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Förord 
Som sista uppgift på maskiningenjörsprogrammet ska ett examensarbete om 15 

högskolepoäng genomföras. Examensarbetet går ut på att studenterna ska använda 

sina kunskaper från studierna och driva ett projekt under den sista terminen.  

Som examensarbete har jag fått i uppdrag från Källemo i Värnamo att utföra ett 

material- och tillverkningsteknikprojekt åt en stol de vill börja producera.  

Jag vill tacka min handledare Martin Bergman, doktorand på Högskolan i 

Halmstad, och Hans Skillius, Industridesigner, för handledning och stöd. Jag vill 

också tacka Niklas Åberg på NÅ Formtextil för all kunskap och tips om 

formpressad filt. 

Ett stort tack till Källemo och Erik Lundh som har varit min uppdragsgivare och 

företagskontakt. 

 

 

Halmstad, maj 2014 

 

 

Anna Almgren  



 

 

Sammanfattning 
Detta projekt har pågått under sista terminen på maskiningenjörsprogrammet vid 

högskolan i Halmstad. Projektet har utförts av en student och tillsammans med 

företaget Källemo. Syftet med projektet har varit att studenten ska hitta och 

utvärdera ett lämpligt material åt en ny stol. Materialvalet skulle också 

kompletteras med en lämplig tillverkningsmetod. 

Stolen är designad av Pierre Sindre, SandellSandberg, och kommer att produceras 

och säljas av Källemo. Pierre Sindres ritningar och renderingar var underlaget 

som var utgångspunkt för projektet. 

Arbetet har inneburit att olika material har utvärderats och framförallt 

formpressad filt. Lämpligheten har testat genom liknande referensmöbler och 

fysiska tester. Bland annat har provbitar testat med enkla handtester. En dialog har 

också förts med leverantörer av material som haft mycket erfarenhet och kunnat 

bidra med tips och idéer.  

Då projektet inte har varit ett typiskt konstruktionsprojekt har metoden utvecklats 

efterhand som olika resultat uppkommit. Detta har varit ett arbetssätt som har 

varit väldigt lärorikt för studenten och också väldigt tidseffektivt då ingen onödig 

tid har lagt på irrelevanta processer. 

Varje steg i arbetets gång har diskuterats med både uppdragsgivaren på företaget 

och två handledare som högskolan tillhandahållit. Veckomöten varje vecka har 

också bidragit till ett mycket tidseffektivt arbete där snedsteg tidigt kunnat 

upptäckas av de med mer erfarenhet. Dessa möten har varit avgörande för det 

goda resultatet som erhållits. 

Resultatet består av fem lösningsförslag som tagits fram och vid diskussion med 

företaget och leverantörer utmynnat i ett slutligt resultat som nu är färdigt för 

produktion. När projektet avslutades var den första delen i produktion och således 

målet med projektet uppfyllt. 

  



 

 

Abstract 
This project has been going on for the last semester of the mechanical engineering 

program at Halmstad university. A student together with the furniturecompany 

Källemo completes the project. The purpose of the project was to find and 

evaluate a suitable material for a new chair . The choice of material would also be 

accompanied by an appropriate method of manufacture. 

 

The chair is designed by Pierre Sindre, SandellSandberg, and will be produced 

and sold by Kallemo. Pierre Sindre’s drawings and renderings was the basis for 

the project. 

 

The work has meant that different materials have been evaluated, especially 

molded felt . The suitability was tested by similar reference furniture and physical 

tests, including tests with simple hand tests. A dialogue has also been held with 

suppliers of materials which had much experience and was able to help with tips 

and ideas. 

 

As the project has not been a typical construction project, the method has evolved 

gradually. This has been a method that has been very educational for the student 

and also very time efficient when no unnecessary time added on irrelevant 

processes. 

 

Each step in this process were discussed with both the client of the company and 

two supervisors that the college provides. Weekly meetings has also contributed 

to a very time efficient work where slip been discovered early by those with more 

experience. These meetings have been helping to reach the good results. 

 

The result consists of five solution proposals that in discussion with the company 

and suppliers led to a final result which is now ready for production. When the 

project ended the first part of the production was going and therefore the goal of 

the project is met. 
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Kapitel 1 Introduktion 
I detta kapitel beskrivs projektidén och bakgrunden till projektet. Studenten och 

företaget presenteras också. 

1.1 Bakgrund 
I denna rapport presenteras ett examensarbete genomfört av en student vid 

högskolan i Halmstad. 

Projektet uppkom vid kontakt med företaget Källemo i Värnamo. Företaget hade 

då ett projekt de var påvar att starta upp och valde att göra detta till ett 

examensarbete. Projektet gick ut på att studenten skulle undersöka hur en fåtölj 

kan tillverkas på bästa sätt.  

Fåtöljen designades av Pierre Sindre i samband med att arkitektfirman 

SandellSandberg fick uppdraget att inreda den nystartade restaurangen ’The flying 

elk’ i Stockholm. Pierre Sindre har tidigare samarbetat med Källemo och nu är 

fåtöljen Chester ett pågående examensprojekt för Källemo. 

Projektet diskuterades igenom med skolans examinatorer och i januari 2014 var 

projektet uppstartat.  

1.1.1 Studenten 

Här presenteras studenten som genomfört projektet. 

Anna Almgren 

Maskiningenjör med inriktning teknisk design, 180 HP 

Kontaktuppgifter: 

Mobil: +46738-200003 

E-mail: anna_almgren@hotmail.com 

Adress: Nyelundsvägen 12, 30253 Halmstad 

1.1.2 Företagspresentation 

Källemo är ett möbelföretag i Värnamo mitt i möbelriket i Småland. Källemo 

startades av Sven Lundh och hade sitt första genombrott 1981 när betongstolen 

Concrete, som var ett examensarbete av Jonas Bohlin vid konstfack i Stockholm, 

presenterade.  

Idag drivs företaget av Svens barn Erik och Karin Lundh, vd respektive vice vd. 

Företaget har under åren fått många utmärkelser och priser för sina möbler och 

produkter. 

”Källemo är familjeföretaget som alltid har blundat för  

trender och valt att lita mer på magkänslan när det gäller  

formgivare, uttrycksformer och material.”1 

                                                 
1
 http://kallemo.se/images/downloads/K_markt.pdf (2014-04-29) 
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1.2 Syfte och mål  
Projektet går ut på att en fåtölj ska gå att tillverka efter ritningarna och skisserna 

från SandellSandberg. Målet är också att Källemo ska kunna producera och sälja 

fåtöljen i sitt sortiment om de väljer att lansera den.   

Stolen är designad av Pierre Sindre med inspiration av de klassiska Chesterfields-

fåtöljerna.  

 
Figur 1.1 Urklipp ur presentationsskisser av Pierre Sindre. Se bilaga 1 för presentationsskiss. 

 

Stolen är uppdelad i fyra delar; bottenplatta, ryggstöd, stativ och vadderad dyna.  

 
Figur 1.2 Urklipp ur sprängskiss av Pierre Sindre. Se bilaga 2 för hela sprängskissen. 

1.2.1 Problemdefinition 

Det största hindret i tillverkningen var hur tillverkning av ryggstödet skulle ske. 

SandellSandberg föreslog att formpressad filt kan användas till ryggstödet. Radien 

gör att det blir en komplicerad form att tillexempel formpressa i ett steg. Utifrån 

detta började arbetet med projektet för att hitta en lämplig tillverkningsmetod och 

material till detta. 
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1.3 Avgränsningar 
Projektet avgränsas till att gälla ryggstödet. Källemo har redan stor kunskap om 

sömnad från tidigare projekt och gör därför den vadderade dynan i deras egen 

produktion. Stativet har Källemo leverantörer sedan tidigare som anlitas. 

Bottenplatta tillverkas också enligt källemos tidigare tillverkningsmetoder.  

 
Figur 1.3 Endast ryggstödet av Chester. Urklipp ur sprängskiss, se bilaga 2 för hela.  
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Kapitel 2 Metod 
I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts i projektet och de olika 

tillvägagångssätten. 

2.1 Förberedelser och insamling av data  
Vid uppstarten av projektet gjordes en plan för insamling av data. Under 

projektets gång har flera idéer kommit upp om olika källor med information och 

inspiration som utvärderats eftersom projektet fortlöpt. Mycket information har 

tillkommit i form av personliga möten med leverantörer och kunniga inom 

materialforskning. 

Förberedelserna innebar bland annat planering av: 

 Projektbeskrivning med avgränsningar 

 De olika stegen i projektet 

 GANTT-schema (se bilaga 3) 

 Planering av resa till Stockholm för att besöka möbelmässan. 

 Litteratursökning 

2.2 Metodologi i detta examensarbete 
Metodologin är uppdelad i flera delar. Nedan beskrivs varje moment för sig. 

Metoden är utvecklad av studenten och bygger på ett nära sammarbete med 

uppdragsgivaren och leverantörer. Fredy Olssons konstruktionsmetod har varit 

en inspirtion. Varje moment har godkänts av inblandade företag och då 

utvecklats. Metoden kan därför beskrivas som ”try and error”. 

2.2.1 Inspiration 

Vid projektets uppstart besöktes flera platser för inspiration. Bland annat 

möbelmässan Stockholm furniture & light fair i Stockholm i februari 2014. 

Mässan Stockholm Furniture & Light Fair är världens största mötesplats för 

skandinavisk möbel- och ljusdesign, med inredning för hem och offentlig miljö.
2
 

På mässan fanns mycket inspiration i form av olika möbler tillverkade av olika 

material. Ett återkommande material som många företag gjort sina senaste 

produkter av var formpressad filt. Bland annat lampskärmar och fåtöljer gjorda av 

materialet. 

                                                 
2
 http://www.stockholmfurniturelightfair.se/ (2014-05-06) 
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Figur 2.1 Tv: Under the bell från Muuto, design Iskos-Berlin3.Th: KOLA ROCKING CHAIR från 

Inno, design Mikko Laakkonen4 Foto: Anna Almgren 

En trend som också syntes tydligt var naturliga material så som ljusa träslag och 

skinn. 

Källemo medverkar varje år på mässan och detta är deras största forum för ny 

lansering av möbler. En av 2014 års stora lanseringar var Pierre Sindres 

konferensmöbler ”SINDRE” och ”BROKK”. Målet är att Chester ska visas på 

möbelmässan 2015.  

 
Figur 2.1 Tv: Sindre av Pierre Sindre för Källemo.5 Th: Brokk av Pierre Sindre för Källemo6 

 

I Stockholm besöktes också materialbiblioteket på Älvsjömässan. Detta var ett 

litet materialbibliotek uppbyggt av materialprover som företag bidragit med. Detta 

gjorde att det företaget som bidragit med mest material också var det företaget 

som fick mest fokus I biblioteket. Därför bidrog inte det med så mycket 

användbart till projektet. Dock fanns det mycket litteratur som var passande för 

projektet. 

Designern och företaget uttalade tidigt ett intresse för formpressad filt så därför 

lades mycket fokus på detta material. 

Material Connexion i Skövde besöktes också I den inledande fasen. Detta besök 

var tänkt att bidra med idéer om alternativa material att jämföra den formpressade 

filten med. Materialbiblioteket levde dock inte upp till förväntningarna. Det var 

                                                 
3
 http://www.muuto.com/collection/under_the_bell_pendant_lamp/ (2014-05-06) 

4
 http://www.inno.fi/index.php?id=14597 (2014-05-06) 

5
 http://www.kallemo.se/index.php/furniture/tables/11-artists/308-pierre-sindre (2014-05-06) 

6
 http://www.kallemo.se/index.php/furniture/tables/19-furniture/tables/618-brokk (2014-05-06) 
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svårt att förstå hur materialen skulle användas och de flesta som visades upp var 

extrema material som inte finns på marknaden än. Dessa besök användes som 

inspiration till det fortsatta arbetet med materialvalet.  

För att visualisera olika förslag för företagen och skolan har Photoshop och Catia 

V5 används. Dessa presentationsskisser har gjorts utifrån Pierre Sindres material 

och uppdateras under hela projektets gång. 

För att kunna tillverka verktyg har 3d-cad filer också tagits fram i Catia V5. 

När material valdes användes personliga kontakter med kunniga inom området till 

information om valt material.  

2.2.2 Personliga möten 

Under projektets gång har flera besök hos företag gjorts. NÅ Formtextil i 

Halmstad har visat sin produktion och bidragit med stor kunskap om filtens 

möjligheter och möjliga tillverkningssätt. 

2.2.3 Krav 

En kravspecifikation för projektet är gjord efter uppstarten. Från företaget finns 

det önskemål att fåtöljen skulle vara möjlig att producera med lönsamhet. Övriga 

önskemål är att armstödet ska hålla för tillräckligt mycket påfrestningar för en 

normalviktig persons belastning ovanifrån. Detta önskemål har företaget uttalat 

vid möten med leverantörer och kommer inte specificeras med ett numeriskt 

värde. 

2.2.4 Inspiration från Fredy Olsson 

Då studenten tidigare arbetat enligt Fredy Olssons konstruktionsmetod finns 

tydliga inslag av denna metod. Olsson visar att en principkonstruktion ska vara 

första steget (Olsson 1995). Av pricinkonstruktionen utvinns enklare ritningar och 

skissermed lösningsförslag. Dessa kan liknas vid studentens lösningsförslag i 

avsnitt ”4.2 Lösningsförslag”. Olsson menar att steget efter principkonstruktionen 

ska vara att väga idéerna mot kravprofilen. Då det inte funnits en kravprofil i detta 

arbete har därför istället lösningsförslagen utvärderat var för sig tillsammans med 

uppdraggivaren och inblandade leverantörer.  

2.3 Metoddiskussion  

GANTT-schemat som gjordes innan projektet började var till stor nytta. Alla fasta 

datum så som redovisningar och inlämningar blev tydligt visualiserade på ett 

proportionerligt tidsschema. När halva projekttiden var gången och 

halvtidsredovisningen närmade sig var det bra att ha tydliga mål vad som skulle 

vara avklarat till dess. Det var dock svårt innan projektet att avgöra hur lång tid de 

olika momenten skulle ta och hur mycket väntetid från leverantörer och möten det 

skulle bli. 
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Den inledande fasen med flera resor för att samla inspiration var till stor nytta 

trots mycket restid. I uppstarten av projektet behövdes en bred blick för vad som 

fanns på marknaden och vad som var möjligt att göra.  

På mässan var det mycket fokus på att hitta produkter i formpressad filt för att 

snabbt få en överblick om det var ett lämpligt material som var värt att jobba 

vidare med. Slutsatsen var att det fanns flera produkter gjorda i komplexa former 

som visade att materialet borde vara användbart till projektet. 

En första kontakt togs efter mässan med ett företag som jobbar med 

formpressning av filt. Vid ett personligt möte diskuterades eventuella möjliga 

lösningar i filt.  

Lösningsförslagen har utvärderats genom diskussion med inblandade företag. 

Detta har varit grunden til metodiken och har varit mycket tidseffektivt. Då det 

inte fanns en specificerad kravprofil kunde inte vägning av krav och önskemål 

göras. Diskussionerna med företag har varit givande för studente och ställ höa 

krav på god presentationsförmåga men också öppenhet för föslag och ändringar. 

Projektet kommer att dokumenteras i form av en rapport samt redovisas och 

ställas ut på högskolans utställning UTEXPO.  
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Kapitel 3 Teoretisk referensram 
I kapitel 3 beskrivs den teoretiska referensramen som ligger till grund för 

projektet. 

3.1 Chesterfieldmöbler 

3.1.1 Historia 

Chester är designad med inspiration av de klassiska chesterfieldmöblerna, som 

ofta syns i historiska miljöer i böcker och film. De kännetecknas av de runda 

armstöden i samma höjd som ryggstödet och knapparna som ger möblerna dess 

karakteristiska mönster.  

 
Figur 3.1 En klassisk chesterfieldsoffa7 

Vart begreppet chesterfieldmöbler kommer ifrån är inte klart. I Kanada påstår 

många att det är ett kanadensiskt begrepp, ofta förknippat med soffor i allmänhet. 

I USA används det som ett begrepp för en robust lädermöbel och förknippas 

också starkt med cigaretter. År 1900 användes Chesterfield som en beskrivning 

för en skinnsoffa enligt OED (Oxford English Dictionary). Men Möblerna är 

mycket äldre än så. Det berättas att redan på 1700-talet fick Philip Stanhope en 

knappförsedd lädersoffa i present. Enligt historien var denna fåtölj då ny och unik 

med rygg- och armstöd i samma höjd, med mängder av knappar och klädd i skinn.  

Chesterfield är idag en möbel som representerar ett hantverk av gammal fin 

tradition och utstrålar högklassig kvalitet.
8
 

 
Figur 3.2 Klassiska chesterfield-möble r9 

                                                 
7
 http://custommadesofa.com/wp-

content/uploads/2014/01/furniture_essentials_chesterfield_sofa_8.jpg (2014-05-02) 
8
 http://www.holyhome.se/sv/info/chesterfield.html (2014-05-02) 
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3.1.2 Tillverkning idag 

Idag görs möblerna oftast på beställning. De är uppbyggda av en stomme i trä och 

stoppning av skumplast. Önskas extra sittkomfort kan möbeln kompletteras med 

dun i valfria delar. Oftast kläs möblerna i högkvalitativt skinn och det är ett 

mödosamt hantverk med alla knappar som ska sys fast. Möblerna kan även fås 

klädda i tyg eller andra typer av skinn.
10

 

 

Figur 3.3 Chesterfield-möbler tillverkade av olika material och i olika kulörer. 11 

3.2 Problembeskrivning 

3.2.1 Chesters uppbyggnad 

Chester är uppbyggd av flera olika delar. Se bilaga 2 för sprängskiss över delarna. 

Detta projekt berör endast ryggstödet. Ryggstödet i sig består sedan av flera 

komponenter. För att uppfylla kraven behövs en stadig stomme. Stommen 

kommer sedan att fästas vid ett stålstativ och kompletteras med en bottenplatta 

och en vadderad dyna.  

 
Figur 3.4 Sprängskiss, Se bilaga 2 för hela sprängskissen. 

  

                                                                                                                                      
9
 http://www.chesterfieldsofacompany.com/ (2014-05-21) 

10
 http://www.holyhome.se/sv/info/chesterfield.html (2014-05-10) 

11
 http://www.decosoup.com/presentations/design/1326-kare-design-playful-furniture-with-

patchwork- (2014-05-21) 
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3.2.2 Ryggstödets uppbyggnad 

Stommen kommer att tapetseras med tyg för att få önskad färg och komfort. På 

insidan kommer den också att vadderas med stoppning och sedan kläs med tyg. 

Stoppningen kommer att vara tjock för att sedan kunna sy fast knappar och de 

tvärgående sömmarna som ger fåtöljen det karakteristiska Chesterfield-utseendet. 

Profilen upptill på armstödet har flera komplexa vinklar att ta hänsyn till. 

Slutdelen på armstödet är krök runt stativet för att ge stolen rätt utseende. 

Designern, Pierre Sindre, har gett klartecken till mindre ändringar i designen för 

att underlätta tillverkning. Men för att inte förstöra uttrycket kommer 

rundningarna vid armstödets slut inte att ändras.  

3.2.3 Olika varianter 

Källemo vill göra Chester i flera olika varianter. Vilka varianter det blir är inte 

klart än utan beror på utfallet av detta projekt. Pierre Sindre har i sitt designförslag 

redovisat flera olika färgsättningar. Se bilaga 4 för färgsättningsförslag. En av 

modellerna är också klädd med ett skinn på utsidan. Denna modell skulle kunna 

vara en exklusivare variant av Chester. Så förut att välja ett material och en 

tillverkningsmetod för stommen måste också tygbeklädnaden bestämmas. Detta 

kommer göras i samråd med Källemos sömmerska 

3.3 Arbetsmetoder 

Då detta arbete inte är ett typiskt konstruktionsprojekt finns inte heller några redan 

givna metoder att följa. Därför har arbetsgången utformas eftersom arbetet 

fortlöpt för bästa möjliga resultat. I Kapitel 2 ”Metod” finns den planerade 

metoden beskriven.   

3.4 Materialval – formbar filt 

Formbar filt består av ett grundmaterial som värms i en ugn för att sedan kunna 

formas till önskad form. Filten tillverkas i flera olika tjocklekar eller ytvikt som 

oftast är benämningen som används. Företaget Nordifa i Halmstad erbjuder 

standardfiltar med en normal ytvikt mellan 500-2500g.  

De flesta av dagens tyger är vävda, alltså uppbyggda med fibrer som går åt två 

riktningar. Filten är ett tätt, icke vävt material vars fiber istället är hoptrasslade 

och komprimerade. Filt produceras med hjälp av hoptrasslade fiber som utsätts för 

fukt, tryck och värme.  

Grundmaterialet filt kan variera i bredd, tjocklek, färg och längd beroende på 

tillverkaren. Eftersom materialet inte är vävt kan kanterna skäras utan risk för att 

fibern repar upp sig och trådar lossnar. 
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Figur 3.5  Stolen Boo av Blå Station. 12 

 

För en stolsits som hålls uppe endast av ett stativ används ett material med en 

ytvikt på 2000g/m2 som pressas ner till 5 mm. 

Filten har också andra användbara egenskaper som till exempel en slitstark yta 

och möjlighet att forma i 3-dimensionella former. Det går också att anpassa 

mängden olika fibrer så den färdiga produkten har olika temperaturstabilitet, upp 

till 140
o
C.  

3.4.1 Historia 

Det finns många referenser till filt i gamla skrifter. De första kvarlevorna av filt 

hittades redan 700 f.Kr. Enligt hörsägen upptäcktes filten av en munk, St. 

Clement, då han vandrade och stoppade sandalerna med korta lin- och linnefiber. 

Kombinationen av fukt från svett och trycket från hans fötter tovade ihop fibrerna 

och producerade en bit filt. St. Clement blev senare biskop i Rom och då tillsattes 

grupper av arbetare som utvecklade filten. 

3.4.2 Tillverkningsprocessen 

Nedan beskrivs tillverkningsprocessen från polyesterfiber till färdig filt. 

Blandning och kardning 

Polyesterfiber blandas beroende på önskade egenskaper på filten. Till just 

formpressad filt blandas polyesterfiber med smältfiber. För att göra detta placeras 

råmaterialet i en stor beredare som med hjälp av stålstickor blandar fibrerna. 

Redan här avgörs vilken kvalitet filten får i slutet då en jämn och noggrann 

blandning är viktig för att få jämna egenskaper över filten. Stora maskiner kardar 

sedan samman fibrerna genom att dra fibrerna i samma riktning och mata ut till en 

lång väv. Vanligtvis används två kardningsmaskiner efter varandra för att 

säkerställa att väven blir jämn och väl blandad.  

  

                                                 
12

 http://www.blastation.se/produkter/stolar/boo/boo#.U3aDgShRrkg (2014-04-23) 
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Rulla upp på rullar 

Nästa steg är att väven rullar upp på stora cylindrar. Fyra vävar från kardningen 

rullas upp på samma cylinder och bildar tillsammans en väv inför nästa steg. 

Vävarna rullas upp i olika riktningar för att materialet med säkerhet ska få fiber i 

alla riktningar. Detta för att kunna genomföra nästa steg. 

Nålning 

De stora rullarna med den kardade filten placeras i en ytterligare en maskin. 

Väven rullas ut och en stor mängd med nålar försedda med hullingar går upp och 

ner i filten. Detta för att blanda de olika lager med fiber och fästa de tillsammans. 

Efter detta steg har man en tjock filt som påminner om slutresultatet, det är dock 

flera steg kvar för att få önskad tjocklek och hållbarhet. 

Härdning 

Filten går vidare i produktionen till ett ångbad. Ångan göra att filten krymper ihop 

och blir tjockare. Efter ångan kommer filten ut varm och blöt inför nästa steg. 

Förtjockning 

Filten går vidare och utsätts för varmvatten och svavelsyra genom att två valsar 

pressar samman filten samtidigt som varmt vatten droppar jämt över. Detta gör att 

filten drar ihop sig, likt ett ylleplagg i en varm tvättmaskin, och blir tätare mellan 

fibern och mindre till storleken.   

Tvätt 

Den våta filten har svavelsyrarester och måste neutraliseras. Detta görs genom att 

filten går genom stora tankar med en lösning med soda och varmt vatten.  

Mangla 

Den neutraliserade filten kör sedan genom en mangel en sista gång för att jämna 

ut eventuella ojämnheter. Om filten ska färgas doppas den ner i stora bad med 

färgämnen. Filten torkas sedan med stora centrifugaltorkar eller stora torkrum. 

Frakta 

Filten klipps sedan till önskade mått och levereras till slutkund. 

3.4.3 Miljöpåverkan vid tillverkning 

Det genereras en del avfall vid filtproduktion. Spillbitar när kanterna klipps till 

exempel. Dessa är ofta impregnerade med fett och olja från maskinerna och 

således oanvändbara. Spillmaterialet skickas till en deponi. 

 



KAPITEL 3 TEORETISK REFERENSRAM 

13 

 

Figur 3.6  Schematisk bild över tillverkningsprocessen av filt. 13 

3.4.4 Polyesterfiber 

På 1950-talet började polyesterfiber att tillverkas för allmänheten och är idag 

världens näst viktigaste tygmaterial efter bomull. 20 % av världsproduktionen av 

tygmaterial är polyester. 

Polyester finns både som härdplast i omättad form och termoplast i mättad form 

och är en typ av polymer. Polyester används ofta tillsammans med ett 

armeringsmaterial. I formpressad filt blandas polyester med smältfiber. Det finns 

flera olika sorters polyester. En av de vanligaste är polyetylentereftalat, eller PET 

som det ofta kallas.
1415

 

 

                                                 
13

 http://www.madehow.com/Volume-7/Felt.html (2014-05-20) 
14

 http://textiletechinfo.com/spinning/POLYESTERmanu.htm (2014-05-20) 
15

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Polyester (2014-05-20) 
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Figur 3.7  Planpressat filtmaterial 16 

3.4.5 Yta 

När materialet värms upp smälter endast 40 % av materialet som är smältfiber. 

Resterande 60 % är polyesterfiber och det är detta som gör att materialet har kvar 

sin textila karaktär. Materialet kan också kombineras med andra ytmaterial. 

Vanligast är att direkt i formningsprocessen adderar ett tyg. I vissa fall beroende 

på tilläggstygets tjocklek så kan allt material värmas samtidigt. För att 

tilläggstyget ska fästa på filten används en speciell tunn film som smälter och 

fungerar som klister. Har produkten en komplicerad form måste också tyget vara 

elastiskt för att kunna pressad på modellen. 

 

Figur 3.8  Stolen Boo från Blå Station i flera kulörer 17 

                                                 
16

 http://formedfiber.com/Products.html (2014-04-23) 
17

 http://www.blastation.se/produkter/stolar/boo/boo-o48a#.U3aD7ShRrkg (2014-04-23) 
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3.3.6 Ljuddämpande 

Filt är ett ljuddämpande material och används ofta som olika typer av 

ljudabsorbenter. Det är tjockleken på den färdiga produkten som avgör hur låga 

frekvenser som dämpas. 

Företaget Nordifa i Halmstad har genomfört tester för att utvärdera 

ljuddämpningsförmågan hos filten. I bilaga 6 redovisas resultatet för tester på filt 

med ytvikten 1000g/m
2
 respektive 2000g/m

2
. Testet genomförs genom att mäta 

decibel- och bullernivån i båda ändarna på ett kvadratiskt rör med tvärsnittet 100 

x 100 mm och en längd på 400 mm. Röret är fodrat med filten som testet avser. 

3.3.7 Miljövänligt  

Formfilt tillverkas i 100 % polyestermaterial och innehåller inga andra kemiska 

bindemedel. Eftersom materialet tillverkas av endast en sammansättning av ett 

material kan förbrukade produkter och produktionsspill återvinnas genom att 

smältas ner och formas om. Materialet kan också användas till energiåtervinning. 

3.3.8 Tillämpningar 

Formpressad filt blir alltmer populärt och används idag inom en rad olika 

kategorier. Framförallt används material till ljuddämpare och skärmväggar. Filten 

kan ersätta flera traditionella konstruktionsmaterial för att till exempel sänka 

vikten, öka livslängden och förenkla produktionen. Att det dessutom går att forma 

i nästan vilken form som helst gör att det är lämpligare än många andra 

konstruktionsmaterial. (Alesina & Lupton 2010) 

 
Figur 3.9 Ljudabsorbenter i formpressad filt av Abstracta 18 

                                                 
18

 http://abstracta.se/wp-content/uploads/2013/04/K0Q1274-711x1024.jpg (2014-05-02) 
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3.4 Andra lämpliga material 

Formpressad filt föreslogs av designer Pierre Sindre och var därför det material 

som utvärderades först. En studie gjordes tidigt för att kunna utesluta filt om det 

inte hade passat tillämpningen. Om det inte hade passat hade processen fortsatt 

och flera material hade utvärderats. Trä var det material som skulle använts om 

filten inte uppfyllt kraven. 

3.4.1 Trä 

Trä är ett naturmaterial som använts långt tillbaka inom konstruktion. Materialet 

är känsligt för temperaturer och fukt och är därför inte lämpligt i alla 

tillämpningar. (Dahlgren, Wistrand & Wiström 2004) Precis som filt så går det att 

formpressa trä i viss utsträckning. Dock inte med samma konstruktionsfrihet då 

träet är uppbyggt av fiber i en riktning. Träets egenskaper är beroende av fibrernas 

riktning och är därför inte formbart 3-dimensionellt i samma utsträckning som 

filten. En tes är att trä går att forma till samma former som du med händerna kan 

forma ett kopieringspapper, alltså går det inte att göra en form där det krävs att 

materialet är elastiskt i vissa fibrer. (Mattsson & Nilsson 1999)  

3.4.2 Plast 

Plast är en relativ ny materialgrupp och har haft en snabb utveckling de senaste 

årtiondena. Idag konkurrerar plast med många andra materialtyper och har 

kommit att ersätta metall i många tillämpningar. Den största förbrukningen ligger 

på förpacknings- och byggnadsproduktion. Några positiva egenskaper med plast 

är att det är enkelt att forma, har låg densitet, god värmeisolerande förmåga och är 

möjligt att egenskapskombinera i konstruktioner. (Klason & Kubát 2001) 

3.5 Tillverkningsteknik 

Formbar polyesterfilt används oftast i kombination med formpressning. Det går 

att forma filten efter uppvärmning utan verktyg men inte med samma precision 

som ett formningsverktyg. Till Chester kommer materialet att formpressas i ett 

verktyg. Läs mer om formpressning nedan. 

3.5.1 Formpressning 

Formpressning är en gammal metod men som fortfarande används till bland annat 

gummi, trä och plast. Det är en lämplig metod då man vill använda redan 

bearbetat material som till exempel i skivor. Det är också en bra metod då 

material som används när materialet inte är flytande eller väldigt trögflytande.
19

  

                                                 
19

 http://www.trelleborg.com/sv/Karriar/Polymerskolan/Tillverkningsprocesser/ (2014-04-10) 
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Figur 3.10  Formpressningsverktyg monterat i en hydraulisk press 20 

  
Figur 3.11  Närbild på formpressningsverktyg 21 

3.5.2 Formpressad filt 

För att formpressa filt krävs det formpressningsverktyg. Dessa görs med som ett 

negativ av den önskade färdiga formen och består av en hona och en hane. 

Pressningsverktyget görs i trä, aluminium eller plast beroende på hur många 

gånger verktyget ska användas. Ett verktyg i trä är billigt att ta fram men slits 

snabbare. Ett verktyg i aluminium klarar många flera pressningar men är en 

dyrare investering. Verktygen fräser en verktygsmakare ut. Träverktygen förses 

ofta med ett metalband längt de vassa kanterna för att få en högre slitstyrka och 

klara efterbearbetning bättre. När filten är pressad kan den skäras direkt i formen 

efter metallkanten och på så sätt få en exakt kant. En kant på minst 10 centimeter 

lämnas runt om formen för att kunna spänna filten innan pressning. 

                                                 
20

 http://www.formfaner.se/erbjudande_partner.php (2014-05-16) 
21

 http://www.palskog.se/Verktyg_617.html (2014-05-16) 
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Formpressad filt görs enligt följande steg:
22

 

 Formpressningsverktyget placeras i en hydraulisk eller pneumatiskt press. 

 Materialet som är upprullat på rullar klipps i önskad storlek för att undvika 

produktionsspill. 

 En urklippt bit läggs i en varmlufts- eller IR-ugn som håller ca 170 

grader
23

. 

 Beroende på materialets ytvikt varierar tiden i ugnen mellan 2 – 5 minuter. 

 Materialet placeras i ena halvan av pressningsverktyget och, beroende på 

djupet på formen, fästes längst kanterna med tvinnar. 

 Pressen pressar samman materialet beroende på önskad tjocklek och 

stabilitet i några minuter. Högre presskraft ger ett styvare material. Här har 

operatören möjlighet att lägga nytt material i ugnen.  

 Den pressade produkten skärs eventuellt direkt efter kanterna i formen 

eller stansas senare ut. 

  
Figur 3.12 Illustration av de olika stegen vid formpressning av filt 

3.5.3 Formsprutat trä 

I Ny Teknik, 20 februari 2013, skriver Fredrik Karlsson om formsprutat trä. 

Varumärkesnamnet är Arboform och är ett exempel på liquid wood. Materialet är 

möjligt att på samma sätt som om et vore formsprutningsbar plast eller termoplast. 

Materialet är uppbyggt av träets bindemedel lignin som gör det formbart. Lingnin 

förstärks sedan med andra fibrer som till exempel kokos eller ull. 

 
Figur 3.13  En stol tillverkad med formsprutat trä 24 

                                                 
22

 NÅ Formtextil (Muntligt vid flera tillfällen) 
23

 NÅ Formtextil (Muntligt vid flera tillfällen) 
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3.5.4 Formsprutad plast 

Formsprutad plast, thermoplast, smältes och formas i varmt tillstånd med 

formsprutmaskiner. Tekniken kräver en verktygsinvestering. Det går att göra 

komplexa produkter i 3-dimesionella former. Materialet värms och plasticeras i en 

uppvärmd cylinder med en skruv. Skruven förs bakåt och avsedd mängd smälta 

matas fram. Smältan sprutas genom ett munstycke in i ett formverktyg där det 

svalnar. Formen öppnas när materialet styvhet är tillräcklig. (Klason & Kubát 

2001)  

3.5.5 Exempel på produkter tillverkade med formpressning 

 
Figur 3.14  Exempel på produkt tillverkad i formpressat trä 25 

 

 
Figur 3.15  Exempel på produkt tillverkad i formpressad filt 26 

                                                                                                                                      
24

 http://www.nyteknik.se/nyheter/automation/verkstadsautomation/article3641639.ece (2014-05-

06) 
25

 http://www.formfaner.se/resurser_formpressning.php (2014-05-21) 
26

 http://www.alfainred.se/wp-content/uploads/2013/11/Tutu.jpg (2014-05-21) 
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Kapitel 4 Resultat 

I detta kapitel presenteras de olika lösningar och resultat som uppkom under 

projektet. 

4.1 Utvärdering av formpressad filt 
Vid diskussion med Niklas Åberg på NÅ formtextil Halmstad framkom att 

stommen till ryggstödet inte går att göra i ett steg med formpressad filt. Filten 

pressas i ett verktyg med en hona och hane och kan därför inte ha negativa radier. 

Därför togs flera lösningsförslag fram som utvärderades efter hand tillsammans 

med NÅ Formtextil.  

4.2 Lösningsförslag 

Så få verktygsinvesteringar som möjligt eftersträvas för att hålla nere kostnaden. 

Då stommen inte går att göra i ett steg togs lösningar på uppdelning av stommen 

fram. 

4.2.1 Förslag 1 

Förslag 1 gjordes med en delning mellan armstöden och ryggstöden.  Till detta 

skulle tre verktyg behövas ta fram.  

 
Figur 4.1 Förslag 1 

4.2.2 Förslag 2 

Förslag 2 innebar framtagning av tre verktyg. Istället för en speglingsbar vägg 

gjordes överdelen i en del. Förslag 2är mindre kritisk att pressa än förslag 1 då det 

inte blir några vertikala plana ytor. 

 
Figur 4.2 Förslag 2 
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4.2.3 Förslag 3 

Förslag 2 innebar framtagning av två verktyg istället för tre. Förslaget bygger på 

att stoppningen i ryggstödet används som utfyllnad och ersätter den gröna delen 

från tidigare förslag. Den gröna delen skulle inte utsattas för några högre krafter 

och kan därför göras av stoppning och typ. Ett smalt plattjärn, max 2 cm, löper 

runt nederkanten på stativet för infästning av vadden och tyget. 

 
Figur 4.3 Förslag 3 

4.2.4 Förslag 4 

Förslag 4 är gjort med nederdelen av den blåa överdelen så den kan överlappa den 

röda väggen. Detta för att lätta kunna sammanfoga de två delarna. Insidan kläs 

med tyg och stoppning och skarven kommer därför inte att synas. Detta förslag 

används i det slutgiltiga resultatet. 

 
Figur 4.4 Förslag 4 

 
Figur 4.5 Tvärsnitt av (blåa) överdelen 
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4.2.5 Komplettering till förslag 2-3 

Eftersom delarna i förslag 2 och 3 ger en skarv upptill under armstödet behövs en 

sammanfogningsmetod tas fram. På originalritningarna av Pierre Sindre finns ett 

plattjärn som löper runt ryggstödet och håller ihop stativet. Ett förslag med dubbla 

plattjärn runt ryggstödet togs fram och presenterades för Källemo och Pierre.  

 
Figur 4.6 Förslag på två plattjärn. Urklipp ur bilaga 1, ändrad av författaren. 

4.3 Materialval och tillverkningsteknikval 

En lösning i formpressad filt är möjlig och därför är det materialet som väljs. Med 

hjälp av Niklas på NÅ Formtextil väljs ytvikten 2000g/m
2
. Niklas har sedan 

tidigare mycket erfarenhet av möbeltillverkning i formpressad filt och vet att det 

är rätt vikt. Filten kan enligt Niklas pressas ner till maximalt 4 mm, eventuellt 

bara 5 mm. Därför konstrueras formpressningsverktyg med 5 mm tjocklek fram. 

Eftersom formfilten blir det slutgiltiga materialet blir formpressning 

tillverkningstekniken.  

Formpressningsverktyget tillverkas av Pålskog teknik. CAD-ritningar levereras 

till Pålskog teknik som utifrån detta tar fram ett negativ som fungerar som hona 

och hane. Se bilaga 5 för den färdiga cad-modellen som är i produktion. 

4.4 Stålstativet 

Stålstativet kommer att tillverkas av en av Källemos leverantörer sedan tidigare. 

Att lägga till ytterligare ett plattjärn kommer göra stativet stabilare och inte 

försvåra tillverkningen. 

4.5 Slutligt resultat 

Det slutliga resultatet består av en överdel gjord för att överlappa underdelen. 

Underdelen kommer göras med tre plana sidor i ett stycke. Baksidan ska enligt 

designen vara något välv men materialet är så pass böjbart att det går att spänna 

materialet i stativet och få radien. 
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Kapitel 5 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras slutsatser för projektet och en diskussion. 

5.1 Slutsatser 
Under projektets gång har flera besök gjorts på företag och tillställningar som alla 

har bidragit med kunskap till projektet. Då projektet inte varit likt de tidigare 

uppgifter som genomfört under utbildningen har det varit givande att testa ett nytt 

arbetssätt. Att komma ut på företag och träffa andra med liknande utbildning och 

samma intresse har bidragit till ett fortsatt stort intresse för produktutveckling och 

tillverkningsindustrin.  

Under projektets gång har alla steg diskuterats med först uppdragsgivaren på 

Källemo och då det behövts också med de inblandade leverantörerna. Sedan har 

stegen diskuterats löpande både genom muntliga möten och veckovisa rapporter 

med handledarna på högskolan. Veckorapporten har varit till stor nytta när 

rapporten sedan skulle skrivas. Att löpande få feedback på arbetet har varit 

nödvändigt för ett lyckat resultat utan fokus på fel saker.  

Att löpande ha kontakt med uppdragsgivande har underlättat arbetet och gjort att 

det aldrig stått still. En del väntetider har förekommit vid inbokade personliga 

möten och liknande.  

Eftersom projektet har utförts av en ensam student och inte en projektgrupp har 

det ställts stora krav på disciplin och ordning under hela tiden. Detta har fungerat 

bra och ett självständigt arbete har underlättat vid bland annat företagsbesök på 

annan ort och tidsplanering. 

5.2 Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviteter 

Studenten är efter projektets genomförande nöjd med arbetet. Under hela 

projekttiden har det funnits en tydlig plan för nästa steg och detta har hela tiden 

stämts av med handledarna. Resultaten uppfyller också Källemos önskemål och 

kommer leda till enkel produktion om de väljer att lansera fåtöljen. 

Arbetet har varit givande och har framförallt givit studenten en djupare inblick i 

verklig produktion. Detta kommer vara till stor nytta i framtida 

konstruktionsprojekt. 

Då projektet avslutas är fåtöljen ännu inte i produktion. Det finns fortfarande jobb 

att göra tillsammans med smeden som ska tillverka stativet, sömmerskan som ska 

sy dynan och montören som ska montera ihop stolen. Källemo har sedan tidigare 

mycket erfarenhet av dessa delar och kommer troligtvis inte stöta på några 

problem. 
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Kapitel 6 Kritisk granskning 
I detta kapitel görs en kritisk granskning av det genomförda arbetet och dess 

resultat. 

6.1 Kritisk granskning av genomfört arbete 

Målet med projektet var att stolen skulle vara producerbar. Detta mål uppfylldes 

och stolen är satt i testproduktion. Om stolen kommer lanseras eller inte beror på 

utfallet av testdelarna. 

Arbete har fortlöpt bra och detta mycket tack vare de veckovisa avstämningarna 

med högskolans handledare och veckorapporter. Företaget har alltid gått att nå 

och svarat på frågor vilket har underlättat arbetet. Det har varit väldigt värdefullt 

när arbetet utförts av en ensam student.  

Att genomföra arbetet själv har både varit bra och dåligt. Bra eftersom man kan 

styra tiden själv och bara har sig själv att skylla vid förseningar och liknande. 

Mindre bra när motivationen är låg och man behöver någon som pushar en. 

Projektet har genomfört till största delen i högskolans lokaler där det alltid funnit 

någon klasskamrat att fråga om råd eller bolla idéer med.  

Ett GANTT-schema upprättades i början av projektet. Detta har varit ett bra stöd 

under projektet gång. Det var svårt att i början veta vilka olika delar som skulle ta 

mest tid och därför gjordes schemat väldigt ospecificerat. Jag hade därför inte så 

stor nytta av schema t mer än att kunna stämma av ungefärligt hur jag låg till. 

Metodiken som beskrivs i ”Kapitel 3 Metod” har följts och fungerat bra. I 

efterhand skulle enligt studenten  inte en annan  metod vara bättre.  

Möbeldesign och inredning har varit stort intresse sedan länge och detta har gett 

studenten  ett stort engagemang för projektet. Inspirationsresor och personliga 

möten har därför varit de största faktakällorna snarare än litteratur. Fakta i 

raporten har stärkts med litteratur men de tekniska aspeketerna vid olika former av 

materialet har främst framkommit via små prototyper och muntliga möten. 

Då studenten inte hade en budget att röra sig efter kunde den ekonomiska biten 

inte utvärderas. Formpressad filt är ett relativt billigt material men kräver en 

verktygsinvestering. Huruvia produkten blir billig att producera beror således på 

kvantiteten. 
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6.2 Kritiskt granskning med avseende på miljö- och 

arbetsmiljöaspekter 

Resultatet utmynnade i ett material som är snällt mot miljön, Se avsnitt ”3.3.7 

Miljövänligt”. Detta var inget krav från företaget men en positiv bonus.  

En del resor har förekommit vilket har bidragit till nya erfarenheter och 

upplevelser. Framförallt till företaget i Värnamo men också längre resor till 

Stockholm och Skövde. Större delen av resorna har oftast skett med 

kollektivtrafik.  

Dåarbetet inte var ett förbättringsarbete finns inga tidigare värden att mäta 

resultatet på. Lösningsförlsaget som valdes med en överlappande del bidrar dock 

till en smidig montering för produktionspersonalen hos Källemo. Ett statvi med 

dubbla plattjärn bidrar också till en enklare montering.  

6.3 Förslag till fortsatt arbete 

Vid projektets slut var stolen i produktion för testdelar. Fortsatt arbete är därför att 

testa sammanfoga olika delar för att säkerställa att lösningen med en överlappande 

överdel är den rätta. När det beslutats börjar arbetet med smeden för att få till 

bästa lösningen för stativet.  
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