natural 
materials as filling in furniture? 
In our work we have investigated renewable natural materials in plates and how they 
work as furniture filling. We want to find out what products are available and examine 
what their possibilities and limitations are. 
We have inventoried the supply of Swedish retailers and we have tested products 
made for furniture but we have also tried isolation plates in flax and hemp from the 
construction industry. Through practical tests we learned how well the materials are 
suitable for various upholstery techniques. Based on the tests we chose some 
products to use in our work on restoring an armchair and a sofa. 
After performing the tests and working on the furniture we have summarized the 
results, including time saving aspects and cost. We have found that hemp insulation 
is an affordable material that works very well as filling material in furniture. 
This work can form the basis for the upholsterer who wants to shift to a sustainable 
way of working. We believe the future lies in finding ways to work more effectively 
with natural materials. The plates are one way to do it   
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Förord 
Att arbeta med naturmaterial som tapetserare är ingen nyhet. Som tapetserare har 
man fördelen att få arbeta med många fantastiska material som trä, tagel, kokos, 
hampa, lin, ull och bomull. Det är bland annat passionen för naturmaterial som fått 
oss, Gruv Stina Hellquist och Malin Lindberg, att välja det här hantverket. 
 
Vi är två tapetseratstudenter som träffades på Carl Malmsten Furniture Studies. 
Under utbildningen upptäckte vi vårt gemensamma intresse för naturmaterial vilket 
blev vår ingång till det här examensarbetet.  
Vi har en önskan om att kunna välja enbart förnyelsebara naturmaterial, när vi 
arbetar som tapetserare. För att kunna göra det behöver vi hitta lösningar som gör 
att arbetet med materialen blir mer tidseffektivt än vad det är i dag och vi behöver 
hitta produkter i naturmaterial som kan ersätta de syntetiska produkter som vi väljer 
bort.  
 
Vi delar en kärlek till material som hämtats från naturen. Malin brinner för känslan 
som materialen har i handen på den som arbetar med dem samt för den kvalité som 
de ger den färdiga möbeln. Stina har även kunskaper om och erfarenhet av arbete 
med giftfria miljöer. Vi har båda fokus på hållbarhet i hela processen och vi strävar 
efter att välja material som både ger hög kvalité och som är skonsamma mot oss och 
miljön. 
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1 Inledning 
 
Att göra ett examensarbete som ska kunna ligga till grund för oss och andra 
tapetserare, som vill ställa om sin verksamhet mot en mer miljövänlig och giftfri profil, 
är ett omfattande och tidskrävande arbete. För att lyckas med det inom den utsatta 
tidsramen har det varit helt nödvändigt att vara två som arbetar tillsammans. 
Förutom att våra respektive ingångar i ämnet kompletterar varandra innebär det att 
antalet tester, och därmed dess tillförlitlighet, har kunnat öka. Dessutom har vi 
kunnat pröva våra analysresultat i två olika projekt vilket gör arbetet bredare och mer 
mångsidigt.  
 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har larmrapporter om hur kemikalier i vår närmiljö påverkar oss 
avlöst varandra. En nytillverkad soffa kan ge förhöjda halter av flamskyddsmedel i 
kroppen i upp till ett år. En dammråtta i ett helt vanligt hem kan innehålla 150 olika 
kemikalier. Forskare misstänker att dessa kemikalier kan ligga bakom ökningen av 
ofrivillig barnlöshet, cancer, ADHD, autism, missbildningar och diabetes.1  
 
Som privatpersoner utsätts vi och våra barn dagligen för kemikalier i de miljöer vi 
vistas, både i förskola, skola, arbete och vår hemmiljö. Det finns lagar och regler som 
ska begränsa användandet av farliga kemikalier och i många fall ligger halten av en 
enskild kemikalie i en produkt lägre än gränsvärdet. Problemet är den effekt flera 
kemikalier får när de blandas och detta kallas ofta för “cocktail-effekten”.  Man har 
sett att kombinationen av flera kemikalier kan ha en mycket negativ effekt på våra 
kroppar trots låga halter av enskilda ämne.2  
 
Om man som tapetserare vill undvika de skadliga kemikalierna i möbelstoppningar 
blir naturmaterialen de alternativ man har att arbeta med, t.ex. tagel, kokos och träull. 
Att arbeta med dessa material är mycket tidskrävande eftersom de ofta används i lös 
form och måste redas för hand. Detta gör att det kan vara svårt att få lönsamhet i 
arbetet. 
 
                                                
1 http://www.naturskyddsforeningen.se/cocktail/ 2015-09-08 

 
2 http://ki.se/forskning/cocktaileffekt-gor-kemikalier-giftigare 2015-09-08 
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1.2 Syfte och mål 
Målet är att undersöka och utvärdera möbelstoppning i naturmaterial som inte 
behöver redas för hand. Vi vill ta reda på vilka produkter som finns tillgängliga samt 
vad de har för möjligheter och begränsningar och berätta om våra erfarenheter så att 
andra kan ta del av dem. Det vill vi göra i syftet att öka vår egen kunskap inom 
området för att få större kompetens som tapetserare och öppna dörren för en ny väg 
att gå inom tapetseringens område. 
Vi ser två viktiga möjligheter med detta arbete, dels att skaffa kunskap för att kunna 
erbjuda giftfria alternativ till våra kunder och dessutom hitta sätt att, som tapetserare, 
jobba effektivare med naturmaterial. 

1.3 Frågeställning  
Hur kan vi som möbeltapetserare arbeta och verka för en giftfri miljö genom att 
använda plattor i naturmaterial och vilka möjligheter och begränsningar innebär det?” 

1.4 Metod 
Vi har haft kontakt med återförsäljare och producenter av stoppningsmaterial och 
inventerat deras utbud av produkter i naturmaterial. Vi har också beställt prover på 
de material som vi funnit intressanta för vårt arbete. Utifrån proverna har vi att valt ut 
ett antal material som vi jobbat vidare med. Vid urvalet har vi bland annat  tittat på 
materialens egenskaper såsom, elasticitet, formbarhet, hållfasthet, volym och känsla.  
De material vi vill jobba med har vi beställt i större format och testat att använda dem 
i olika teknisk, moment som kan vara aktuella för en tapetserare.  
 
De tekniker som vi kom fram tilla vi ville testa är: 

• Kullerstoppning3 
• Kantstoppning4 
• Plymå5 

 
Därefter har vi att restaurerat varsin möbel där vi använder några av de material vi 
testat. Vi har valt material utifrån hur vi upplevt dem under testerna och hur deras 
egenskaper passar i de möbler vi valt att arbeta med. På detta sätt har vi kunnat 
göra såväl en bredare presentation som djupare utvärdering av de material som 
finns tillgängliga men också kunnat visa på hur några av dem fungerar att använda i 
                                                
3 Se ordlista 
4 Ibid 
5 Ibid 
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olika praktiska moment. Avgörande för våra slutsatser har varit att vi kunnat pröva 
dem på två olika möbler, vilket inte varit möjligt för en enda person inom ramen för 
den tid som avsatts för ett examensarbete. 
 

1.5 Avgränsningar 
För att göra arbetet så relevant som möjligt för tapetserare i Sverige har vi valt att 
endast undersöka material som finns hos svenska återförsäljare. Vi har valt att 
fokusera våra analyser på våra egna erfarenheter och vår upplevelse av de material 
vi testar eftersom vi tror att handen är det bästa verktyget för en hantverkare att 
utforska ett material med.  
Utöver olika stoppningsmaterial finns det även andra produkter och material i en 
tapetserarverkstad som man måste ta hänsyn till och ibland helt undvika om man vill 
arbeta miljövänligt och giftfritt. Vi har valt att endast titta på stoppningsmaterial. Är 
man intresserad av att veta mer om riskerna med vissa textilier, läder, konstläder 
m.m. så finns en kort sammanställning samt bra länkar där man kan läsa mer som 
bilaga till denna rapport.  
Vi har heller inte tagit hänsyn till arbetsvillkor i produktionskedjan eller djurskydd 
vilket vi tycker är viktiga aspekter och vi ser gärna att detta utreds i framtiden. 
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2 Efterforskning 

 

2.1 Tapetserarens material och tekniker - då och nu 
Under 1700-talet började tapetseraryrket etableras i Sverige.6  Än i dag jobbar man 
med samma traditionella tekniker som utvecklades under 1700- och 1800-talet det 
vill säga möbler i tekniker som kullerstoppning, kantstoppning och resårstoppning. 
Under industrialismen flyttades fokus allt mer från den enskilde hantverkaren mot 
massproduktion. ”Det var när spiralkärnan ersatte resårkärnan som hantverket och 
industrin gick skilda vägar” 7 Detta hände på 1950-talet och ungefär samtidigt kom 
det nya materialet skumgummi vilket var en produkt av naturlatex. Det nya materialet 
blev populärt och började snabbt användas som stoppningsmaterial inom 
möbelindustrin. 1958 kom skumplasten som både var enklare och billigare att 
producera och den blev därför snabbt en ersättare till skumgummi 8 De nya 
materialen gjorde att traditionella stoppningsmaterial som kokos och tagel nästan 
helt försvann. Numera marknadsförs de ofta som högkvalitativa, miljövänliga och 
hygieniska naturmaterial och används i nyproduktion av exklusiva möbler och 
sängar. 
 

2.2 Materialen från naturen  
Enkelt kan man säga att naturmaterial är vad det låter som, ett material från naturen. 
Utifrån vårt intresse för hållbarhet och förnyelsebara material vill vi undersöka vilka 
naturmaterial som skulle kunna användas av tapetserare i möbelstoppningar. Många 
material så som tagel, kokos, kroll och träull används sedan länge i 
möbelstoppningar och då främst i lös form. Eftersom vi vill hitta sätt att även arbeta 
mer effektivt med naturmaterial har vi valt bort de lösa materialen som kräver att 
tapetseraren reder dem för hand och istället har vi letat efter alternativ i form av 
färdiga plattor. 
 

                                                
6 .Nilsson, L.E. (1946) Tapetserare- och dekoratöryrkets historia, Svensk tapetserartidnings förlag 
7 Lagerström, Curt, Mjuka Möbler, 1973, Rabén & Sjögren sid 38 
8 Stoppade möbler under 50- och 60-talen, Klingenberg, Therese, 2008, Linköpings Universitet 
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2.3 Inventering av leverantörer  
Vid valet av produkter att testa har vi inte begränsat oss till de leverantörer som 
tapetserare normalt anlitar. Vi har förutsättningslöst även närmat oss andra 
producenter inom tex. byggbranschen.  

2.3.1 Nevotex  
Nevotex som ligger i Nässjö, är Sveriges ledande grossist av material och textil till 
stoppningsindustrin. Från Nevotex beställde vi:  

• Gummitagel  

• Tagelmatta  
• Naturlatex. 

2.3.2 O.C. Oscarson 
I Göteborg ligger O.C. Oscarson som säljer material och tillbehör till möbelindustrin. 
En produkt som de är ensamma om att saluföra i Sverige och som vi ville testa var:  

• Gummikokos.  

2.3.3 Hampvaruhuset 
Hampvaruhuset i Stockholm är ett företag som importerar, utvecklar och säljer 
produkter i hampa. De har allt från tvål till isolering och produkterna säljs via en 
webshop. Vi kontaktade Hampvaruhuset eftersom vi var intresserade av att få prover 
på isoleringsplattor i hampa. Produkten som kallas Thermohampa är Hampvaruhuset 
ensamma om att sälja i Sverige. Från Hampvaruhuset beställde vi: 

• Isoleringshampa  

2.3.4 Ekologiska Byggvaruhuset 
Ekologiska byggvaruhuset i Trosa skriver på sin hemsida att deras vision är att sälja 
“resurssnåla, hälsosamma, och energieffektiva byggnadsprodukter”. Företaget riktar 
sig både till privatpersoner och professionella.   
Från Ekologiska Byggvaruhuset fick vi prover på isoleringsplattor i lin vilka företaget 
säljer i sin webshop med varor för ekologiskt byggande. Produkten som vi fick från 
dem finns att köpa på flera byggvaruhus som t.ex. Bauhaus och Byggfabriken. 
Från Ekologiska Byggvaruhuset beställde vi: 

• Isoleringslin 
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2.4 Analysprocessen 
Vi har analyserat materialen med avseende på deras olika egenskaper, där begrepp 
som formbarhet, volym, känsla och tidsbesparing har haft betydelse (se sidan 7).  
Vi har valt ut de material/produkter som vi tror har rätt kvaliteter för att fungera bra 
som stoppningsmaterial vid traditionell tapetsering och som ersättare för syntetiska 
material i modernare stoppmöbler 
 
Följande material/produkter har vi valt att gå vidare med i våra tester: 

• Gummitagel (Nevotex) 
• Gummikokos (O.C. Oscarson) 

• Tagelmatta (Nevotex) 
• Isoleringslin (Ekologiska Byggvaruhuset) 
• Isoleringshampa (Hampvaruhuset) 

• Naturlatexskum (Nevotex och Fiab) 
 

2.5 Beskrivning av produkterna 

2.5.1 Gummitagel 
Gummitagel är en tagelprodukt som består av ca 50% tagel och 50% naturlatex. 
Produkten kommer i plattor och finns i olika tjocklekar och används som ersättning 
för löst material i en grundstoppning. 
För att tillverka produkten utsätts taglet för en 
process där det binds samman med naturlatex 
och formas till en elastisk platta.   
Återförsäljare i Sverige är Nevotex. De levererar 
plattor som är 1200X2100 mm stora och 10, 20, 
30 eller 40 mm tjocka. 

2.5.2 Gummikokos 
Gummikokos är en kokosfiberprodukt som består av ca 50% kokosfiber och 50% 
naturlatex. Precis som gummitaglet används 
gummikokos som ersättning för löst material i en 
grundstoppning och materialen produceras på 
samma sätt.  
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Återförsäljare i Sverige är O.C. Oscarssons och de levererar plattor som är 
1000x2000 mm stora och 20 eller 40 mm tjocka.  

2.5.3 Tagelmatta 
Tagelmatta består av löst tagel som är fastnålat 
på en gles juteväv. Taglematta används som 
överstoppning. Produkten säljs på rulle och 
består av 80% man och 20% svans från häst. 
Återförsäljare i Sverige är Nevotex. 

2.5.4 Isoleringslin 
Den form av linfiber som vi valde att arbeta med går under produktnamnet Isolina 
Isoleringslin. Återförsäljare är bland annat Ekologiska byggvaruhuset och Bauhaus. 
Materialet marknadsförs som ett ekologiskt isoleringsalternativ för byggnader. 
Materialet beskrivs av producenten som ett 
material som andas samt absorberar och återger 
fukt. 
Isoleringslin levereras i plattor om 560x1170 mm 
och finns i flera olika tjocklekar. Plattorna är 
uppbyggda av korta linfibrer, återvunna textilfiber 
och är brandskyddade med soda. 

2.5.5 Isoleringshampa 
Den form av hampfibrer som vi valde att arbeta med går under produktnamnet 
Thermohampa. Materialet marknadsförs som ett miljövänligt och ekologiskt 
isoleringsmaterial för byggnader. 
Thermohampa levereras i plattor uppbyggda av löst pressat material. Materialet 
kommer i plattor om 580x1200 mm och finns i 
flera tjocklekar.  Plattorna består av 83-87% 
hampa, 10-12%  majsstärkelse vars funktion är 
att binda materialet och 3-5% soda för 
brandskydd. Produkten tillverkas i Tyskland, där 
också råvaran odlas9.  

                                                
9 http://www.hampvaruhuset.se 2015-08-08 
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2.5.6 Naturlatexskum 
Naturlatexskum framställs av naturlatex från gummiträd i Sydostasien. FIAB AB i 
Forserum, producerar latexskum. Som råmaterial används naturlatex från gummiträd 
i Sydostasien. Latexskum appliceras på ett löpande band och där genomgår det en 
vulkaniseringsprocess. Innan det kapas så tvättas det och torkas.10  I all 
naturlatexskum som tillverkas på FIAB har man tillsatt 20% syntetlatex. Detta gör 
man för att öka livslängden på produkten. Eftersom rent naturlatexskum inte finns 
hos någon svensk återförsäljare väljer vi att använda det naturlatexskum som 
tillverkas där trots tillsatsen av syntetlatex.  
Det är viktigt att skilja på produkterna naturlatexskum och syntetlatexskum. 
Syntetlatexskum är en kemiskt framställd produkt som är enklare att producera än 
naturlatexskum men som påminner väldigt om naturlatex i känsla och kvalité. 
Syntetlatexskum är inte att rekommendera för den som söker ett miljövänligt och 
giftfritt alternativ då produkten kan innehålla lösningsmedel och giftiga nitrösa 
amider11. Kemikalielagstiftningen inom EU reglerar dock användandet av kemikalier i 
bland annat syntetlatex så när materialet producerats inom EU ska förekomsten av 
kemiska tillsatser vara inom satta gränsvärden.  
Det finns olika märkningar av naturlatex som säkerställer bland annat hållbar odling 
och arbetsvillkor.12  

2.5.7 Övriga material  
Följande material har också ingått i våra tester men inte analyserats:  

• Bomullsvadd av ca 80% återvunna bomullsfibrer och ca 20% polyesterfibrer. 
(Nevotex) 

• Ullvadd av 70% ull och 30% polyester. Certifierad enligt Öko-Tex Standard 
10013 (Nevotex) 

• Vävar av 100% lin. (Nevotex och O.C. Oscarson) 

• Vattenbaserat lim, Simalfa. (Indukta) 
• Pocketspring (Starsprings) 
• Trikåväv 100% viskos. (Nevotex) 

 

 

      

                                                
10 http://www.fiab.se/index.asp?path=3&n=0 2015-09-11 
11 .(http://www.kemikaliedetektiven.se/giftiogsoffa.pdf 2015-09-11 
12 Se bilaga, miljömärkningar. 
13 Se bilaga: Miljömärkningar. 
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3 Praktiska tester 
 

3.1 Tekniktest på planka 
Våra tester har utförts på furuplankor motsvarande ca en halv stolssits i storlek 
(40x16cm). Storleken valde vi för att vi tror att en halv stolssits är ett tillräckligt stort 
format för att ge en uppfattning om hur materialen fungerar i full skala. Vi har gjort 
tester med följande tapetserartekniker:  

• kullerstoppning/planstoppning 

• Kantstoppning 
• Plymå 

 
Dessa tester valde vi för att vanligt förekommande tapetserartekniker. 
I de tester som består av grundstoppning och överstoppning har hela plankan 
försetts med grundstoppning och halva plankan försetts med överstoppning. Detta 
för att en ska kunna analysera de olika materialen, samt klämma och känna på de 
olika stoppningslagren. En långsida är “öppen” på samtliga tester, det vill säga inte 
innesluten i någon väv. I de tester som kräver genomdragsstygn har vi borrat hål i 
plankan för att kunna komma åt att dra igenom stygnen. 
 

3.1.1 Materialkombinationer 
Våra insamlade stoppningsmaterial är indelade i två kategorier: 

• Material som är lämpliga för grundstoppning. Dessa material bör ha bra 
hållfasthet och vara formbara. 

• Material som är lämpliga till överstoppning. Dessa material bör ha hög 
elasticitet och ge god komfort. 

 
Vår uppdelning grundar sig i våra erfarenheter och kunskaper som tapetserare och 
känslan vi får av materialen. Vissa materialkombinationer har vi, på grund av dess 
egenskaper, valt att inte kombinera. Exempel på sådana olämpliga kombinationer är 
grundstoppningar med genomdrag tillsammans med latex som överstoppning. 
Genomdragsstygnen gör att grundstoppningen får en viss gropighet som troligtvis 
skulle kännas igenom latexen. 
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Materialen som har rätt egenskaper för en grundstoppning är: 
• Termohampa.  
• Isoleringslin 
• Gummitagel 
• Gummikokos 

 
Materialen som har rätt egenskaper för en överstoppning är: 

• Tagelmatta 
• Naturlatex 

 

3.2 Tester med kullerstoppning/planstoppning 
 
En kullerstoppning består av en grundstoppning med genomdrag14 samt 
överstoppning. Kanterna är obearbetade (saknar stygn). Planstoppning görs på 
samma sätt som kullestoppning men utan genomdrag. 
 

3.2.1 Test med isoleringslin och tagelmatta i en kullerstoppning 
Grundstoppning - Isoleringslin (7cm) 
Överstoppning – Tagelmatta 
 

        
        
I testet provar vi huruvida isoleringslin lämpar sig som grundstoppning i en 
kullerstoppning. Vi testar också kombinationen isoleringslin i grundstoppning och 
tagelmatta i överstoppning. 
 
Tillvägagångssätt: 
                                                
14 Se ordlista 
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En platta med isoleringslin applicerades/limmades på furuplanka. Isoleringslinet 
sågades till två cm större än plankan runt alla kanter utom en långsida, den öppna. 
Stoppningsmaterialet kapslades därefter in med en entränning15 och genomdrag 
gjordes.Överstoppning i tagelmatta applicerades på halva grundstoppningen och 
sveptes med domestik16. 
Resultat: 
Isoleringslinet komprimerades till 2 cm vid utförande av genomdragsstygn. 
Stoppningsmaterialet var något svårhanterligt, då det är väldigt poröst, men 
stoppningen blev i övrigt jämn och fin. Tagelmatta fungerade i stort sett bra som 
överstoppning. Det finns en viss tendens till struktur i form av ca 5cm tjocka ränder 
materialet. Dessa kan till viss del anas igenom domestiken. 
 

3.2.2 Test med hampaisolering och tagelmatta i en kullerstoppnig 
Grundstoppning – Isoleringshampa (4,5cm) 
Överstoppning – Tagelmatta 
   

         
 
I testet provar vi huruvida isoleringshampa lämpar sig som grundstoppning i en 
kullerstoppning. Vi testar också kombinationen isoleringshampa i grundstoppning 
och tagelmatta i överstoppning. 
 
Tillvägagångssätt: 
En platta med isoleringshampa applicerades/limmades på furuplanka. hampan 
sågades till två cm större än plankan runt alla kanter utom en långsida, den öppna. 
Stoppningsmaterialet kapslades därefter in med en entränning17 och genomdrag 

                                                
15 Se ordlista 
16 Ibid 
17 Ibid 
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gjordes. Överstoppning i tagelmatta applicerades på halva grundstoppningen och 
sveptes med domestik18. 
 
Resultat: 
Isoleringshampan komprimerades till ca 2,5cm vid utförande av genomdragsstygn. 
Stoppningen blev i jämn och fast och påminner om en traditionell kullerstoppnig av 
kokosfiber (cellokrin). Tagelmatta fungerade i stort sett bra som överstoppning. Det 
finns en viss tendens till struktur i form av ca 5cm tjocka ränder materialet. Dessa 
kan till viss del anas igenom domestiken. 

3.2.3 Test med gummitagel och tagelmatta i en planstoppning 
Grundstoppning - gummitagel (3cm) 
Överstoppning – tagelmatta 
 

        
 

I testet provar vi hur gummitagel fungerar som ersättning för lösa stoppningsmaterial 
i en planstoppning. Vi testar också kombinationen gummitagel i grundstoppning och 
tagelmatta i överstoppning. 
 
Tillvägagångssätt: 
En platta med gummitagel appliceras/limmas på furuplanka. Materialet sågades ca 2 
cm större än plankan runt alla kanter, utom en långsida (den öppna). 
Alla kanter, förutom den öppna, fasades något på undersidan. Stoppningsmaterialet 
kapslades därefter in med en entränning.  
Överstoppning i tagelmatta applicerades på halva stoppningen och sveptes över 
med domestik. 
 

                                                
18 Se ordlista. 
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Resultat: 
Gummitagel fungerade bra som stoppningsmaterial i en planstoppning. Stoppningen 
blev jämn och fin med bra svikt. 
 

3.2.4 Test med gummikokos och tagelmatta i en planstoppning 
Grundstoppning i gummikokos (2cm) 
Överstoppning – Tagelmatta 
 

        
 

I testet provar vi hur gummikokos fungerar som ersättning för lösa 
stoppningsmaterial i en planstoppning. Vi testar också gummikokos i grundstoppning 
med tagelmatta som överstoppning. 
 
Tillvägagångssätt: 
Platta med gummikokos appliceras/limmas på furuplanka. Materialet sågades ca två 
cm större än plankan runt alla kanter utom en långsida, den öppna. Alla kanter på 
gummikokosen, förutom den öppna, fasades något på undersidan. 
Stoppningsmaterialet kapslades därefter in med en entränning.  
Överstoppning, i tagelmatta applicerades på halva grundstoppningen och sveptes 
över med domestik. 
 
Resultat: 
Gummikokos är ett mycket kompakt stoppningsmaterial med begränsad elasticitet. 
En planstoppning med gummikokos som grundstoppnig blir därför väldigt fast.  
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3.2.5 Test gummitagel och naturlatex i en planstoppning 
Grundstoppning i gummitagel (3 cm)  
Överstoppning i i naturlatex (1 cm) 
 

        
 

I testet provar vi hur gummitagel fungerar som ersättning för lösa stoppningsmaterial 
i en planstopping tillsammans med naturlatex som överstoppning.  
 

Tillvägagångssätt: 
Platta med gummikokos appliceras/limmas på furuplanka. Materialet sågades ca två 
cm större än plankan runt alla kanter utom en (den öppna). Alla kanter, förutom den 
öppna ,fasades något på undersidan. Stoppningsmaterialet kapslades därefter in 
med en entränning.  
Överstoppning i naturlatex applicerades på halva grundstoppningen och sveptes 
över med domestik. 
 

Resultat: 
Gummitagel fungerar i bra som stoppningsmaterial i en kullerstoppning. Naturlatex 
fungerar utmärkt som överstoppning i kombination med gummitagel och ger en 
mycket jämn och mjuk yta. 

3.2.6 Test med endast naturlatex som planstoppning 
Stoppning i naturlatex (2cm) 
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I testet provar vi hur naturlatex fungerar som ensamt stoppningsmaterial i en 
planstoppning. 
 

Tillvägagångsätt: 
Platta med naturlatex limmas på furuplanka. Över latexplattan sveps och spikas 
domestik. En långsida lämnas öppen. 
 

Resultat: 
En stoppning i enbart naturlatex blir förhållandevis mjuk och bjuder betydligt mindre 
motstånd än en stoppning i exempelvis gummitagel. Om latexplattan är för tunn finns 
risk att en sitter igenom och känner underlaget. Naturlatex ger i övrigt en jämn och 
fin yta och är lätt att arbeta med vad gäller tillskärning och limning. 
 
 
 
 

3.3 Tester med kantstoppning 
En kantstoppning är en fast stoppning som består av grundstoppning och 
överstoppning. I grundstoppningen har kanterna bearbetats med en eller flera rader 
stygn som stabiliserar och bestämmer formen.  
 

3.3.1 Test med isoleringshampa och tagelmatta i en kantstoppning 
Grundstoppning - isoleringshampa (4,5 cm) 
Överstoppning – tagelmatta 
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I testet provar vi huruvida isoleringshampa lämpar sig som grundstoppning. Vi provar 
också kombinationen isoleringshampa som grundstoppning och tagelmatta som 
överstoppning och hur det fungerar att sy av kanten i isoleringshampa. 
 

Tillvägagångssätt:  
En platta med termohampa appliceras/limmas på en furuplanka. Termohampan 
sågades ca 2cm större än plankan runt alla kanter, utom på den öppna långsidan. 
Stoppningsmaterialet kapslades därefter in med en entränning. Genomdragsstygn 
utfördes och kanterna syddes av.  
Överstoppning i tagelmatta applicerades löst på halva grundstoppningen och 
sveptes över med domestik. 
 

Resultat: 
Isoleringshampan komprimerades till ca 2,5cm vid utförande av genomdragsstygn. 
Stoppningen blev jämn och fast, med en känsla som påminner mycket om en 
traditionell stoppning av kokosfibrer (cellokrin). Isoleringshampan var lätt att jobba 
med och det fungerade mycket bra att sy av kanterna. Materialet behövde inte 
bearbetas med prim för att kanten skulle bli jämn och rak.  
Tagelmatta fungerade i stort sett bra som överstoppning. Höjden på överstoppningen 
blev 1,5 cm. Det fanns en viss tendens till struktur i stoppningen i form av ca 5 cm 
tjocka ränder.  Denna struktur beror på sättet som tagelmattan fästs i väven. Dessa 
ränder kan till viss del anas igenom domestiken.  
 

3.3.2 Test med isoleringslin och tagelmatta i en kantstoppning 
Grundstoppning i Isoleringslin (7cm) 
Överstoppning – tagelmatta 
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I testet provar vi huruvida isoleringslin lämpar sig som grundstoppning. Vi provar 
också kombinationen isoleringslin och tagelmatta och hur det fungerar att sy av 
kanten på isoleringslin. 
 

Tillvägagångssätt: 
En platta med isoleringslin applicerades/limmades på en furuplanka. Isoleringslinet 
liksom isoleringshampan, sågades ca 2 cm större än plankan runt alla kanter utom 
på den öppna långsidan. 
Stoppningsmaterialet kapslades därefter in med en entränning. Genomdragsstygn 
utfördes och kanterna syddes av. 
Överstoppning i tagelmatta applicerades på halva grundstoppningen och sveptes 
över med domestik. 
 

Resultat: 
Isoleringslinet komprimerades till ca 2 cm vid utförande av genomdragsstygn. 
Stoppningsmaterialet var något svårhanterligt eftersom det var väldigt poröst. Av 
samma anledning var det därför svårt att uppskatta hur mycket större än furuplankan 
som plattan skulle sågas till för att uppnå lagom överhäng. 
Stoppningen blev jämn men materialet bjöd på mycket motstånd vid avsyning av 
kanterna, det vill säga att det var trögt att pressa igenom nålen. 
Tagelmatta fungerade i stort sett bra som överstoppning tillsammans med 
isoleringslin. Se detaljer om tagelmatta som överstoppning i test 1.  
 

3.3.3 Test med gummitagel och tagelmatta i en kantstoppning  
Grundstoppning i gummitagel (3cm) 
Överstoppning -  tagelmatta 



 24 

 

        
 
I testet provar vi främst om det lämpar sig, och hur det fungerar, att sy av en kant i 
gummitagel. Vi testar också kombinationen gummitagel som grundstoppning och 
tagelmatta som överstoppning. 
 
Tillvägagångssätt: 
Gummitagel appliceras/limmas på en furuplanka. Materialet sågades ca 2 cm större 
än plankan runt alla kanter, utom på den öppna långsidan. Alla kanter, förutom den 
öppna, fasades något på undersidan. Stoppningsmaterialet kapslades in med en 
entränning och kanterna syddes av.  
Överstoppning i tagelmatta applicerades på halva grundstoppningen och sveptes 
över med domestik. 
 
Resultat: 
Gummitagel var mer tidskrävande att sy av än löst material. Detta för att materialet 
bjöd mycket motstånd når nålen skulle pressas igenom. Resultatet blev jämnt och 
fint och materialet komprimerades ej. 
Tagelmatta fungerade i stort sett bra som överstoppning tillsammans med 
gummitagel. Se detaljer kring tagelmatta som överstoppning i test 1. 

3.4 Tester med plymå 
 
Vi ville testa att tillverka nya plymåer i naturmaterial och valde att göra tre tester med 
olika kombinationer. Den första plymån valde vi att göra vändbar medan den andra 
har en ovansida och en undersida. Vi gjorde plymåerna i en storlek som var tänkbar 
för en soffa och i två olika tjocklekar. Varje test gjordes dels som en hel plymå men 
även som en halv i genomskärning. I de två första testerna använde vi pocketspring 
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som var 55 mm höga och med en trådtjocklek på 2,2 mm. Detta är en typ som 
lämpar sig bra för sitsar enligt tillverkaren.  
Det tredje testet bestod av en vändbar plymå med enbart naturlatex. Den gjorde vi 
lite tunnare för att testa att göra en plymå till en soffa där dimensionerna ska vara 
mindre än på de första testerna. 
Allt limmades med ett miljövänligt, vattenbaserat lim av märket Simalfa. 
 

3.4.1 Test av vändbar plymå med pocketspring, gummikokos, gummitagel och naturlatex 
I testet provar vi att göra en vändbar plymå med en kärna av pocketspring, 65x65x13 
cm.  
 

         
 
 
Material:  
 

• gummikokos 2 cm 
• gummitagel 2 cm 

• naturlatex 1 cm 
• pocketspring 
• bomullsvadd 

• trikåväv i viskos 
  
 
 
Tillvägagångssätt: 
Kärnan i pocketspring klipptes så att den var 7-10 cm mindre än det slutliga måttet 
på plymån. Eftersom man klipper bort hela rader som är 5 cm breda på en 
pocketspringkärna kan avståndet variera. Plattor i 2 cm tjock gummikokos skars till 
med isoleringskniv så att de blev 2 cm mindre än den färdiga plymån. Kanterna 
fasades en aning. Som kantbottnar runt pocketspringmattan sattes 5,5 cm höga 
remsor av gummitagel och gummikokos. Vi valde att varva tagel och kokos för att få 
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stabiliteten från kokosen och flexibiliteten från taglet. Ett utrymme lämnades runt om 
pocketspringkärnan så att den fick plats att röra sig. 
När resårerna och kantremsorna limmats fast på bottenplattan av gummikokos 
fästes den andra kokosplattan ovanpå. Hela “lådan” sveptes in i en 1 cm tjock 
naturlatex. 
Innan klädseln kom på lades ett lager bomullsvadd på varje sida och slutligen 
placerades en tunn trikåväv av viskos runt om plymån, en så kallad “strumpa”. 
Strumpan underlättade arbetet med att sedan ta på klädseln. 
 

         
 
Resultat:  
Vi valde att arbeta med gummikokos på den här plymån för att vi ville ha ett stabilt 
slutresultat. Det visade sig dock när arbetet var klart att denna plymå blev för hård 
och fast. När vi utvärderar inser vi att det finns skillnader mellan fastheten i olika 
kokosplattor. De plattor vi haft som mindre test bitar är inte lika hårda som de vi fått 
när vi beställt större mängder. De stora plattor vi fått skiljer sig också åt mellan 
varandra. Återförsäljaren O.C. Oscarson känner inte till problemet och vet inte vad 
det kan bero på. Det är en mycket liten produkt i deras sortiment och de kommer inte 
att utreda problemet ytterligare. Eftersom det bara finns en variant att beställa känns 
det svårt att arbeta med materialet då man inte vet vilken fasthet den produkt man 
får kommer att ha. Det här gör att vi finner det svårt att arbeta med gummikokos i 
framtiden. 
Att fasa kanterna på gummikokos är svårt. Försök gjordes med isoleringskniv, 
polyetersåg och sax. Sax fungerade bäst men det var tungt och jobbigt för händerna. 
Den här plymån lämpar sig bäst på ett plant underlag utan svikt. Eftersom plymån är 
mycket stabil rör den sig inte tillsammans med till exempel en nosagfjädring. 
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3.4.2 Test av ej vändbar plymå med pocketspring, gummikokos, gummitagel och naturlatex 
Den andra plymån väljer vi att inte göra den vändbar för att vi ska kunna lägga på 
mer latex på ovansidan utan att öka på dimensionerna på slutresultatet allt för 
mycket, mått 65x65x16 cm. Vi utgår från samma kärna i pocketspring som i test 1.  
 

        

 

Material: 

• gummikokos 2 cm 
• gummitagel 2 cm 
• naturlatex 1 och 2 cm 

• bomullsvadd 
• trikåväv i viskos 

  
Tillvägagångssätt: 
I botten lades en 2 cm tjock gummikokos som gjordes 2 cm mindre än slutmåttet och 
med fasade kanter. På den placerades pocketspringkärnan som hade klippts till i 
lagom storlek för att ge utrymme för en 7-10 cm bred kantbotten i gummitagel. Som 
lock över detta lades en platta 2 cm tjockt gummitagel med fasade kanter. På 
ovansidan placerades ett lager 2 cm tjock naturlatex. Runt om alltihop sveptes 
ytterligare ett lager 1 cm tjock naturlatex.  
Ovansidan fick ett lager bomullsvadd och slutligen träddes en trikåväv över hela 
plymån för att underlätta för klädselarbetet.  
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Resultat: 
Detta blev en stadig och bekväm sittplymå. Gummitaglet är tillräckligt stabilt för att en 
inte ska känna kärnan av pocketspring genom det men ändå så flexibelt att 
komforten blir hög. Den här typen av plymå passade bra tillsammans med 
nosagfjädring eller på ett underlag utan svikt.  
Gummitaglet fasades lättast med sax. Isoleringskniv fungerade bra för att skära i 
materialet. 
  

3.4.3 Test av vändbar plymå i naturlatex 
Utifrmån de tjocklekar på plattor i naturlatex so finns hos de svenska återförsäljarna 
ville vi testa att göra en vändbar plymå helt i latex med måtten 65x65x12 cm.  

         
 
Material: 
Naturlatex 4 och 2 cm 
Ullvadd 
Trikåväv i viskos 
 
Tillvägagångssätt: 
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Med polyetersåg skar vi till två skivor naturlatex, 4x61x61 cm. De limmades ihop till 
en 8 cm hög dyna. Över och under limmades en platta 2 cm tjockt naturlatex som 
fick svepa över kanten. Ingen fasning gjordes eftersom ett kantigt slutresultat 
önskades. Kanterna på det yttersta lagret limmades ihop med en limfog runt om hela 
plymån. 
  

        
 
Resultat: 
Att såga och limma latex är snabbt och enkelt. Latex är känsligare än t.ex. kallskum 
så det finns risk för “riv”-skador på ytorna om man är oförsiktig. 
Plymån i testet blev elastisk med mycket stuns och passade bra på ett fjädrande 
underlag som t.ex. ett spunnet resårhus och nosag. Innan klädsel kompletterades 
plymån med en vadd och en strumpa av trikåväv. Ullvadd användes eftersom den 
hade en slät och jämn yta som påminde om de syntetiska alternativ som ofta 
används tillsammans med latex eller polyeterskum. Det fungerade bra. 
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3.5 Delning och skiktning av produkterna 
 
Att på ett effektivt sätt dela och i vissa fall skikta stoppningsplattorna var inte helt lätt. 
Vi provade flera olika sågar och knivar men i flera fall visade det sig att en vanlig sax 
var det som fungerade bäst. 
 

3.5.1 Isoleringshampa 
För att dela isoleringshampan provade vi en isoleringskniv och en isoleringssåg. Vi 
provade också andra verktyg såsom saxar och polyetersåg. 
Varken isoleringskniven, eller isoleringssågen fungerade särskilt bra. Sågen var den 
som fungerade bäst. Polyetersågen fungerade inte alls att dela hampan med. Att 
klippa med sax var den metod som var enklast och fungerade bäst. 
Att skikta isoleringshampa för att få tunnare delar gick väldigt lätt. Plattorna är 
uppbyggda med fibrerna i parallella lager. 
Dela: sax 
Skikta: ja 
 

3.5.2 Isoleringslin 
För att dela isoleringslinet provade vi samma verktyg och metoder som vid delning 
av thermohampa. Isoleringslinet var mjukare och porösare i sin struktur än hampan 
och isoleringskniven och isoleringssågen fungerade inte alls. Inte heller 
polyetersågen gick att dela plattan med. Att klippa med sax var det som fungerade 
bäst. 
Skiktning fungerade inte alls då fibrerna låg i alla möjliga riktningar. 
Dela: sax 
Skikta: Nej 
 

3.5.3 Gummikokos 
Att dela gummikokos fungerade bra med isoleringskniven och isoleringssågen. 
Polyetersågen fungerade inte alls och materialet var hårt att klippa med sax. Att 
skikta gummikokos gick bra. 
Dela: isoleringskniv/såg 
Skikta: ja 
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3.5.4 Gummitagel 
Att dela gummitagel fungerade bra med isoleringskniven och isoleringssågen. Att 
klippa i de tunnare plattorna (1-2cm) fungerade också bra. De tjockare plattorna var 
det trögt att klippa i. Plattorna var skiktbara men att dela dem med pollyetersåg 
fungerade inte alls. 
Dela: Isoleringskniv/såg, sax 
Skikta: ja 
 

3.5.5 Naturlatex 
Alla plattorna av naturlatex fungerade utmärkt att dela med polyetersåg och de tunna 
(1 och 2 cm) var även lätta att dela med sax. Isoleringskniven och isoleringssågen 
fungerade inte alls. Det var heller inte möjligt att skikta latex. 
Dela: Polyetersåg, sax 
Skikta: Nej 
 

3.5.6 Tagelmatta 
Tagelmatta delas enklas med en stor och välslipad sax.  
Dela: sax 
Skikta: Nej 
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4 Testmöbler 
 
Vi har valt två olika möbler och restaurerat dessa. Båda möblerna representerar 
vanligt förekommande uppdrag på en tapetserarverkstad. Stoppningsmaterial till 
möblerna har vi valt utifrån våra testresultat och möblerna har gett utrymme för att 
testa såväl kullerstoppning som kantstoppning och tillverkning av plymå i full skala. 
 
 

4.1 Fåtölj med handsnört resårhus 
 
Vår första testmöbel har sitt ursprung från 1900-talets första hälft. Den har en 
asymmetrisk form med mjuka svängda linjer. 
Fåtöljen innehöll ett handsnört resårhus och traditionellt handredd stoppning i tagel 
och krollsplint. Sitsen var gjord med tekniken kantstoppning medan ryggen var 
stoppad i tekniken kullerstoppning.  
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4.1.1 Möbelns skick vid start 
Fåtöljen var vid start klädd i ett rosa plyschtyg. Fåtöljen hade fransar nertill och 
tellikor19 längs ryggen. Det fanns spår av tidigare klädsel, och det kan därför 
konstateras att klädseln inte var original, utan sekundär. 
Sitsen hade ett traditionellt resårhus med sviktande framkant och var rejält nedsutten 
och sliten. 
Grundstoppningen i både rygg och sits bestod av krollsplint. Överstoppningen bestod 
av tagel. Vävarna såsom entränning och bärande grundväv var av jute.  

4.1.2 Åtgärder  
Stommen var i fint skick men resårerna behövde bytas ut och snöras om. Den 
traditionellt handredda stoppningen kom att bytas mot stoppningsmateriel i form av 
plattor. Utmaningen med möbeln var att få till de svängda formerna och den 
traditionellt avsydda framkanten med de valda materialen. 

4.1.3 Val av stoppningsmaterial 
Efter att ha utvärderat våra insamlade material och analyserat våra tester togs 
beslutet att använda isoleringsplattor i hampa som grundstoppning i sitsen och 
isoleringsplattor i lin som grundstoppning i ryggen. Till överstoppning användes 
tagelmatta både i sits och rygg. 
 
Vi valde isoleringsplattorna i hampa för att det är att betrakta som ett miljövänligt 
material som är relativt obeprövat som stoppningsmaterial i möbler och för att 
testerna visade att materialet har stor potential som just stoppningsmaterial. 
Hampan som gröda är snabbväxande, kräver ingen konstbevattning eller 
bekämpningsmedel och går utmärkt att producera i Sverige. På så vis kan en 
komma att slippa de långa transporter som krävs för att få tropiska material såsom 
kokosfibrer till Sverige. Hampan innehåller inte heller några proteiner vilket inte gör 
den attraktiv för skadedjur såsom pälsänger och mal. 
 
Vi valde att använda isoleringsplattorna i lin för att det liksom hampa betraktas som 
ett miljövänligt material och för att det är relativt obeprövat som stoppningsmaterial i 
möbler. Testresultatet för linisoleringen som stoppningsmaterial var visserligen 
sämre än resultatet för isoleringshampan, där det framför allt handlade det om att 
materialet var poröst och krävde stor komprimering för ett bra resultat. Materialet 

                                                
19 Se ordlista 
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kändes dock så pass intressant ur bland annat miljöhänseende att det var värt att 
prövas vidare i testmöbeln. 
 
Tagelmatta valde vi på grund av taglets kvaliteter. Tagel är en elastisk fiber med 
dokumenterat mycket lång hållbarhet. Eftersom det på marknaden finns 
tagelprodukter i mattform blev det ett naturligt val till överstoppningen. 
    

4.1.4 Stoppningsarbete - sits 
Vid stoppningsarbetets start hade 
fåtöljen fått ett nytt handsnört 
resårhus och vi fick därav 
möjlighet att testa ett av 
testmaterialen på ett sviktande 
resårhus.  
Grundstoppningen gjordes av 
isoleringsplattor i hampa om 5 cm i 
tjocklek.            
Testerna visade att materialet 
komprimerades till något under 
hälften av sin ursprungliga höjd vid 
utförande av genomdragsstygn. 
Fåtöljen hade behov av en något 
högre grundstoppning än de ca 
3cm som ofta är normen för en 
grundstoppning. Att använda en platta termohampa skulle därför ge en stoppning på 
under 2.5 cm i tjocklek, vilket skulle bli för lågt. En stoppning med två plattor skulle 
istället ge en stoppning på ca 4-5 cm beroende på hur hårt genomdragsstygnen 
spänns vilket skulle bli lagom. 
 
Första momentet var att malla av fåtöljens sits och såga ut plattorna i rätt form och 
storlek. För att materialet skulle räcka till och för att få ett bra överhäng i framkanten 
skars dom ca 3 cm större än resårhuset i framkant, 2 cm större i sidorna och ca 6 cm 
större i bakkant.  
 Plattorna applicerades på sitsen och sveptes in i en linne-entränning som spikades 
ner i sargen alternativt syddes fast i framkant. Genomdragsstygn utfördes på 
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traditionellt sätt och fixerade materialet samt komprimerade det till önskad höjd (ca 
4cm). 
Bakkanten och bakre delen av sidorna fylldes ut med spillbitar av termohampa innan 
entränningen klamrades fast i bakkant och sidor och syddes fast i framkant. 
 

       
 
Framkanten syddes av på traditionellt sätt med en rad vertikala stygn och en rad 
horisontella stygn. Känslan i att sy av kant i termohampa skiljde sig inte särskilt 
mycket från att sy av i traditionella material. Möjligtvis var det något lite trögare att få 
nålen igenom materialet. I övrigt var materialet jämt och fint packat och behövde inte 
primas eller på annat sätt bearbetas. 
 
Till överstoppning användes tagelmatta. Mattan klipptes till i sitsens form och 
placerades på grundstoppningen. 
 I framkanten behövde taglet fasas för att få en fin form som synkade bra med 
grundstoppningen. Detta gjordes genom att en del material drogs bort för hand.  
Överstoppningen sveptes in med domestik. Sitsens framkant stoppades med en 
skiktad bit isoleringshampa och kläddes med domestik. 
 

4.1.5 Stoppningsarbete - Rygg 
Som grundstoppning i fåtöljens rygg användes isoleringsplattor i lin i en tjocklek om 
7cm. Testerna visade att materialet komprimerades med över ⅔ delar vid utförande 
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av genomdragsstygn. För att få en lagom tjocklek användes två lager plattor. 
Resultatet blev en stoppning på ca 3,5-4 cms tjocklek. 
 
Plattorna mallades ut efter ryggens form med tillägg på ca 2cm. Då plattorna inte var 
tillräckligt stora för att täcka hela ryggen fick de skarvas på flera ställen. För att 
mötena i skarvarna skulle fungera fick isoleringen fasas till i lämplig form. 
Den väldigt tjocka mängden material (ca 14cm) var svår att få att stanna på plats 
under arbetets gång och därför gjordes provisoriska genomdragsstygn direkt genom 
stoppningsmaterialet och ut på baksidan. (dessa plockades senare bort). 
 
 

       
 
 
Stoppningen sveptes därefter in i en linne-entränning som nålades upp. Permanenta 
genomdragsstygn utfördes sedan metodiskt och materialet pressades successivt 
samman, lite i taget. I detta arbete var det viktigt att hålla ett öga på materialet i 
skarvarna så att det inte flyttade på sig och bildade tomrum. 
 
I kanterna formade sig materialet jämt och fint när enträninngen spändes och 
behövde inte någon ytterligare bearbetning exempelvis med prim.  
 
Till överstoppning användes, liksom på sitsen, tagelmatta. Mattan klipptes till i 
ryggens form och fasades lätt i kanterna för att få en jämn övergång till 
grundstoppningen. Överstoppningen sveptes sedan in med domestik. För att få ut de 
svängda partierna i ryggen gjordes pikeringar20 innan domestiken spikades fast. 

                                                
20 Se ordlista. 
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4.1.6 Klädsel 
Fåtöljen kläddes ”Peres”, ett naturfärgat tyg med grov struktur i 100% lin från Astrid. 
 

4.1.7 Resultat 
I arbetet med fåtöljen testade vi att byta ut handredda stoppningsmaterial mot 
naturmaterial i form av plattor. De material 
vi valde som grundstoppning har sitt 
huvudsakliga användningsområde som 
isoleringsmaterial inom byggbranschen 
men ett av dem, hampan visade sig 
fungera utmärkt som stoppningsmaterial i 
möbler. Det gick betydligt snabbare att 
använda isoleringahampa som 
grundstoppning än att reda material för 
hand. Känslan i isoleringshampans 
avsydda kant  påminner mycket om 
samma teknik med kokosfibrer. 
Isoleringshampa är ett material som vi 
kommer att vilja arbeta vidare med i  
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framtiden. 
När det gäller stoppning med isoleringslin var tidsvinsten inte lika stor. Detta 
eftersom den var porös och därmed mer tidskrävande än hampan att arbeta med. Vi 
ser därför inte isoleringslinet som ett material som vi vill jobba vidare med. 
Tagelmatta fungerade mycket bra som överstoppnig. Viktigt att tänka på är att 
grundtoppningen har rätt form (dosering) vid användning av tagelmatta som 
överstoppning. 
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4.2 Soffa med plymåer 
 
Som tapetserare får en ibland tillverka nya plymåer till soffor och fåtöljer. De är ofta 
gjorda av skumplast och/eller dun/fjäder och har ibland en resårkärna av till exempel 
pocketspring. 
Den soffa som Stina valde att arbeta med skulle troligen ha fått nya plymåer i 
skumplast om den lämnades in för restaurering. Genom att välja den här soffan fick 
vi möjlighet att prova vilka material som är lämpliga när man vill ersätta skumplast. 
 

4.2.1 Soffans nuvarande skick 
Soffan är av märket Dux och har nosagfjädrar i sitsen och ovanpå dem ett spunnet 
resårhus. Det är en tresitsmodell med tre plymåer i sitsen och tre stycken i ryggen. 
Plymåerna är identiska, helt kvadratiska och vändbara i sitsen medan de i ryggen 
har en rektangulär plymå i mitten och två med snedställda ytterkanter på sidorna. 
Plymåerna är i dag gjorda av latexskum i ett stycke. De är tunga, spänstiga, ger bra 
svikt och samtidigt lite motstånd när man sitter på dem. De har dock åldrats och 
materialet har börjat torka så de bör bytas ut. 
Stommen är stoppad med ett lager bomullsvadd och på några ställen en tunn 
skumplast. Längs med kanten på ryggstödet har en vulst av naturlatexskum limmats 
fast. För att få rätt form på sitsens framkant har en remsa naturlatexskum sågats till 
och limmats fast för att skapa en engelsk kant. 
Soffan är någonstans mellan 50 och 60 år gammal. Klädseln är original och all 
stoppning är troligen det också. Med tanke på soffans ålder är allt latexskum av 
naturlatex eftersom syntetlatex inte hade börjat användas vid den här tiden.21 

4.2.2 Åtgärder 
Nosagfjädringen och det spunna resårhuset är i fint skick och får därför sitta kvar. 
Alla jutevävar är välbevarade och vi behåller dem också. Eftersom allt 
naturlatexskum i plymåerna har börjat torka och pulveriserats så det behövs helt nya 
plymåer i både rygg och sits. Vulsterna som sitter längs ryggen och den engelska 
kanten på sitsens framkanten är fortfarande i gott skick och de får därför sitta kvar. 
Den största utmaningen med soffan blir att tillverka nya plymåer som kan ge samma 
komfort som de nuvarande.                             

                                                
21 Intervju med Joakim Åberg, Fiab 2015-04-20 
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4.2.3 Stommen 
Det enda stoppningsmaterial som skall bytas ut i stommen är den tunna skumplast 
som sitter längs armstödens insida. Vi byter ut den mot en bomullsvadd. Vadden på 
insidan av ryggen byts mot ny bomullsvadd eftersom den inte håller ihop så bra när 
originalklädseln plockas bort. Utöver detta är det bara klädseltyget som är nytt på 
soffans stomme 
 

        
 
 

4.2.4 Plymåerna 
Under våra tester av plymåer konstaterade vi att när man jobbar med en kärna av 55 
mm hög pocketspring blir tjockleken på plymån för stor för den här typen av soffa. 
Det hade varit intressant att göra en plymå med en lägre pocketspringkärna men vi 
hade inte tillgång till detta under det här arbetet. Istället väljer vi nu att göra nya 
plymåer på samma sätt som originalplymåerna, det vill säga helt i naturlatexskum. 
Förhoppningen är att de nya plymåerna i naturlatexskum ska bli mycket spänstiga 
vilket kommer att passa bra ovanpå de dubbla fjädringssystem som den här soffan 
har, nosag och spunnet resårhus.  
  
Plymåerna tillverkas på exakt samma sätt som den som tillverkades i naturlatexskum 
under testerna. Ryggplymåerna görs också med två 4 cm tjocka naturlatexplattor i 
grunden. Där sveper vi inte naturlatexskum runt hela plymån utan den 2 cm tjocka 
plattan limmas i ett stycke runt bara ovansidan, framsidan och undersidan för att de 
inte ska bli för breda och tjocka.  
 

4.2.5 Klädsel 
Innan klädseln placerars ullvadd runt alla plymåer. Förutom att det ger en bra 
ytkänsla så skyddar det också mot solljus vilket är bra med tanke på att 
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naturlatexskum åldras snabbar när materialet utsätts för ljus. För att vadden ska 
stanna på plats och det ska gå lättare att ta på klädseln trär jag en trikåväv av viskos 
över hela plymån som avslutning. Soffan får en klädsel i ett tvättbart möbeltyg i 
100% lin som heter “Sonia” och kommer från Astrid.  

4.2.6 Resultat 
När det gäller den här soffan så har vi genom att tillverka nya plymåer helt i 
naturlatexskum bevarat soffans karaktär och komfort på bästa möjliga sätt. Att 
tillverka nya plymåer helt i 
naturlatexskum är enkelt och går lika 
snabbt som att göra dem i skumplast. 
Känslan i en plymå helt i 
naturlatexskum är en tung och elastisk 
plymå med mycket stuns och 
flexibilitet. Vår erfarenhet är att det är 
svårt att få samma resultat i 
skumplast. Kostnaden för 
naturlatexskum är dock ungefär 
dubbelt så stor jämfört med 
skumplast. Hållbarheten över tid är 
den samma enligt tillverkarna, 15-20 
år. Båda materialens livslängd 
påverkas av hur de utsätts för ljus, 
syre och värme.  
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5 Resultat 
 
Efter att ha inventerat leverantörer och deras utbud, klämt och känt på prover som vi 
sedan testat i större och mindre skala är det dags att sammanfatta vad vi kommit 
fram till. 
En av de viktiga frågorna vi ställde oss i början av det här arbetet är om det går att 
arbeta effektivare om man använder naturmaterial i plattor i jämförelse med de 
traditionella lösa materialen som ska redas för hand. En annan aspekt att ta hänsyn 
till är materialens kostnader. 
Vi vill kunna erbjuda giftfria material till våra kunder och därför har vi valt att 
undersöka hur vi kan ersätta det syntetiska stoppningsmaterialet polyeterskum i 
möbler.  
 

5.1 Plattor i naturmaterial som grundstoppning 
Tidsbesparing 
Vad vi kan konstatera är att det finns en hel del tid att vinna på att slippa reda ihop 
materialen för hand. Att reda löst material på en fåtöljsits tar ett par timmar. Att lägga 
på en platta gummitagel eller hampaisolering tar ca 30 minuter. När stoppningen 
sedan syddes av så gick det väldigt smidigt med hampan medan det med 
gummitagel var tyngre och krävde lite mer arbete. Jämfört med löst material så är 
hampan mycket snabbare att sy av då man slipper arbetet med att fylla ut kanterna. 
När det gäller gummitagel är det svårare att jämföra tidsbesparingen mot att arbeta 
med löst material. Tidsåtgången beror mycket på armstyrka och uthållighet. 
 
Att tänka på 
Alla produkter vi jobbat med är platta och fyrkantiga. När det gäller ytor som kräver 
en rundare form kan man behöva bygga upp formen underifrån med plattor i flera 
lager alternativt använda en tjockare platta som fasas. Detta gör att tidsvinsten blir 
mindre på små ytor men det kan fortfarande vara lönsamt på stora ytor.  
Trots att det går att bygga en rundad form med plattorna så har en inte samma 
kontroll och möjlighet att anpassa stoppningen efter olika förutsättningar som när en 
reder för hand. 
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5.2 Plattor i naturmaterial som överstoppning 
Tidsbesparing 
Att använda tagelmatta som överstoppning sparar tid då den är enkel att klippa till 
och går snabbt att applicera på grundstoppningen och på stora ytor blir tidsvinsten 
särskilt stor. Tagelmatta passar ofta bra som överstoppning på möbler med 
traditionell stoppning.  
Naturlatex ersätter inte tagel som stoppningsmaterial utan bör användas där man 
istället skulle ha använt polyeter. Någon tidsvinst med att använda naturlatex istället 
för polyeter finns inte. 
 
Att tänka på 
När det gäller tagelmatta går det bra att reda på mer material (löst tagel) om 
stoppningen behöver doseras. Det kan finnas en viss tendens till ränder i 
stoppningen som kan synas genom domestiken. Om man ska klä med ett tunt tyg 
där ojämnheter lätt syns så kanske inte tagelmatta är det bästa alternativet. 
Viktigt att tänka på när det gäller naturlatex är att den åldras snabbare om den 
utsätts för ljus, fukt och värme. Att lägga en vadd över kan eventuellt förlänga 
livslängden 

5.3 Plattor i naturmaterial istället för syntetiska stoppningsmaterial 
Tidsbesparing 
Polyeter är ett mycket snabbt material att arbeta med så det är svårt att hitta en 
ersättare som ger tidsbesparingar i jämförelse med det. Naturlatex är lika snabbt och 
enkelt så där är ingen tidsskillnad alls. Gummitagel är också snabbt men kan ibland 
behöva bearbetas lite mer vad gäller fasning och limning för att få ett jämnt resultat 
längs t.ex. kanter. 
 
Att tänka på 
Ekonomin är antagligen den stora anledningen till att många väljer att jobba med 
polyeter. Vill man arbeta med naturmaterial i stället så ligger vinsten i kvalitén och att 
kunna erbjuda ett giftfritt och miljövänligt alternativ. Det finns polyeter som är 
godkänd för användning i möbler som ska certifieras enligt Svanen. I ett längre 
perspektiv är det ändå inte ett hållbart alternativ eftersom polyeter är en oljebaserad 
produkt som under produktionsförloppet kräver inblandning av hälsovådliga 
kemikalier. 
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5.4 Analys och slutsatser 
Vi återgår nu till den ursprungliga frågeställningen: 
”Hur kan vi som möbeltapetserare arbeta och verka för en giftfri miljö genom att  
använda plattor i naturmaterial och vilka möjligheter och begränsningar innebär det?” 
 
En möjlighet som plattorna ger är valet att kunna gå en väg som innebär att man 
som tapetserare alltid kan erbjuda sina kunder ett miljövänligt och giftfritt alternativ i 
möbelstoppningar. 
En annan möjlighet med användandet av plattor i naturmaterial är en besparing av 
arbetstid för tapetseraren när det kommer till att bearbeta material i 
grundstoppningar och överstoppningar.  
 
Begränsningar som vi kan se att användandet av dessa produkter kan ge för 
tapetseraren är vid arbete med möbler som utsätts mycket för väder och vind, 
exempelvis vid produktion av båtdynor. Även i miljöer som kräver extra brandskydd 
behöver tapetseraren som arbetar med dessa material vara noggrann. Varken 
gummitagel eller naturlatex har något naturligt flamskydd men det kan tillsättas. 
Kostnaden för material blir också en viktig aspekt att väga in. En tapetserare som vill 
arbeta med enbart naturmaterial behöver kunna motivera för sina kunder varför det 
är värt att betala för det eftersom priset på materialet ibland blir högre än kollegans 
som gör samma jobb med till exempel skumplast av polyeter. 

5.5 Hur går vi vidare? 
Som tapetserare hanterar vi material som kan bidra till problemen med kemikalier 
som påverkar våra kroppar och vår miljö. Exempel på dessa material är skumplast, 
textilier, konstläder, kromgarvat läder och lösningsmedelsbaserat lim.  
Vi är övertygade om att det går att välja att enbart arbeta med förnyelsebara 
naturmaterial som tapetserare och på det sättet undvika de hälsoskadliga och 
miljöfarliga ämnena.  
Under hösten 2015 öppnar vi vår tapetserarverkstad vid Mariatorget i Stockholm: 

 
 

SÖDERMALMS  

TAPETSERARVERKSTAD 
 

EKO & NATURMATERIAL 
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Södermalms Tapetserarverkstad ska erbjuda hållbara material av förnyelsebara 
råvaror som alternativ till syntetiska material. Vi kommer att ha fokus på hållbarhet 
för människa och miljö i alla beslut vi fattar. Det innebär att det finns en del material 
och produkter som vi kommer att välja bort i vårt arbete. Vi tror att den här 
inriktningen är fullt möjlig för en tapetserare att välja idag men det är viktigt att ha 
goda kunskaper om materialen vi arbetar med så att vi kan göra kloka val och ger 
bra råd till våra kunder.  
Genom det här examensarbetet har vi fått mycket goda kunskaper om 
stoppningsmaterialen och hur vi kan arbeta effektivare med naturmaterial i plattor. 
Det finns dock många andra material som vi också behöver lära oss mer om när vi 
vill arbeta giftfritt. 
Vår förhoppning är att som tapetserare kunna kombinera traditionella material och 
tekniker med 1900-talets tankar och idéer om effektivitet. 
 

5.6 Rekommendation 
Det här arbetet kan ligga till grund för den tapetserare som vill ställa om till ett 
hållbart arbetssätt. Genom att ta del av våra erfarenheter och tankar kan processen 
starta där en börjar titta på de material en arbetar med dagligen på ett nytt sätt. Om 
en sedan väljer att gå vidare genom att arbeta mer med de plattor vi rekommenderar 
eller hitta andra hållbara arbetssätt är egentligen inte det viktiga men vi tror att 
framtiden ligger i att kunna jobba effektivt med naturmaterialen. Plattorna är ett sätt 
att göra det. 
 
Något som är viktigt för alla hantverkare och även för oss tapetserare är att vi blir 
experter på de material vi arbetar med och medvetna om hur de påverkar människan 
och miljön. Det finns produkter som är bra alternativ ur ett miljö- och hälsoperspektiv 
men de kostar ofta lite mer och de kan vara svårare att få tag på. En viktig uppgift för 
oss blir att ställa krav på våra leverantörer så att de aktivt arbetar med att hitta 
producenter som erbjuder de produkter vi behöver. 
 
Arbetet har bara börjat. Den här rapporten är en del i processen men än finns det 
mycket kvar att göra. Vi skulle gärna se att det gjordes efterforskningar kring de 
etiska aspekterna av de material vi jobbar med, både vad gäller arbetsvillkor för de 
människor som är inblandade i produktionen men också vad gäller djurskydd när det 
kommer till animaliska produkter. Det är också viktigt att vi tittar vidare på alla 
material som förekommer inom vårt hantverk.  
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Det pågår en förändring av synen på kemikalier i samhället idag och vi kommer med 
all säkerhet att i en nära framtid få ta del av fler rapporter och forskningsresultat som 
kommer att ligga till grund för den omställning som vi oundvikligen måste göra. Som 
tapetserare har vi möjligheten att redan nu börja förändra genom att ställa krav på 
material som är hållbara för människan och miljön. 
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6 Bilagor 
 

6.1 Fakta om naturmaterialen 
 

6.1.1 Hampa  
(Växtfiber – stjälkfiber) 
Hampa är en snabbväxande ettårig ört som kan växa upp emot fyra meter på tre 
månader.22 Den typen av hampa som odlas i Europa kallas för industrihampa. 
Industrihampa odlas även i Ryssland, och Indien. I Sverige blev det 1970 förbjudet 
att odla industrihampa på grund av att den lätt blandas samman med sin 
narkotikaklassade släkting. Sedan 2003 kan man dock söka tillstånd för odling i 
Sverige. 
 
Egenskaper 
Hampafibern betraktas som en mycket stark naturfiber med hög draghållfasthet.23 
Fiberns utseende och egenskaper påminner mycket om linets men den går inte att 
spinna lika tunn. Tyg av hampa är att betrakta som slitstarkt men skrynklar lätt. 
 
Användningsområden 
Hampan har traditionellt använts till snören rep och grövre textila vävar. 
I dag märks också ett ökat intresse för hampa inom hudvårds och 
livsmedelsindustrin. Exempelvis i livsmedelsbutiker hittar man produkter såsom 
hampaolja, och flertalet matvaror innehållande hampafrön. 
Hampa kan också används som isoleringsmaterial, både som löst material och i form 
av pressade plattor. Som isoleringsmaterial betraktas hampan som miljövänlig och 
lämplig för ekologisk byggnadsvård. Hampafibern innehåller inga proteiner vilket gör 
att den inte angrips av skadedjur såsom mal och pälsänger. 
 
Miljöaspekter 
Hampa betraktas som en miljövänlig gröda.  Den är anpassningsbar, växer fort, 
kräver minimalt med vatten och ger en högre avkastning än både bomull och lin. 

                                                
22 Fabric refference, Mary Humphries, Fellow Institute of textile Sience. 2009 
23 Textil Materialorientering, konstfack 2011, Amica Sundström 
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Plantan kräver inga extra näringsämnen och går att odla år efter år på samma 
plats.24 
Hampa går utmärkt att odla i hela Europa, därför behövs inga långa transporter vid 
användning av hampa. Den största miljöpåverkan vid förädling av hampa sker, 
liksom vid förädling av lin, vid rötningen, då stora mängder vatten krävs. 
 

6.1.2 Lin  
(Växtfiber – stjälkfiber) 
Lin är ettårig ört som främst odlas i Kina, Belgien, Irland, Frankrike, Holland, Polen 
och de baltiska länderna. Det finns två sorters lin, spånadslin och oljelin. Spånadslin 
har längre fibrer än oljelin. I Sverige lade man ner de sista linberedningsverken på 
70-talet och i dag odlas lin i Sverige endast för eget intresse (av hembygdsföreningar 
och liknande) eller till oljeproduktion (Oljelin)25 
 
Egenskaper 
Linfibern är rak, relativt stel och glansig. Den har en mycket god förmåga att ta upp 
vatten och kan ta upp ca 50 % av sin egen vikt. Linfibern har mycket hög 
draghållfasthet och låg elasticitet. Den skrynklas lätt och bryts sönder om den veckas 
upprepade gånger på samma ställe. Motståndskraften mot ljus är god. 
 
Användningsområden 
Spånadslin används främst till att producera textila vävar. Lin används bland annat 
till handdukar, kläder, gardiner, möbeltyget, tråd, garn och stoppningsvävar. Oljelin 
odlas för framställning av linolja. Linolja används främst som impregnering av trä 
men kan även användas i matlagning. 
Traditionellt har linfibrer (linblånor) även använts vid tätning mellan vattenrör. 
 
Miljöaspekter 
Lin kräver inte någon direkt gödsling för att växa. Den växer däremot förhållandevis 
långsamt och kan därför ha svårt att hävda sig mot ogräs vilket innebär att 
ogräsmedel kan behövas. Den största miljöpåverkan vid förädling av fibern sker vid 
den så kallade rötningen. För att frigöra fibern vid storskalig framställning krävs stora 
mängder vatten. Vid rötningsprocessen bildas stora mängder syreförbrukande 

                                                
24 Textil Materialorientering, konstfack 2011, Amica Sundström 
25 Materialorientering, konstfack 2011, Amica Sundström 
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ämnen i vattnet som sedan måste renas. Under senare år har en metod där linet 
rötas i stora tankar med enzymer utvecklats vilken är mer skonsam för miljön. 
 

6.1.3 Kokos  
(växtfiber - fruktfiber) 
Kokosnöten är kokospalmens frukt. Palmen blir 20-30 meter hög och producerar 
mellan 10 – 20 nötter i toppen. 
Kokospalmen växer i tropikerna och odlas främst på Sri Lanka, Filippinerna, 
Indonesien och Indien. Alla dessa länder har även ekologiska odlingar. 26 
Kokosfibern utvinns från kokosnötens ytskikt. 
 
Egenskaper 
Kokosfibern är en grov fiber och har en längd på 10-25  cm. Den är relativt lätt och 
blir efter tvinning och ångning krusig samt får en bra elasticitet och hållbarhet. 
Fibern har en hög nötningshållfasthet men sämre draghållfasthet än exempelvis 
stjälkfibrerna (hampa och lin).27 
 
Användningsområden 
Kokosfiber används traditionellt som stoppningsmaterial i möbler. Andra 
användningsområden är exempelvis i borstar, mattor och rep. 
Det finns i dag flera företag som använder kokosfibern som stoppning i sängar och 
madrasser, då ofta tillsammans med naturlatex. 
 
Miljöaspekter 
Kokospalmen kräver mycket vatten för att ge god avkastning. Om nederbörden är 
dålig krävs konstbevattning. Den är dock mycket tålig och kan bevattnas med 
saltvatten. Nya metoder för förädling har på senare tid sänkt kostnaderna och lett till 
större efterfrågan av fibern.28 En, för miljön, negativ effekt är de långa transporter 
som krävs för att vi ska kunna ta del av materialet här i norden. 
 

6.1.4 Gummiträdet 
Naturlatex utvinns ur gummiträdet Hevea Brasiliensis. Trädet tappas på mjölksaft 
som sedan används för framställning av naturlatex. 
                                                
26 Textil material orientering, Amica Sundström  
27 Ibid 
28 Ibid 
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Gummiträdet kommer ursprungligen från Brasiliens regnskogar men under 1870-
talet exporterades det till Sydostasien. Idag finns den största delen av 
gummiplantagen i Thailand och Indonesien.29  
 
Användningsområden 
Det finns många användningsområden för gummi men 70% av allt gummi som odlas 
går till bildäcksindustrin. Andra produkter som tillverkas av gummi är t.ex. slangar, 
packningar, leksaker, hårband, kondomer och radergummi. 
 
Miljöaspekter 
Gummiplantagen besprutas flera gånger per år med mycket giftiga 
bekämpningsmedel som sedan länge är förbjudna inom EU. Det finns stora problem 
vad gäller miljöaspekten på gummiodlingarna och arbetsvillkoren för arbetarna är 
ofta mycket dåliga.30 Till följd av detta har flera olika märkningar för gummiprodukter 
tagits fram för att säkerställa miljöpåverkan och arbetsvillkor. Det är därför mycket 
viktigt att alltid välja gummiprodukter som har en märkning från en oberoende 
organisation.31 
 

6.1.5 Tagel  
Djurfiber – hårbildning 
 Tagel är benämningen på hår från hästens man och svans men även svansen hos 
nötdjur benämns som tagel. Det tagel som finns att tillgå, som tapetserarmaterial på 
den svenska marknaden kommer från Sydamerika, Kina eller Mongoliet. 
 
Egenskaper 
Som råmaterial har tagel en grov och sträv struktur. För att kunna användas som 
stoppningsmaterial behöver taglet genomgå en process där det tvinnas och 
ångbehandlas. Taglet får då en lockig och spänstig struktur som lämpar sig mycket 
väl för möbelstoppning. 
 
Användningsområden 

                                                
29 (http://www.rainforest-alliance.org/kids/species-profiles/rubber-tree 2015-09-16).   
30 http://www.radron.se/granskningar/dackgummi/ 2015-09-16 
31 Se bilaga “Miljömärkningar 
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Tagel har sedan långt tillbaka i tiden använts som stoppningsmaterial i möbler och 
madrasser. Andra användningsområden är till strängar till stränginstrument och i 
textila vävar. 
 
Miljöaspekter 
De tagel som i dag finns att få tag på hos våra Svenska leverantörer, importeras från 
Sydamerika Kina och Mongoliet. ( Nevotex)Transporterna som detta kräver för att  vi 
ska kunna ta del av materialet har en negativ inverkan på miljön.  
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6.2 Risker i en tapetserarverkstad 

6.2.1 Textil 
När textilier tillverkas tillsätts ofta kemikalier för att uppnå olika funktioner, till 
exempel för att skydda mot brand och för att motverka mögel vid transport och för-
varing.32 Många kemikalier i textilier försvinner om man tvättar dem vilket gör att 
konsumenten slipper utsättas för dem men de hamnar istället i våra vattendrag där 
de påverkar växter och djur. Möbeltyger är ju i många fall inte tvättbara så där går 
det inte att få bort kemikalier genom tvätt.  
 
Tips angående textil: 

• Ha miljömärkta tygprover i din tapetserarverkstad (se bilaga Miljömärkningar).  
• Märk upp hängarna så att de är lätta att hitta för dig och kunden.  
• Ställ krav på tygleverantörer om fler miljömärkta tyger. 

• Välj i första hand tyger med så mycket naturfiber som möjligt. 
 

6.2.2 Läder 
Läder är hud som behandlats så att den blivit beständig och samtidigt bevarat sin 
naturliga styrka och spänst. Denna behandling kallas garvning. Det finns många sätt 
att garva läder men de vanligaste är kromgarvat eller vegetabiliskt garvat läder (även 
kallat naturgarvat). Vid kromgarvning kan det finnas rester av krom kvar i lädret och 
en del kromföreningar kan ge allergi eller orsaka cancer.33  
 
Tips angående läder: 

• Välj enbart vegetabiliskt garvat läder (naturgarvat).  
 

6.2.3 Konstläder 
Konstläder är ett syntetiskt framställt material som ska likna skinn, läder eller mocka. 
Som mjukgörare i konstläder tillsätter man ofta ftalater34 (Ordlista). Ftalater kan läcka 

                                                
32 http://konsument.kemi.se/mer-att-lasa/fordjupningartiklar/textilier 2015-09-08 
33 http://konsument.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/kemiska-amnen/krom 2015-09-08 
34 Se ordlista. 
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ur konstlädret och tas upp av kroppen. Många ftalater är klassificerade som 
fortplantningsstörande.35  
 
Tips angående konstläder 
Undvik att arbeta med konstläder eller välj de ftalatfria konstläder som finns på 
marknaden, bl.a. hos Nevotex. 
 

6.2.4 Skumplast 
Skumplast är en gemensam benämning för polyeter, kallskum och polyuretanskum.  
Som tapetserare kommer man ofta i kontakt med skumplast eftersom det har funnits 
i svensktillverkade möbler sedan slutet av 50-talet. Skumplast kan idag ingå i möbler 
som klarar en miljömärkning som t.ex. Svanen.36 Det finns trots detta en del aspekter 
kring skumplast som man bör ta hänsyn till om man vill arbeta giftfritt och 
miljövänligt.  
Skumplast är en oljebaserad produkt vilket ur ett miljöperspektiv är ett ohållbart sätt 
att producera material. Vid produktionen av skumplast används ohälsosamma 
kemikalier. Från skumplast som härdat ska inga av dessa kemikalier kunna frigöras 
så vid normal användning, dvs att skumplasten inte utsätts för extrema förhållanden, 
bör det vara en riskfri produkt. 
Dock rekommenderar Naturskyddsföreningen som tagit fram rapporter för hur man 
arbetar med att skapa giftfria miljöer, på t.ex. förskolor, att man undviker all 
skumplast i miljöer där barn vistas. Skumplastens påverkan på våra kroppar är inte 
tillräckligt utredd och barn är mycket känsligare för hormonstörande kemikalier än 
vad vi vuxna är.37  
 
Tips angående skumplast: 

• Välj t.ex. gummitagel eller naturlatex istället för skumplast. 
 

6.2.5 Lim 
Det finns flera limprodukter som ofta används inom möbeltapetsering som är 
lösningsmedelsbaserade och de kan vara farliga för både hälsan och miljön. Om det 

                                                
35 Rapport. Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige, 2014, 
Kemikalieinspektionen 
36 Se Bilaga 2 Miljömärkningar. 
37 Rapport Operation Giftfri förskola, 2014, Naturskyddsföreningen 
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lim en använder är hälsoskadligt eller miljöfarligt kan en enkelt kontrollera genom att 
titta efter följande symboler på baksidan av förpackningen.  
 

                 
Miljöfarligt                        Hälsoskadligt/Irriterande 
 
Tips angående lim: 

• Välj miljövänligt vattenbaserat lim.  
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6.3 Miljömärkningar 
 

6.3.1 Miljömärkningar textil 
 

 

 
 

 
 
GOTS (kläder och textil) 
GOTS – Global Organic Textile Standard – är ett nytt internationellt
miljömärke för textil. Märket står för bra beredning och bra råvara. 
 
 

 
Svanen 
Nordens officiella miljömärkning. Granskar varor och tjänsters miljöpå
under hela livscykeln från råvara till avfall. Verksamheten drivs utan 
vinstintresse på uppdrag av regeringen. Kraven för Svanenmärkninge
beslutas gemensamt av de nordiska länderna.  

 
 
EU Ecolabel 
Svanens motsvarighet i Europa. I Sverige finns märket ännu bara på
lampor och färg. SIS Miljömärkning leder det svenska arbetet med a
kriterier för EU Ecolabel på uppdrag av regeringen. 

 

 
 
Oeko-Tex® 
Oeko-Tex® Standard 100 är en omfattande certifieringssystem för tex
som testats för skadliga ämnen. 
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6.3.2 Miljömärkningar naturlatex 
 
 
 
 

GOLS 
GOLS, Global Organic Latex är en nyligen införd standard för naturlatexprodukter. 
Mycket höga krav ställs på hela tillverkningskedjan såsom exempelvis skörd, 
beatbetning och tillverkning. Förutom användning av ekologiska råvaror har man 
även höga krav på människors hälsa, säkerhet, välbefinnande och miljö under 
hela tillverkningsprocessen. 

 
 

QUL 
QUL, Kvalitets-föreningen för miljövänliga latexmadrasser, kontrollerar att 
madrasser som är QUL-certifierade är äkta naturlatexmadrasser utan gifter och 
skadliga ämnen. Den naturlatex som används i QUL-certifierade produkter är 
producerad på ett ekologiskt hållbart sätt. § 
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6.4 Producenter av produkter i naturmaterial 
 

 FIAB 

FIAB, beläget i Forserum, är Skandinaviens största producent av naturlatexskum. 
Förutom naturlatex i plattor tillhandahåller de förädlade latexprodukter som är 
specialtillverkade för ett särskilt ändamål samt tekniska material för specifika 
branscher. Vi kontaktade dem för att få testa deras plattor i naturlatex. Nevotex är 
återförsäljare för FIAB. 
 

Enkev 

Enkev är en nederländsk producent av produkter i naturmaterial för många olika 
branscher så som förpacknings-, bil-, säng- och möbelindustrin. De tillverkar också 
ljudabsorbenter. Eftersom Enkev har en svensk återförsäljare (Nevotex) hoppas vi 
att det ska finnas möjlighet att få in fler produkter från dem på den svenska 
marknaden. Nevotex saluför idag endast ett fåtal av deras produkter. 
 
Vi Enkev fick prover på följande material som kan vara intressanta att titta vidare på: 

• Superflex - En vulkaniserad38 produkt där sammansättningen är 80% 
naturlatex och endast 20% tagel.  

• Hairlok - Vulkaniserat tagel.  

• Haircolok - Vulkaniserat tagel och kokos. 

• Cocolok - Vulkaniserat kokos.  

• Rubberized abaca - Vulkaniserad manillahampa.  

• Rubberized sisal - Vulkaniserad sisal. 

• Filler pad horsetail on spunbond backing - Tagelmatta på polyesterväv.  

• Needled Horsehair on hessian backing - Tagelmatta på juteväv.  

• Needled Coir - kokosmatta på juteväv 

• Needled GOTS flax- Nålat GOTS-certifierat lin 

• Needled GOTS wool/organic cotton - Tjockare nålad vadd i GOTS-certifierad 

ull och ekologisk bomull 

• Tunn nålad vadd av olika material - bambu, kashmirull/fårull, kamelull och 
silke   

                                                
38 Processen då rågummi omvandlas till ett formstabilt och elastiskt material. 
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Ordförklaringar 
 
Domestik 
En relativt tunn väv, vanligtvis av bomull eller lin, som används för att kapsla in 
överstoppningen. 
 
Entränning 
En gles väv, vanligtvis av lin eller jute, som används för att kapsla in 
grundstoppningen. 
 
Ftalater 
Ftalater är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet 
ftalsyra. 
 
Genomdragsstygn 
Stygn som pressar samman stoppningsmaterialet i grundstoppningen och binder 
materialen mot grundväven. 
 
Grundstoppning 
Det undre lagret i en traditionell stoppning. Grundstoppningen anger formen på 
möbeln. 
 
Kantstoppning 
En fast stoppning där formen bestäms genom att kanterna sys av. 
 
Kroll 
Långtrådigt, krulligt fibermaterial som framställs av blad från dvärgpalm. Kroll 
används främst till grundstoppning vid tradi- tionell tapetsering.  
 
Kullerstoppning 
En fast stoppning utan avsydd kant men med genomdrag. 
 
Linblånor 
De kortfibriga restprodukterna som blir över vid framställning av lingarn. 
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Nosagfjädrar 
Nosag är en sicksackfjäder som används som fjädring i stoppmöbler,  
 
Oljelin 
Den sorts lin som används för framställning av olja. 
 
Pikering 
Små stygn som sys genom tyg och stoppning som dekoration och/eller för att hålla 
ner tyget i en svängd form. 
 
Planstoppning 
En fast stoppning utan genomdrag eller avsydd kant.  
 
Pocketspring 
Små resårer som ligger individuellt inneslutna i en väv och ger fjädring åt stoppad 
möbel. 
 
Polyeterskum 
Syntetiskt framställt skum för stoppning. 
 
Prim 
Redskap som används för bearbetning av stoppningsmaterial.  
 
Resårhus 
Resårer som snörs samman enligt visst mönster för att ge fjädring åt en stoppad 
möbel. 
 
Rötning 
En biologisk nedbrytning av exempelvis linstjälken för att frigöra fibern 
 
Spunnet resårhus 
En lös resårhuskärna som industritillverkas och måttbeställs. 
 
Spånadslin 
Den sorts lin som används för framställning av textilier. 
 
Tellikor 
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Dekorations spik som spikas synligt vid möbelklädsel. 
 
 
Träull 
Träspån som kan användsas till möbelstoppning 
 
Vulkaniserade produkter 
Stoppningsmaterial av växtfibrer som är blandat/sprutat med naturlatex. 
 
Vulst 
En gammal teknik för att skapa hållbar form åt en stoppning. 
 
Överstoppning 
Det övre, tunnare, stoppningslagret i en traditionell stoppning. Överstoppningen ger 
en viss elasticitet till stoppningen.   
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