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Sammanfattning 
I den här rapporten har det studerats vilka fysikaliska parametrar som har direkt 

och indirekt påverkan vid frigörandet av huvor på ytterplagg för barn. Det har 

även studerats vilka av de parametrar som skulle kunna ingå i en testmetod. 

 
En standardiserad testmetod saknas idag och till följd av det kan inte huvor på 

barns ytterplagg ingå i en standard ur säkerhetsperspektiv. Saknaden av att ingå i 

en standard medför att många ytterplagg har huvor som är fastsydda och kan därför 

utgöra en stor fara om ett barn skulle fastna. Enligt Konsumentverket (2006) har 

flera dödsfall förekommit där barns ytterplagg har varit avgörande orsak, däribland 

huvor på barns ytterjackor när barn har fastnat i träd och lekredskap och inte 

kunnat ta sig loss. För att ta fram en testmetod behöver det fastställas vilka 

fysikaliska parametrar som har direkt påverkan vid frigörandet av huvor på 

ytterplagg som fastnar. 

 
I den här förstudien har observationer, beräkningar och tester i laboratorium samt 

undersökningar genomförts. Avgränsningar har gjorts i form av att undersöka 

endast ytterplagg som har huvor med fästanordning av tryckknappar i metall. De 

är vanligt förekommande på barns ytterplagg och testerna har visat på att de utgör 

en risk för barn då de fastnar utan ett ryck. Med det menas att om ett barn fastnar 

med sin huva exempelvis i början av en rutschbana och sakta glider nedåt, 

kommer det att ta lång tid innan kraften uppnår knapparnas öppningskraft. Tester 

på laboratorium med hjälp av dragprovning har visat att det kan gå upp mot 90 

sekunder innan alla knappar öppnar sig om ett barn fastnar i sin huva. Det beror 

på att tryckknapparna hamnar i ett läge som gör att de måste öppnas i sidled, och 

det krävs mycket större kraft än om de öppnas i den vinkeln som de är tillverkade 

för att öppnas i. 

 

 
Nyckelord: huva, tryckknapp, ytterplagg, barn, säkerhet, risk, standard 
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Abstract 
In this thesis, the relevant physical parameters have been studied to determine if 

they are affected the release of hoods on children’s outerwear. It has been also 

studied which of these parameters could be included in a test method. 

 
A standardized test method does not exist today, therefore, the hoods of children's 

outerwears are not included in a standard from a safety perspective. As a result of 

it, there are still many outerwears for children that do not have detachable hoods, 

which can consequently cause danger when children get caught. According to the 

Swedish Consumer Agency (Konsumentverket 2006), several deaths have occurr- 

ed in which children's outerwears has been a determinant, including the situations 

when the hoods have been trapped in trees or play equipment and children could 

not escape. To be able to develop a test method, it is necessary to determine which 

physical parameters are affected when releasing of hoods on children's outerwears. 

 
This thesis is based on literature study, observations, calculations and experi- 

mental simulations in the laboratory. Only outerwears that have detachable hoods 

with metal fasteners have been selected to study as a demarcation of this project. 

The reason is that this kind of garments is very common among children, and this 

could lead to a risk for children when they get caught without a quick pull. It 

means when a child gets stuck with the hood in the beginning of a slide for 

example and continues to slide downwards slowly. Thus, it will take a long time 

before the snap fasteners can be opened by itself, in other words that the hood will 

be released from the garment. Experiments in the laboratory using tensile testing 

machine shows that it can take up to 90 seconds before all snap fasteners can be 

opened when a child becomes hanging. The reason could be that the lateral 

holding strength is much stronger than the snap action for a snap fastener. And it 

is not produced to be disengaging in this difficult way. 

 

 
Keywords: hood, snap fastener, children’s outdoor wear, safety, risk, standard 
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Sammanfattning – populärversion 
Ett barn som fastnar med sin huva kan leda till förödande skador. Det finns fall då 

barn har omkommit när de har hängts i sina huvor på bland annat lekställningar 

och inte upptäckts av sin omgivning i tid. Risken för att fastna i sin huva utan att 

den lossnar från ytterplagget är allt större om huvan är fastsydd i barnets plagg 

eller sitter fast med tryckknappar som inte öppnar sig tillräckligt lätt. 

 
Huvor bör därför ingå i en standard för att få bort farliga plagg från marknaden 

och för att förhindra att fler olyckor inträffar. Men hur vet man att en huva är 

säker? Det är svårt att säga idag eftersom det saknas en standardiserad testmetod 

för huvor. För att ta fram en standard behövs det finnas en testmetod som kan 

upprepas och som alla jackor med huvor kan genomgå. För framtagning av en 

sådan testmetod behövs det tas reda på vad som påverkar att huvor lossnar från 

ytterplagg. 

 
I den här rapporten har det studerats vad som påverkar frigörandet av huvor på 

ytterplagg för barn. Det har gjorts genom observationer, beräkningar och tester i 

laboratorium samt genomförda undersökningar. Det har även studerats vad som 

skulle kunna ingå i en testmetod för huvor på barns ytterplagg. Arbetet berör 

endast ytterplagg med huvor som sitter fast med tryckknappar gjorda i metall då 

de är vanligt förekommande på barns jackor. Knapparna har visats sig vara så 

starka att de kan vara livsfarliga för ett barn som fastnar med sin huva utan ett 

ryck. Med det menas att om ett barn fastnar exempelvis i början av en rutschbana 

och sakta glider nedåt, är risken stor att det tar lång tid innan kraften når upp till 

knapparnas öppningskraft och huvan frigör. 

 

Tester på laboratorium har genomförts med hjälp av en dragprovare för att se hur 

lång tid tar för huvor att lossna från ytterplagg. Resultaten visar att tiden kan gå 

upp mot 90 sekunder innan alla knappar öppnat sig, vilket är tillräckligt länge för 

att ett barn ska mista sitt liv om han eller hon blir hängande. Varför det tar så lång 

tid beror på att knapparna hamnar i ett onaturligt snett läge som kräver större kraft 

än vad knapparna normalt är tillverkade för att öppnas i. 
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Förord 
Den här studien är ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng från 

textilingenjörsprogrammet vid Textilhögskolan i Borås. Uppdraget har getts av 

SIS/TK 160/AG 5 och Textil och Läderlaboratoriet. Rapporten är skriven som ett 

samarbete mellan båda författare. 

 
Ett stort tack till Ulrika Jansson för stöd på Textil och Läderlaboratoriet. Vi vill 

även tacka representanter från olika varumärke i AG 5 och andra nämnda företag i 

den här rapporten, framförallt Linda Karlsson för all hjälp och tid ni har bidragit 

med under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka vår handledare, Kristina Gutfelt 

för alla tips och all respons vi har fått. 

 

Borås, maj 2017 

Caroline Progoulakis och Lena Persson 
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1. Introduktion 
Det mesta i vår tillvaro ingår i någon form av standard. Standarder är till för att 

skapa enhetliga och gemensamma arbetssätt och rutiner som kan användas som 

lösningar på problem som har tendens att återkomma. Det skapas fortgående nya 

standarder inom skilda områden runt om i hela världen och idag finns det en rad 

olika standarder inom textila varor. Fördelarna med att ha standarder är många, 

dels höjer en standard en produkts eller ett arbetssätts lägsta nivå och genererar på 

så vis en högre kvalitet. Samtidigt utgör standarder en grund för forskning och 

hjälper företag att få godkännanden för nya upptäckter och rön. Standarder 

förenklar även handeln vid export av varor och tjänster internationellt. (SIS 2017a) 

Man kan enkelt beskriva standarders fördelar som att undvika fällor och ta del av 

erhållna erfarenheter (SIS 2017b). 

 
Att ta fram nya standarder är en process som kan beskrivas med hjälp av nio steg. 

Vem som helst kan ta första steget genom att ge ett förslag till en ny standard till 

en nationell standardiseringsorganisation. I Sverige har vi en sådan organisation 

som heter Swedish Standards Institute och förkortas SIS. Efter att ett förslag har 

kommit in beslutar standardiseringsorganisationen om frågan ska drivas inom 

landet eller internationellt. Alla europeiska länders nationella standardiserings-

organisationer tillhör tillsammans ett internationellt standardiseringsorgan där 

medlemsländerna får rösta om ett projekt kring förslaget ska starta eller inte. Om 

förslaget röstas igenom är nästa steg att utforma en plan för hur arbetet ska fortgå. 

Det görs genom att det utses en teknisk nämnd inom området som har ansvar för 

projektet. Nämnden utser i sin tur experter som ska ingå i en arbetsgrupp som 

ansvarar för all praktisk verksamhet som ingår i projektet. Arbetsgruppen arbetar 

fram ett förslag till en standard som sedan skickas till myndigheter, och om det 

finns, även professionella inom området för begäran om yttranden. Efter att ha 

mottagit feedback omarbetar arbetsgruppen i regel förslaget och det skickas 

därefter iväg för omröstning till medlemsländerna. En omröstning som får positivt 

utslag leder till fastställande om en standard ska införas. (SIS 2017c) 

 
Men det är inte alltid lätt att få igenom ett förslag som leder till en ny standard. 

Speciellt inte om det råder meningsskillnader mellan medlemsländerna inom det 

internationella standardiseringsorganet. (Konsumentverket 2013) Ett exempel på 

ett förslag som inte har gått igenom är huvor. Sverige och de övriga nordiska 

länderna har fört statistik på olyckor som har skett till följd av barns ytterplagg. 

Däremot har inte de övriga länderna i Europa samma siffermässiga behandling av 

observerad data, vilket skapar oense om frågan är viktig eller inte att gå vidare 

med till en standard. Den svenska statistiken går att läsa om på Konsumentverkets 

hemsida där det redogörs för att det skett flera allvarliga händelser och 

dödsolyckor som har förekommit med anledning av barns ytterplagg. 

(Konsumentverket 2006) Olyckorna är till följd av att barn har fastnat med delar 
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av sina ytterplagg i bland annat fasta lekredskap på lekplatser i Sverige 

(Konsumentverket 2006), och liknande olyckor har även inträffat i Kanada 

(O’Sullivan & Ryan, 1999). Vanligt i de fallen är att snoddar och andra dragband 

på ytterplagg har blivit fastsittande i springor på rutschbanor och medfört att barn 

har blivit hängande och strypts då de inte kunnat ta sig loss (Konsumentverket 

2006). Dödsfall har också inträffat genom att snoddar på nederkanten av 

barnjackor har fastnat i bussdörrar (Konsumentverket 2006; O’Sullivan & Ryan, 

1999). Rapporter finns även om allvarliga händelser samt ett dödsfall där barn har 

fastnat med sina huvor i träd och lekställningar i samband med utomhuslek. För 

att försöka förhindra att fler olyckor inträffar startade Konsumentverket 

tillsammans med ett tiotal textilföretag en branschöverenskommelse gällande 

dragband, snoddar och löstagbara huvor år 2004. (Konsumentverket 2006) 

 
Branschöverenskommelsen upphörde dock år 2008 i samband med att 

Europastandarden EN 14682:2007 offentliggjordes. I den nya standarden ingick 

specifikationer för dragband och snoddar som en del av barnkläders säkerhet. 

Däremot kom aldrig löstagbara huvor med i standarden, och en av anledningarna 

till det beror på att det föreligger kulturella åsiktsskillnader inom Europa. Bland 

annat ses huvor som en säkerhetsåtgärd när det kommer till att stoppa barn som är 

på väg att springa ut i trafiken. Föräldrar i exempelvis England vill kunna ta tag i 

barnens huvor för att förhindra eventuella trafikolyckor. Det råder även en viss 

problematik kring definitionen på ytterplagg i de olika europeiska medlems- 

länderna. (Konsumentverket 2013) 

 
För att få igenom önskemålet att löstagbara huvor ska ingå i en standard, kräver 

därför standardiseringsgruppen att det ska finnas en provningsmetod för huvor 

som kan upprepas. (Konsumentverket 2006), och att de nordiska länderna ska 

lämna in material och underlag för de olyckor som har inträffat. Underlaget ska 

vara i form av bland annat obduktionsprotokoll eller liknande material. Det är 

något som har varit ett problem då det underlag som krävs hittills inte har gått att 

nå. Den svenska polisen har inte tidigare varit medveten om att information kring 

de fallen varit intressant för klädindustrin, och därför har inte rätt underlag kunnat 

tas fram. Efter begäran av Konsumentverket att få ta del av information om 

omständigheter kring den senaste dödsolyckan i Sverige, har polisen fortfarande 

inte lämnat ut några uppgifter. Det bestämdes därför att en ny bransch-

överenskommelse skulle utarbetas för att skapa god sed inom branschen. 

 
Syftet med överenskommelsen är att reducera risken för olycksfall med ytterplagg 

för barn som har huvor och för att uppnå ett säkrare utbud på ytterplagg med 

huvor på marknaden. Överenskommelsen innebär en detaljerad förteckning på 

säkerhetskrav på huvor förutom de säkerhetskrav som redan finns med i 

standarden EN 14682:2014. År 2016 trädde den nya branschöverenskommelse i 

kraft mellan Konsumentverket och sexton nordiska företag som har ytterplagg för 
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barn i sitt sortiment. (Konsumentverket 2013) Överenskommelsen kräver att huvor 

på ytterplagg ska vara löstagbara och kunna lossna om de fastnar i utskjutande 

element. Det innebär att de inte ska vara fastsydda, men annan design som ger 

jämförlig säkerhet godkänns. (Konsumentverket 2016) Företag som är med i 

överenskommelsen förbinder sig därför att inte sälja ytterplagg för barn med huvor 

som inte uppfyller kraven för branschöverenskommelsen inom Sverige. Samma 

företag avstår även att på annat sätt tillhandahålla sådana ytterplagg. 

(Konsumentverket 2006) Ytterplagg definieras i detta sammanhang som 

“Ytterkläder som är avsedda att bäras utomhus över andra kläder för att 

värmeisolera eller skydda mot väder”. (Konsumentverket 2016) 

 
Även i Kanada har det uppmärksammats att det finns en stor risk med huvor på 

barns ytterplagg. Främst gäller det dragband på huvor och runt nackpartiet precis 

som i Europa. År 1993 gjordes det därför en insats av Product Safety Bureau of 

Health Canada som informerade klädföretag om riskerna att fastna med dragband 

i barnkläder och uppmanade dem att göra en säkrare design. Problemet kvarstod 

dock att konsumenter i Kanada kunde köpa barnkläder utomlands från företag 

som inte hade samma säkra design. (Petruk, Shields, Cummings & Francescutti 

1996) 

 

1.1 Problembeskrivning 

Det finns en problematik kring branschöverenskommelsen och att inte löstagbara 

huvor ingår i en standard ur säkerhetsperspektiv för barn. Ett av de problemen är 

att konsumenter har möjlighet att köpa kläder online från sidor som återförsäljer 

barnkläder från länder som inte ingår i överenskommelsen. Det förekommer 

således en stor risk att dessa kläder har huvor som är fastsydda. (Konsumentverket 

2013) 

 
Det finns även en problematik med att det ännu inte finns en standardiserad 

testmetod för huvor på barns ytterplagg. Saknaden av en testmetod som kan 

upprepas gör att huvor inte kan ingå i en standard ur säkerhetsperspektiv för barn. 

(Konsumentverket 2006) 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här förstudie är att göra en undersökning av vilka parametrar som 

är viktiga att ta hänsyn till vid framtagning av en sådan testmetod. Syftet beskrivs 

mer exakt nedanför: 

 
Syftet är att utföra en bakgrundsanalys/studie för SIS/TK 160/AG 5 Säkerhet i 

barnkläder av de fysikaliska parametrar som kan ha mer eller mindre påverkan 

vid frigörandet av huva för barn. 
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Syftet är därmed att fastställa de påverkande fysikaliska riskerna (parametrarna) 

och därmed hjälpa SIS/TK 160/AG 5 Säkerhet i barnkläder framåt i sitt fortsatta 

arbete att eliminera risker för barnet i dess kläder. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

● Vilka fysikaliska parametrar har direkt och indirekt påverkan vid 

frigörandet av huvor på ytterplagg för barn? 

 
● Vilka parametrar skulle kunna rekommenderas att ingå i en testmetod för 

frigörandet av huvor som en standard ur säkerhetsperspektiv för barn? 

 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts i form av att endast undersöka fästanordningar på huvor 

av tryckknappar gjorda av metall, på grund av det är vanligt förekommande på 

barns ytterplagg. Under de utförda testerna undersöktes det endast plagg i en 

modell med samma material i storlek 110, dels för att det fanns tillgängligt för 

arbetet men också för att gå på djupet och undersöka ett vanligt förekommande 

material i barns ytterplagg. Materialet för samtliga provplagg anses vara relativt 

stumt, därför kommer deras elasticitet inte att tas hänsyn till i detta arbete. 

Samtliga tester har utförts på samma dragprovare med en kapacitet på 5 000 N. 

 

1.5 Litteraturstudie och omvärldsanalys 

Flera allvarliga olyckor har skett där barn har fastnat med sina ytterplagg i fasta 

föremål och inte själva kunnat ta sig loss (Konsumentverket 2006; O’Sullivan & 

Ryan 1999). En del av dessa olyckor har lett till att barn har omkommit på grund 

av att luftvägarna har strypts när barnen har fastnat och inte har upptäckts i tid.  

När sådana olyckor inträffar handlar det i vissa fall om sekunder mellan liv och 

död, och i regel klarar sig inte en människa utan syre särskilt länge innan risken 

uppstår att bli medvetslös och får kvarstående skador i hjärnan. Ett barn som 

fastnar och blir hängande i sin huva och inte får tillräckligt med luft riskerar att 

tappa medvetandet efter cirka 30–180 sekunder av syrebrist. Efter cirka en minut 

börjar hjärncellerna att dö och efter tre minuter är chansen stor att få mer 

allvarliga skador på hjärnan. Även om tiden är individuell för hur länge en 

människa klara sig utan syre är det inte många som överlever mer än fem minuter. 

(Konsumentverket 2006; SpinalCord 2016) 

 

1.5.1 Lekplatser 

Olyckor likt de som beskrivs ovan har oftast inträffat på lekplatser där barn har 

klättrat i träd och  fastnat  i  grenar,  eller  fastnat  på  fasta  lekställningar     som 
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rutschbanor, staket eller lekställningar som har haft utstickande föremål och 

skarvar. (Konsumentverket 2006; Petruk et al. 1996) 

 
Lekplatser definieras enligt Boverket som områden speciellt avsedda för lek, och 

det är företrädesvis byggnadsnämnderna som har ansvar för att ha uppsikt och 

kontrollera att lekplatserna är trygga för barn att använda. Däremot är det 

kommunens ansvar att åtgärda de brister som pekas ut och rusta upp allmänna 

lekparker när det behövs. För lekplatser som ligger på kvartersmark har oftast 

fastighetsägaren ansvar för att upprusta och reparera vid behov. (Boverket 2016) 

I avsnitt 8:93 i Boverkets byggregler (2015) finns det beskrivet att fasta lek- 

redskap ska ha stötdämpande underlag och dessutom vara utarbetade så att 

eventuella risker för skador ska reduceras. Trots det händer det olyckor hela tiden 

på grund av fasta föremål som exempelvis lekställningar. En undersökning som 

gavs ut år 2008 av Konsumentverket visar på att olycksfall med barn som sker på 

lekplatser uppskattningsvis går upp mot 19 000 händelser varje år i Sverige. Av 

dessa fall är det 64% som sker på lekplatser på skolgårdar och resterande inträffar 

på lekplatser utanför skolområdet. Av samtliga olycksfall är det hela 62% som 

innefattar fall, både från höjd och från samma plan, och drygt 50% utlöses av fasta 

föremål såsom träd och stenar. Högst på listan över flest olycksfall ligger 

lekställningar i topp följt av gungor och rutschbanor. (Konsumentverket 2008) 

 

1.5.2 Rutschbanor 

Rutschbanor ska i sig vara utformade för att undvika risker som uppstår då barn 

fastnar med kroppsdelar eller kläder (MSB  2011).  En  rutschbana  definieras  

som ”Konstruktion med sluttande/lutande yta/ytor som användaren rutschar på 

längs en bestämd bana” (SIS 2008b, s.5) och det finns idag ett brett sortiment av 

omväxlande modeller. (SIS 2008b) 

 
Enligt europastandarden för rutschbanor (2008b) ska varje startsektion på 

rutschbanan ha en lutning nedåt i rutschriktningen. Den ska ligga mellan 0° till 5° 

och ska mätas vid startsektionens centrumlinje. Samma mätningssätt görs på 

rutschsektionen och där ska lutningsvinkel mot horisontalplanet vara mindre än 

60°, därtill ska medelvärdet inte överstiga 40°. Utåkningssektionen finns i två 

typer, vars maximala lutningar är 10° och 5°. 

 
Vid val av material för lekredskap ska det ske i överensstämmelse med lämpliga 

Europastandarder (SIS 2008a). För att uppfylla de här säkerhetskraven har  HAGS 

- den svenska lekställningstillverkaren valt att använda mönstervalsad rostfri plåt i 

höghållfast stål i sina rutschbaneserier. Fördelar med detta material är dels lång 

livslängd och dels jämn friktion. (HAGS u.å.) KOMPAN är en annan 

världsledande lekparksleverantör som har både plast (PE) och rostfritt stål i sitt 

sortiment av rutschbanor (KOMPAN u.å.). 
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1.5.3 Småbarnshjälmar 

Efter att det skett flera allvarliga olyckor där barn har fastnat med sina 

cykelhjälmar i träd och i lekställningar, bestämdes det för att det behövs en 

standard för att cykelhjälmens spänne ska öppna sig och frigöras från barnets 

huvud vid nödvändiga situationer menar Jonas Eriksson 
1 

i en telefonintervju. 

Många barn väljer att inte ta av sig hjälmen när de lämnar sin cykel och  fortsätter 

leka på lekställningar eller klättra i träd (Trafikverket 2015), vilket utgör en stor 

fara eftersom lekställningar inte är anpassade för storleken på hjälmar. De olyckor 

som har förekommit med småbarnshjälmar har oftast skett vid öppningar på 

ställningar som är stora nog för ett barns huvud, men för små för en 

småbarnshjälm enligt J. Eriksson. Olyckor har även inträffat där barnet har fastnat 

med hjälmen och blivit hängande då spännet inte öppnats (Konsumentverket 

2014). 

 
Småbarnshjälmar finns i olika storlekar och modeller som kan identifieras av det 

gröna spännet/hakbandet. Det gröna spännet är ett standardiserat säkerhetsspänne 

som ska kunna öppna sig vid en viss belastning till skillnad från vanliga hjälmar. 

Vanliga hjälmar är i regel konstruerade för att hakbandet ska hålla kvar hjälmen 

även under större belastningar. (Konsumentverket 2014; Trafikverket 2015; MSB 

2011) 

 
Under år 2013 togs en europastandard för småbarnshjälmar fram med avseende på 

att hakbandet ska kunna öppna sig vid nödvändiga situationer för att minimera 

strypningsrisken. Den frigörande kraften för att lösgöra hakbandet ska ligga 

mellan 90 N och 160 N. (SIS 2013) Konsumentverket rekommenderar att barn 

upp till sju år använder småbarnshjälmar i samband med utomhusaktiviteter där 

hjälmar behövs (Konsumentverket 2016). Därför är kraftintervallet på standarden 

för det gröna spännet baserat på barn upp till sju år enligt J. Eriksson. 

 

1.5.4 Tryckknappar 

Efter en observation av barns ytterplagg på en allmän lekplats visade det sig att 

många barn som lekte just den dagen hade ytterplagg med huvor som satt fast med 

tryckknappar i metall. 

En tryckknapp består av en hanknapp och en honknapp som är sammanfogade 

antingen mekaniskt eller fastsytt på två olika delar av ett plagg. Genom att hålla   

de två komponenterna mitt emot varandra och sedan trycka ihop dem så knäpps 

tryckknappen. (SIS 2015) Baserat på AG 5:s tidigare undersökningar har knapps- 

leverantörer rekommenderat textilföretag att använda en tryckknapp med 

sprintfjärdrar, en så kallad S-knapp som uppfyller det man är ute efter i barnkläder, 

 

 
1 

Jonas Eriksson. Utredare produktsäkerhet på Konsumentverket. Telefon 054-19 40 65. Den 11:e 

maj 2017. 
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se figur 1. “The S spring button allows for demanding holding strength and quick 

easy release” (SIS AG 5 2017, s.19). (SIS AG 5 2017) 

 

Figur 1. S-knapp på ett provplagg. 

Markus Kassel
2 

från Prym - en ledande leverantör för beklädnadstillbehör (Prym 

Fashion 2017), har gett följande information om deras tryckknappar med fokus på 

S-knappar i storlek medium. 

 
Prym testar vilken kraft som krävs för att öppna S-knapparna i en vanlig vinkel – 

den vinkel som knappen är tänkt att öppnas i. Honknappen lyfts rakt upp från 

hanknappen och öppningskraften ligger någonstans mellan 5-20 N och 10 N anses 

vara ett bra medelvärde för Pryms S-knappar i storlek medium. Om en huva 

däremot hängs hamnar knapparna snett och blir svårare att öppna. Enligt Prym  

kan öppningskraften för en enskild knapp som hamnar i sidled behöva gå upp 

emot 100 N. 

 
De första 10 gångerna man öppnar en S-knapp förlorar den sin kraft med 6-10%, 

sedan är kraften för att stänga och öppna knappen konstant. Prym testar sina 

knappar 6 gånger i den vanliga vinkeln och det är det sjätte testet som används för 

att bestämma öppningskraften på knappen. Dessutom är Prym medvetna om att 

det finns en liten skillnad i öppningskraften beroende på orienteringen av fjädern. 

Men de bortser från den lilla skillnaden när de utför sina tester då skillnaden kan 

mätas som mindre än 1N. 

 
Prym påstår också att S-knapparna aldrig förlorar sin förmåga att knäppa och 

öppnas med tiden. För att det ska ske behöver fjädern gå sönder och det har aldrig 

hänt. Livslängden för S-knappar är alltså för evigt. Prym har vid något tillfälle 

testat sina knappar 50 000 gånger och inte märkt någon skillnad på öppnings- 

kraften. 
 

2 
Markus Kassel. Quality Management Representative (QMB) för Prym Fashion. 

Email(markus.kassel@prym.com) den 6 april 2017. 

mailto:markus.kassel@prym.com
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Förutom Prym fashion anses även YKK som en “approved source” för 

tryckknappar (Das 2009) och de har kravställt att en S-knapp i standardstorlek ska 

öppna sig i den vanliga vinkeln mellan 4,4 N och 15,1 N, och i större storlek 

mellan 8,0 N och 14,7 N (SIS AG 5 2017). Därutöver har modeföretaget RNB - 

Retail and Brands (RNB u.å.) sitt krav på S-knappen mellan 15 N och 25 N (SIS 

AG 5 2017). 

 

1.5.5 Vikt- och åldersintervall 

Kroppsmättningsguiden i enlighet med europastandarden visar att storlek 110 i 

barnkläder motsvarar barn som är approximativt fem år gamla (Aldrich 2012). 

Barn upp till sju år har lättare att skada sig på lekställningar än barn i äldre åldrar, 

visar en studie som har gjorts i USA. Anledningen till det tros vara att barn i det 

åldersintervallet saknar rätt bedömning och har ett mindre riskseende. (Schwebel 

& Brezausek 2014) På Rikshandbokens databaser (2012) kan man ta del av 

tillväxtkurvor för flickor mellan två- till sjuårsålder. Enligt denna tillväxtkurva är 

det vanligt att flickor mellan fyra till fem år väger 17–19.2 kg. 

 
För att öka spannet en aning kan man mäta den lägsta vikten samt den högsta 

vikten för båda åldrarna och då få fram ett viktspann mellan 13.3–24.4 kg. De 

avlästa siffrorna motsvarar ett spann mellan en liten fyraårig flicka upp till en stor 

flicka i femårsåldern. Gör man samma avläsning för pojkar hamnar viktspannet 

mellan 13.8–24.3 kg. Sammanfattningsvis kan ett barn som bär en jacka i storlek 

110 väga som minst 13.3 kg och som mest 24.4 kg, oavsett om det är en flicka 

eller pojke. Därför är detta viktintervall en relevant parameter i de tester som 

kommer att utföras för att se om huvor släpper vid rätt kraft om ett barn fastnar i 

sin huva. 

 

2. Material och metoder 
En inledande kvantitativ metod valdes som första steg för denna studie. Den 

kvantitativa delen har utförts i form av litteraturstudie och personlig kontakt med 

relevanta företag. Även en del internt material från deltagande organisationer i AG 

5 har bidragit till samtliga delar av rapporten. Som nästa steg genomfördes en 

kvalitativ metod i form av dragprovning, både på Textilhögskolans laboratorium i 

Borås och på Textil & läderlaboratoriet i Stockholm. Använda metoder har valts 

ut för att kunna besvara på forskningsfrågor och dra slutsatser. 

 

2.1 Litteraturstudie och omvärldanalys 

Databaser såsom Inspec, Scopus, Summon och Textile Technology Complete 

användes för att göra sökningar kring det aktuella problemet. I bilaga A visas   det 
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ett antal sökningar i databaserna siffermässigt. Dessvärre har inte många  

framsökta material direkt bidragits till skrivandet av rapporten, dock har det lett 

vidare till sökningar på internationell organisation, statlig och offentlig sektor och 

ledande företag inom branschen. 

 
För att ta reda på befintliga testmetoder på tryckknappar och få djupare kunskap 

inom de här områdena i dagsläget, har standarder från ASTM använts. Test- 

metoden för småbarnshjälmar ansågs vara intressant för det här arbetet, då 

liknande problematik uppstod vid lösgörandet av hakbandet. Dock gick det inte att 

få ett besök hos SP/RISE, som idag forskar inom det här området. Däremot har 

standard för småbarnshjälmar funnit tillgänglig och varit till hjälp. Även källor 

från Konsumentverket och Trafikverkets databaser har använts. 

 
Rutschbanor tycktes vara ett av de farliga ställen där det stundande problemet 

möjligen kan ske efter utförd bakgrundsanalys. Därför har undersökningar av 

rutschbanors konstruktioner och material gjorts för att studera möjliga parametrar 

som har påverkan då huvor fastnar. Broschyrer från leverantörernas hemsidor har 

använts för att fastställa material på rutschbanor som eventuellt kan skapa friktion 

med olika ytterplagg på barn. Men exakt friktionskoefficient för materialen finns 

inte tillgänglig då de materialen, metall och textil, sällan jämförs. 

 

2.2 Personlig kontakt 

Eftersom det var brist på källor i databaserna om tryckknappar har personlig 

kontakt skett med utvalda företag. Företagen utsågs med försiktighet och är de 

ledande leverantörerna inom branschen baserat på uppgifter från befintliga källor 

och även via kontakt med klädföretaget Lindex, som stod för alla provplagg. En 

av de kontaktade leverantörerna har besvarat våra frågor och det var Prym. Trots 

det övervägdes denna information noga med åtanke på källkritik. 

 
Tiden ägnades även åt att ta kontakt med nordiska lekställningsleverantörer. 

Urvalet av leverantörerna grundades på ett gemensamt beslut tillsammans med 

externa handledare och en del förstudier. Kontaktperson från ett av de kontaktade 

lekställningsföretagen har hänvisat till standarder för lekredskap från SIS, för att 

kartlägga förekommande vinklar på rutschbanor. 

 
Det har även gjorts observationer på en central allmän lekplats i Göteborg för att 

få en uppfattning om hur vanligt förekommande huvor är på ytterplagg i det valda 

ålderspannet. 
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2.3 Interna material 

Efter uppstartsmötet med externa handledare från SIS och Textil & 

läderlaboratoriet, samt representanter från Konsumentverket, Lindex och KappAhl 

har en del interna dokument blivit tillgängliga. Bland annat en sammanställning  

av rapporter om olycksfall i Sverige från Konsumentverket, och även statistik från 

övriga länder i Norden låg i grund till att bygga upp bakgrund för den här studien. 

Rapporter och standarder från SIS samt minnesanteckningar från konferenser med 

deltagande företag inom AG 5 har också utnyttjats i hela processen. 

 

2.4 Provplagg 
 

Figur 2. Framsidan och baksidan av ett provplagg. 

Testerna har utförts på nio av tjugo provplagg som är sponsrade av klädföretaget 

Lindex. Alla provplagg är av samma modell, en tunnare jacka med avtagbar huva  

i 100 % bomullsväv i storlek 110. Samtliga provplagg utgår ifrån att alla 

tryckknappar är oöppnade innan tester, se figur 2. Huvan är fäst med fyra 

tryckknappar, varav hanknapparna är fästa på en separat del på kragen och 

honknapparna på huvan. 

 

2.5 Experimentell förstudie 

Först på Textilhögskolans mekaniska laboratorium utfördes en förstudie för att få 

en grov bild av hur mycket dragkrafter det krävs för att huvan ska lossna från 

plagget. Testerna utfördes på olika sätt för att hitta en bra metod att senare testa 

vidare med, därför har inte de här testerna presenterats i resultatdelen. Dock har 

resultaten från testerna på Textilhögskolan bidragits till att upplysa idéer för de 

kommande testerna på Textil och läderlaboratoriet i Stockholm. 
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2.6 Förberedande arbete 

Efter experimentella förstudier tillbringades det två dagar på Textil & 

Läderlaboratoriet för att göra ytterligare tester. Inne på laboratoriet var det 

standardatmosfär för konditionering och provning enligt ISO 139, där 

luftfuktigheten var 65 % ± 4 % och temperaturen 20° ± 2°. För att provplagg ska 

bli konventionella måste de ligga i tjugofyra timmar på laboratoriet, detta gäller 

plagg i materialet bomull. Det låg till grund för att provköra olika tester dag ett för 

att sedan utföra mer effektiv testning dag två. 

 
Testerna utfördes såväl maskinellt på Instron 5565 med kapacitet på 5000 N, som 

manuellt med hjälp av en dynamometer med kapacitet på 100 N, se figur 3. 

Samtliga tester har valt att utföras enbart med en konstant hastighet på 100 

mm/min på grund av att de flesta dragprovare kan dra med den. Plaggtesterna 

skulle simulera det värsta scenariot som kunde tänkas hända i verkligheten, det  

vill säga den långsamma dragningen eller hängningen utan ryck. Dessumtom har 

samma hastighet även används vid tester för småbarnshjälmar. 

 

Figur 3. Dragprovare Instron 5565 till vänster och dynamometer till höger. 

 

2.7 Knapptester 

För att undersöka hur öppningskrafter varierar beroende av i vilken vinkel de 

öppnar sig, har två knapptester utförts enligt standard ASTM D4846. Till varje 

knapptest har det använts fyra provkroppar från ett och samma provplagg, som 

motsvarar de tryckknappar som sitter på kragen respektive huvan. Varje 

provkropp har genomgått tre replikat och båda testerna har utförts i dragprovaren 

med klämmor som stängs med hjälp av lufttryck. Under utförandet av 

knapptesterna stod den nedre klämman kvar medan den övre klämman lyftes. 

 
Knapptest 1 har utförts genom att provkroppar har dragits isär i sidled, där 

honknappen var placerad i den nedre klämman och hanknappen i den övre 

klämman med stöd av en metallplatta, se figur 4. 



18 
 

 
Figur 4. Provkropp som placerades i klämmorna under knapptest 1 till vänster 

och en skiss hur knapparna drogs isär till höger. 

Knapptest 2 har utförts genom att honknappen drogs rakt upp från hanknappen,  

det vill säga i den vanliga vinkeln en knapp skulle öppna sig. I figur 5 syns det att 

honknappen fästes i övre klämma med hjälp av en klo och hanknappen i nedre 

klämma. 

 

Figur 5. Provkropp som placerades i klämmorna under knapptest 2 till vänster 

och en skiss över hur knapparna drogs isär till höger. 

 

2.8 Plaggtester 

Två krokar med olika mått har använts för att se hur krafterna fördelar sig på 

huvan under plaggtesterna. Krokarna var fästa i klämman genom manuell vevning. 

Den stora kroken fästes i klämman, se figur 6 till vänster, där den raka delen var 

15° uppåt mätt från horisontalplanet med hjälp av en vinkelmätare. Den lilla 

kroken var täckt med ett tunt skikt av gummi för att skapa friktion så att huvan 

skulle sitta på plats, som var fäst på likadant sätt som den stora kroken i klämman, 

se figur 6 till höger. Tyngder av krokarna i plaggtest A, B och C har valts att inte 

räknas med, då maskinen nollställdes innan samtliga tester genomfördes. 
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Figur 6. Den stora kroken i klämman till vänster, och den lilla kroken i klämman 

till höger. 

Provplagg i plaggtest A, B och C var halvklippta horisontellt under provplaggens 

ärmar, för att kunna fästas ordentligt i dragprovaren. Jacka 1 - provplagg som 

användes i plaggtest A, där huvan hängdes på den stora kroken och det utfördes 

tjugo replikat, se figur 7 till vänster. 

 

Figur 7. I bilden visas det utförande av plaggtest A till vänster och utförande av 

plaggtest C till höger. 

Jacka 2 – provplagg som användes i både plaggtest B och C, där huvan hängdes 

på den lilla kroken. Tjugo replikat utfördes i plaggtest B, och fem replikat i 

plaggtest C. Till skillnad från plaggtest B tillsattes ett ballonghuvud med 

omkretsen på 50 cm, som skulle motsvara ett riktigt barns huvudomfång, se figur 

7 till höger. 

 
För plaggtest D och E användes en docka med samma ballonghuvud. En ryggsäck 

på 3,4 kg fästes framtill på dockans mage och en påse på 6,9 kg baktill. Dockan 

vägdes totalt 13,3 kg som motsvarade den minsta vikten ett barn kunde ha i det 

problematiserade viktspannet. Plaggtest D utfördes med provplagg jacka 3 med 

huvan hängande på den stora kroken, där dockans framsida var mot dragprovaren. 

Dockan i provplagg jacka 4 placerades åt andra hållet i plaggtest E i olikhet med 

plaggtest D. Både plaggtest C och D har utförts endast med en replikat var. 

 

Baserat på de föregående plaggtesterna, utfördes plaggtest F med dockan i 

provplagg jacka 5 utan ballonghuvud med tio replikat. För att få utrymme för 

dockan under den övre klämman, förlängdes först den stora kroken med ett rör, 

som därefter förlängdes det med den lilla kroken insatt i röret som skapade en 
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hävarm. Se figur 8 till vänster. Vinkeln på den förlängda hävarmen var 85 grader 

från horisontellt plan. Höjden på bordet justerades och en stol användes som stöd 

för utförande av plaggtest F. När dragprovaren började dra var dockan stående på 

stolen, se figur 8 till höger. 

 

Figur 8. I bilden visas det en förlängd hävarm till vänster, och utförande av 

plaggtest F i den förlängda hävarmen. 

 

När en dragprovare har en förlängd hävarm som i detta fall, uppstår en 

snedbelastning som måste tas hänsyn till. Hävarmen är den långa kroken som är 

fäst i dragprovarens klämma som sitter under dragprovarens lastcell. Lastcellen är 

den våg som registrerar hur många newton kraften kommer upp i innan knapparna 

dras isär. För att få rätt värden på plaggtest F behövs resultaten omvandlas så att 

den förlängda hävarmens påverkan inte tas med. Det har gjorts genom att en påse 

hängdes på den förlängda hävarmen och fylldes med vikter så att dragprovaren 

visade samma värden som i plaggtest F. Vinkeln på hävarmen var 85 grader från 

horisontellt plan precis som i plaggtest F. Sedan byttes den långa kroken ut mot 

den lilla kroken och samma påse hängdes så att den hamnade precis under 

lastcellen, se figur 9. Det gjorde att nya värden kunde avläsas och en jämförelse 

mellan med hävarm och liten krok kunde göras. Detta har gjorts med replikat 3 

och 4 eftersom de visade högst värden från plaggtest F. 

 

 

Figur 9. I de två första bilderna visas det hur påsen hängde i den förlängda 

hävarmen, och den tredje bilden visar hur påsen hängde i den lilla kroken. 

 



21 
 

2.9 Analys av utförandet i plaggtest F 

I figur 10 har ett friläggningsdiagram ritats ut för att visa hur krafterna fördelades 

under genomförandet av plaggtest F. Kraften F är den kraft som dras uppåt från 

klämmans mittpunkt där hävarmen är fäst. W är den kraft som krävs för att de fyra 

knapparna ska öppnas. MV är ett vridmoment som motverkar ett vridmoment i 

motsatt riktning. l är avståndet mellan klämmans mittpunkt och den vinkelräta 

kraften, 0,41 m. Med hjälp av vinkelmätaren kontrollerades att det inte har uppstått 

någon signifikant rotation under genomförandet av testet. Innan varje replikat har 

genomförts har maskinen nollställts, vilket är anledningen till att tyngden av 

samtliga krokar inte har räknats med.  

 
 

Figur 10. Friläggningsdiagram över hur krafterna fördelades 

under genomförandet av plaggtest F. 

 

2.10 Beräkningar gjorda på lutande plan 

Det gjordes inga experimentella tester för att simulera läget på en rutschbana på 

grund av otillgänglighet av utrustningar. Däremot gjordes det en del empiriska 

beräkningar med hjälp av kunskaper från tidigare kurser från textilingenjörs- 

programmet. 

 
För att kartlägga vilka krafter som verkar i det här scenariot, har ett 

friläggningsdiagram ritats ut, se figur 11. Det är ett lutande plan med en 

nedglidande kulle som simulerar ett barn åker nerför en rutschbana. 

 
 

Figur 11. Friläggningsdiagram över simulation på en rutschbana. 

 
T = mg ( sin α - µs * cos α ) 
Där: 

mg 

N T 

  s *   N                   

α 

α 

W 

F 

MV 

l 
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T är den dragkraft som motverkar på barnets nedåtåkande rörelse, som uppstår när 

huvan fastnar. Dragkraften T fås genom summan av den uppdelade tyngdkraften i 

x-led, mg * sin α, och friktionskraften i motsatt riktning, µs * N. Normalkraften är 

lika stor som den uppdelade tyngden av barnet i y-led, mg*cos α, där m, massan 

av barnet är 13,3 kg, och g, tyngdaccelerationen är 9,82 m/s
2
. Den statiska friktion 

som verkar mellan provplagg och rutschbanas yta fås genom en multiplikation, 

mellan normalkraften som är lika med cos α och den statiska 

friktionskoefficienten som är på 0,3 (Morton W. E. & Hearle J. W. S 2008). 

Vinkel α är den vinkeln på den sektionen av rutschbanan där huvan fastnar, mätt 

från horisontalplan. Vinklarna utses enligt standarden SS-EN 1176–3:2008 för 

rutschbanor och även observationer på lekparker har legat i grund till urvalet. 

 

2.11 Resultathantering 

Resultaten från plaggtesterna visades endast grafiskt från det inbyggda 

dataprogrammet till dragprovaren. Det ledde till att graferna behövdes avläsas 

manuellt. Därför gjordes det mätningar med linjal på utskrivna diagram, och de 

avlästa värdena avrundades sedan till heltal. I bilaga M återfinns det ett exempel 

på en av graferna. 

 
På de plaggtest där knapparna har namngetts med numerisk ordning, innebär det 

att knapp 1 är den knapp som har öppnats först, och knapp 4 har öppnats sist vid 

varje replikat. Även en bokstavordning A till D har använts för att kunna särskilja 

knapparna, se figur 12. 

 

Figur 12. Knappar i bokstavsordning A till D. 

För att visa trovärdighet för resultaten som nås har det gjorts statistiska analyser 

med en signifikansnivå på 0,05. Nollhypotesen, H0 för ANOVA står för ingen 

signifikant skillnad mellan berörda medelvärden. Det innebär att efter genomförda 

analyser kan testerna med 95 % säkerhet påvisa om nollhypotesen ska förkastas 

eller inte. Även ett t-test har gjorts för att kontrollera skillnad mellan de tester där 

samma provplaggs har använts. 

 
Data för knapp 1 till 4 i genomförda plaggtester A, B och C återges i bilaga E, H 
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och K. Även i vilken ordning som knapparna har öppnats i har dokumenterats för 

hand och det återfinns i bilaga O, P och Q. I bilaga F, I och K har ordningen 

sorterats om för att enkelt kunna avläsa hur enskilda knappars öppningskrafter 

varierar mellan replikaten. ANOVA-analysen och t-test utfördes på de 

omsorterade datavärdena. Alla uträkningar har gjorts med programmet Microsoft 

Excel 2016, och förutsättningar för samtliga data har kontrollerats med Minitab. 
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3 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från både experimentella tester och teoretiska 

beräkningar som har gjorts under arbetets gång. Sammanlagt har det utförts sju 

olika tester varav två knapptester och fem plaggtester. 

 

3.1 Knapptest 

I tabell 1 redovisas en sammanställning av knapparnas medelvärden efter utförda 

knapptester. För att visa spridningen på knapparnas genomsnittliga 

öppningskrafter har standardavvikelser redovisats. Det går att avläsa en skillnad 

mellan medelvärdena från båda testerna där samtliga knappar i knapptest 2 kräver 

lägre öppningskrafter. 

Tabell 1. Sammanställning av medelvärden och standardavvikelser för samtliga 

knappar som genomgått knapptest 1 och knapptest 2. 
 

 Knapp Medelvärde, N Standardavvikelse 

 

Knapptest 1 

A 61,338 8,879 

B 63,713 26,044 

C 68,314 14,542 

D 66,178 3,385 

 

Knapptest 2 

A 17,314 5,434 

B 14,387 1,054 

C 8,744 6,445 

D 51,460 9,588 
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3.1.1 Knapptest 1 

För att undersöka knapparnas öppningskraft i sidled har fyra knappar från ett 

provplagg testats med tre replikat var. I figur 13 redovisas genomsnittliga 

öppningskrafter samt standardavvikelser för varje knapp. Det går att avläsa en 

relativt stor spridning på knapp B vilket innebär att utförda provomgångar för 

knapp B skiljer sig signifikant från varandra. Samtliga staplar i figur 13 har visat 

liknande längder, vilket tyder på att de genomsnittliga öppningskrafternana för de 

fyra knapparna ligger relativt nära varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 13. Diagrammet visar medelvärden och standardavvikelser för 

provkroppar som genomgått knapptest 1. 

EnvägsANOVA i tabell 2 påvisar att de genomsnittliga öppningskrafterna för 

knappar i knapptest 1 inte har en signifikant skillnad, då F är mindre än F-krit och 

p-värde är mindre än signifikansnivån, 0,05. 

 
Tabell 2. EnvägsANOVA för knapptest 1. 

 

Variations- 

ursprung 

KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 6,370 3 2,123 0,008 0,998 4,066 

Inom grupper 1960,131 8 245,016    

       

Totalt 1966,502 11     
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3.1.2 Knapptest 2 

Knapptest 2 har utförts i syfte att undersöka knapparnas öppningskrafter i den 

vinkel som de är tänkta att öppnas i. I figur 14 redovisas de genomsnittliga 

öppningskrafterna samt standardavvikelserna för samtliga knappar. Det går att 

avläsa att knapp D har högst medelvärde till skillnad från de övriga knapparna och 

knapp B har en relativt liten spridning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 14. Diagrammet visar medelvärden och standardavvikelser för 

provkroppar som genomgått knapptest 2. 

EnvägsANOVA för knapptest 2 har tagits fram, se tabell 3. Det visar att det finns 

en signifikant skillnad mellan de genomsnittliga öppningskrafterna, då F är större 

än F-krit och p-värde är mindre än den valda signifikansnivån, 0,05. 

 
Tabell 3. EnvägsANOVA för knapptest 2. 

 

Variations- 

ursprung 

KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan 

grupper 

3356,506 3 1118,835 27,365 0,000147 4,066 

Inom grupper 327,079 8 40,885    

       

Totalt 3683,586 11     
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3.2 Plaggtest 

För att undersöka hur öppningskrafterna varierar under olika omständigheter har 

sammanlagt fem olika plaggtester utförts med hjälp av fyra stycken provplagg. I 

tabell 4 redovisas det vilken utrustning som har använts för varje test samt antalet 

utförda replikat vid varje plaggtest. Provplaggen har namngetts som Jacka 1,  

Jacka 2 och så vidare för att tydliggöra testernas utgångsläge. 

Tabell 4. Sammanfattning av samtliga utförda plaggtester. 
 

 Krok Ballonghuvud Docka Provplagg Replikat 

Plaggtest A Stor - - Jacka 1 20 

Plaggtest B Liten - - Jacka 2 20 

Plaggtest C Liten Ja - Jacka 2 5 

Plaggtest D Stor*Liten Ja Ja Jacka 3 1 

Plaggtest E Stor*Liten Ja Ja Jacka 3 1 

Plaggtest F Stor*Liten - Ja Jacka 4 10 

 

3.2.1 Plaggtest A, B OCH C 

I tabell 5 presenteras en sammanställning över medelvärden och standardav- 

vikelser för knappar 1 till 4 som har genomgått plaggtest A, B och C. Det går att 

utläsa att de genomsnittliga öppningskrafterna varierar kraftigt mellan testerna och 

även inom samma test. 

Tabell 5. Sammanställning av medelvärden och standardavvikelser för knappar 

som genomgått samtliga plaggtester. 
 

 Knapp Medelvärde, N Standardavvikelse 

 

Plaggtest A 

1 21,1 14,562 

2 24,2 24,082 

3 81,4 18,308 

4 41,7 15,027 

 

Plaggtest B 

1 123,0 20,850 

2 75,9 14,082 

3 46,0 16,966 

4 31,0 20,471 

 

Plaggtest C 

1 91,8 23,858 

2 66,6 18,420 

3 43,0 15,700 

4 35,2 6,340 
 

Figur 15 visar de genomsnittliga öppningskrafterna för de knappar som genomgått 

plaggtester A, B och C. Plaggtest B och C har liknande sjunkande struktur i sin 
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helhet. Det krävs störst kraft att öppna knapp 1 i plaggtest B och relativt liten kraft 

i plaggtest A. Kraften reduceras kraftigt för knapp 2 i plaggtest B, men ökar inte 

betydligt i plaggtest A. Läget blir omvänt för knapp 3, där kraften ökar avsevärt i 

plaggtest A, och fortsätter reduceras i både plaggtest B och C. För knapp 4 ligger 

samtliga punkter relativt nära varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 15. Diagrammet visar medelvärden för öppningskrafterna för samtliga 

knappar som genomgått plaggtest A respektive plaggtest B och plaggtest C. 

Det har gjorts en tvåvägsANOVA för att undersöka relationen mellan 

plaggtesterna A och B, se tabell 6. Det kan avläsas en signifikant skillnad mellan 

plaggtesterna och även mellan enskilda knappar, då deras F-värde är större än det 

motsvarande F-krit. Det går också att avläsa att det finns ett samspel mellan 

plaggtesterna och knapparna. Dessutom kan dessa antaganden säkerställas genom 

jämförelser av p-värden som är mindre än den valda signifikansnivån på 0,05. 

 
Tabell 6. TvåvägsANOVA med reproducering över plaggtest A och plaggtest B 

samt knappar 1 till 4 och ett samspel mellan dessa faktorer. 
 

ANOVA       

Variations- 

ursprung 

KvS fg MKv F p-värde F- 
krit 

Plaggtest 29079,056 1 29079,0 
6 

40,38 
1 

2,30708E- 
09 

3,903 

Knapp 67143,969 3 22381,3 
2 

31,08 
0 

1,0016E-15 2,664 

Plaggtest*Knapp 19086,319 3 6362,11 8,835 1,95428E- 
05 

2,664 

Inom 109458,150 152 720,12    

       

Totalt 224767,49 159     
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I plaggtest B och C har det använts samma provplagg, och i olikhet mellan 

testerna har en ballong tillsatts som skulle simuleras som ett småbarnshuvud i 

huvan i plaggtest C. Detta gjordes för att undersöka om ballonghuvud skulle ha 

påverkan vid frigörande av huvan. Det gjorde då ett t-test för medelvärdena över 

plaggtest B och C, se tabell 7. Det går inte att utläsa en signifikant skillnad mellan 

plaggtesterna, då t-kritisk är större än t-kvot, och p-värde är större än den valda 

signifikansnivån på 0,05. Det betyder att ballonghuvudet inte påverkar frigörandet 

av huvor signifikant när huvorna hängs i samma krok. Figur 15 visar medelvärden 

för samtliga knappar på huvan i plaggtest B och C. Visuellt syns ett liknande 

mönster vilket också indikerar att ballonghuvudet inte har signifikant påverkan vid 

plaggtest B och C. 

 
Tabell 7. T-test för medelvärde över plaggtest B och C. 

 

 Plaggtest B Plaggtest C 

Medelvärde 69,038 60,100 

Varians 615,134 343,320 

Observationer 4 4 

Pearson-korrelation -0,251 

Antagen medelvärdesskillnad 0  

fg 3  

t-kvot 0,518 

P(T<=t) ensidig 0,312 

t-kritisk ensidig 2,353 

P(T<=t) tvåsidig 0,640 

t-kritisk tvåsidig 3,182 
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I figur 16 redovisas de genomsnittliga öppningskrafterna för knapp A till D efter 

utfört plaggtest A. Det går att avläsa en relativt liten spridning som är 

jämnfördelad på standardavvikelser för samtliga staplar, vilket tyder på att 

knapparna inte har tappat sin styrka efter att ha öppnats tjugo gånger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 16. Diagrammet visar medelvärden och standardavvikelser på 

öppningskrafter för knapp A till D som genomgått plaggtest A. 

Den genomsnittliga öppningskraften har sammanställts för plaggtest B och C då 

samma provplagg har använts. I figur 17 visas det medelvärden och 

standardavvikelser för varje knapp från båda plaggtesterna. Det kan avläsas att det 

är en relativt stor spridning till skillnad från knapparna i plaggtest A. 

Spridningarna är inte jämnfördelade, där knapp B visar tydligt ha minst spridning 

av alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17. Diagrammet visar medelvärden och standardavvikelser på 

öppningskrafter för knapp A till D som genomgått plaggtest B och C. 
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3.2.2 Plaggtest D, E och F 

Ytterligare ett hjälpmedel har använts vid resterande tester i form av en docka  

med vikt. Plaggtest C och plaggtest D anses som förtester till plaggtest F för att 

hitta rätt position för dockan. Resultaten är därför inte relevanta att presenteras. I 

tabell 8 redovisas tio utförda replikat i plaggtest F, samt tid som togs vid varje 

replikat från att dragprovaren började dra till att den sista knappen öppnade sig. 

De två första replikaten avbröts, därför finns ingen data presenterad för dem. Där 

cellerna har slåtts ihop har de ingående knapparna öppnats samtidigt.  

 

Tabell 8. Sammanställning av samtliga provomgångar för plaggtest F. 
 

Replikat Knapp 1, 

N 

Knapp 2, 

N 

Knapp 3, 

N 

Knapp 4, 

N 

Tid, s 

1 - 

2 - 

3 59,3 90,3 82,91 

4 77,3 90,3 85,72 

5 59,3 79,3 70,3 82,07 

6 69,3 67,3 31,3 86,65 

7 63,3 71,3 15,3 104,6 

8 53,3 65,3 66,3 35,3 91,12 

9 74,3 73,3 67,3 23,3 98,56 

10 40,3 61,3 79,3 4,3 92,52 

 

Den förlängda hävarmen i plaggtest F kan ha orsakat en snedbelastning som 

möjligtvis kan ha gett upphov till att dragprovaren visat felaktiga siffror. Värden 

från de replikat som visat högst kraft i plaggtest F har därför jämförts med ett test 

där hävarmen tagits bort, se tabell 9. Till vänster i tabellen nedan visas de värden 

som har valts ut från plaggtest F. I mitten i tabellen syns resultatvärden utan 

förlängd hävarm. Till höger syns skillnaden i newton mellan hävarm och utan 

hävarm. Medelvärdet för skillnaden mellan hävarm och utan hävarm på de tre 

utvalda värdena visade sig vara 2,1 newton. 

Tabell 9. Jämförelsetabell mellan tre valda värden från plaggtest F och värden 

från påsen hängande under lastcell utan hävarm.  

 

Hävarm, N Liten krok, N Skillnad, N 

90,3 92,2 2,2 

59,31 61,19 1,89 

77,3 79,51 2,21 

 

I figur 18 redovisas de tre sista replikaten i plaggtest F, där knapparna öppnades 

var för sig till skillnad från de andra replikaten. Det finns ett mönster mellan 

graferna trots att knapp 1 och 4 ligger långt ifrån varandra och knapp 2 och 3 

ligger relativt nära varandra. Tiden som togs gick över 90 sekunder på hälften av 

alla replikat, se tabell 8.  
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     Figur 18. Diagram över de tre sista replikaten i plaggtest F. 

 

3.2.3 Beräkningar gjorda på lutande plan 

För att ta reda på hur öppningskraften för huvans samtliga knappar kan tänkas bli 

när den fastnar i en rutschbana, har det gjorts empiriska beräkningar baserat på en 

antagande friktionskoefficient som är på 0,3 (Morton W. E. & Hearle J. W. S 

2008). I figur 19 redovisas det hur dragkraften på huvan varierar beroende av 

vilken sektion på rutschbanan den fastnar i. Det går att avläsa att dragkraften ökar 

linjärt med vinkeln, som en relativt kraftig uppgående trend. Uträkningstabellen 

över samtliga faktorer återfinns i bilaga N. 

 

 
Figur 19. Diagram som visar hur dragkraften påverkas av vinkeln på en rutschbana. 
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4 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras utrustning och resultat av utförda tester, i vilket scenario 

som är värst att fastna med sin huva och hållbarhet för plagg och knappar. 

 

4.1 Knappar 

Efter att ha genomfört alla tester har vi fått bekräftat att tryckknappar lättast 

öppnar sig när honknappen dras rakt upp från hanknappen. Så fort knapparna dras 

snett blir de svårare att öppna. I knapptest 1 skiljer sig inte knapparnas 

genomsnittliga öppningskrafter signifikant åt. Vilket tyder på att knapparna som 

testades har en jämn öppningskraft i sidled. 

 
Prym påstår att öppningskraften för en knapp som öppnas enligt knapptest 1 kan 

gå upp till 100N, och våra utförda tester har högst gått upp till 89 N. Det kan bero 

på att Lindex knappar är svagare än knappar från Prym. Dock har vi endast testat 

fyra knappar från ett provplagg och därför är bedömningen inte helt rättvis. 

 
Det visade sig vara en signifikant skillnad mellan de genomsnittliga 

öppningskrafterna för knapparna i knapptest 2. Det betyder att knapparnas 

öppningskraft varierar i den vinkel de är tänkta att öppnas i. Vår tanke innan 

knapptesterna var att knapparna skulle hålla en mer konstant öppningskraft genom 

alla replikat eftersom det var den informationen vi hade fått från Prym, men det 

visade sig att vi hade fel. Däremot visade sig knapparnas öppningskrafter vara mer 

konstanta i våra plaggtester då spridningen inte var så stor. 

 
Förstudien har visat att företag har stor variation på sina krav på knappars 

öppningskrafter i den vinkel de är tänkta att öppnas i. Prym har sitt krav mellan 5 

N och 20 N, och YKK har en aning mindre kraftspann som ligger mellan 4 N och 

15 N och ännu mindre för en större tryckknapp. Däremot har RNB ett relativt 

högre kraftspann mellan 15 N och 25 N för sina tryckknappar. Våra egna tester  

har visat ett mycket större spann mellan 2 N till 59 N. Det kan bero på att det inte 

har utförts tillräckligt många replikat för våra knappar men det kan också bero på 

att det är från en annan tillverkare. 

 
Resultaten från knapptesterna var avgörande för hur resterande plaggtester 

genomfördes då vi försökte efterlikna att alla knappar skulle öppnas i en så svår 

vinkel som möjligt (sidled). Efter utförda plaggtester förstod vi att alla knappar på 

en jacka dras i olika vinklar beroende på hur huvan sitter fast. Men med huvan  

fäst i dragprovaren som drog rakt uppåt kom vi åt det läge där de flesta knapparna 

hamnade i sidled. Det är i ett verkligt scenario en vinkel knappar kan hamna i om 

ett barn skulle bli hängande i exempelvis ett träd eller fastna i en rutschbana. 
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4.2 Plaggtester 

Efter att ha jämfört resultat från plaggtest A och B visade det sig att storlekar på 

krokar har påverkan vid frigörande av huvor. Det innebär att öppningskrafter för 

knappar när huvan hängs i olika krokar varierar signifikant. För att öppna de två 

första knapparna i plaggtest A krävdes det i genomsnitt relativt låga krafter med 

stor krok. I plaggtest B där det användes en liten krok krävdes det mycket större 

öppningskrafter för de två första knapparna. Vi kan anta att det är lättare för en 

huva att frigöras om den fastnar med ett ryck på en stor krok eftersom kraften är 

så pass låg utan ryck. Däremot är det inte säkert att det sker med en liten krok 

eftersom krafterna är så höga. En outlier har stuckit ut under kontroll av 

förutsättningarna för plaggtest A, se det rödmarkerade värdet i bilaga E/F och 

outliersplot i bilaga G. Det är datavärden på öppningskraften för en knapp i 

replikat 2. Men i det här fallet har vi valt att inte ta bort värdet då det inte påverkar 

resultaten siginifikant. 

 
Den statistiska jämförelsen t-test i tabell 7 och de grafiska jämförelserna i figur 

14, har visat att ballonghuvud i plaggtest B och C inte påverkar knapparnas 

öppningskrafter signifikant. Dock bör vi ändå vara kritiska till förutsättningar av 

olika antal utförda replikat under varje test. Det skulle vara rekommenderat att 

testa lika antal replikat för att få ut fler statistisk data.  

 
Efter att ha observerat barn på en lekplats i centrala Göteborg, såg vi att de flesta 

barn hade huvor på sina jackor och overaller, trots att det var en solig eftermiddag 

och det inte fanns något behov för huvor just den dagen. Huvorna hade inte tagits 

av från ytterplaggen utan de hängdes fritt på barnens ryggar och därför är det 

förmodligen störst risk att fastna bakifrån när huvan hänger fritt och inte sitter på 

huvudet. För den skull vore ett test där huvan hängs bakifrån på en krok med hög 

sannolikhet mest likt ett verkligt scenario. 

 
I plaggtest F har vi sett att flera knappar har öppnats samtidigt vid flera replikat. 

Dock antar vi att knapparna har öppnats var för sig och att dragprovaren inte har 

hunnit registrera det inom det korta tidsintervallet. Därför är det svårt att 

kontrollera om resultaten för de replikaten stämmer överens med det verkliga 

utfallet. Det kan också bero på att huvan inte har hängt exakt likadant vid varje 

replikat, men det är svårkontrollerat och beror i så fall på den mänskliga faktorn. 

Vi borde ha utfört fler replikat för att få ut mer data, vilket kan vara bra att tänka 

på om liknande tester ska utföras i framtiden. 

 
Vid de tre sista replikaten öppnades knapparna var för sig och tiden övergick 90 

sekunder för hela huvan att frigöras från ytterplagget. Vilket kan vara väldigt 

farligt eftersom risken är stor att en människa tappar sitt medvetande vid syrebrist 

redan efter 30 sekunder. 
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Förutsatt att alla knappar hamnar i sidled när en huva hängs, kan vi av vårt 

knapptest 1 antaga att summan av de fyra knapparna som sitter på provplagget 

kommer att behöva uppnå 263 N innan huvan frigörs. Det är en teoretisk 

bedömning räknat på medelvärdet av alla knappar i knapptest 1. Vid plaggtest F, 

replikat 9 krävs det 238 N för att huvan ska frigöras efter 99 sekunder. Om vi 

dessutom tänker att hävarmen har en påverkan på knapparnas öppningskraft med 

ca 2,1 N per knapp, kommer vår teoretiska beräkning att innebära att det krävs 

246,4 N för hela huvan att frigöras.  Resultaten från våra tester skiljer sig därför 

från vår teoretiska uträkning.  

 

4.3 Rutschbana 

Vid startsektionen på en rutschbana kan vinkeln vara så liten som 5° enligt 

standard för rutschbanor. Dragkraften T blir negativ vid 5° och 10° vilket innebär 

att det skapas mer friktion mellan plagget och rutschbanan än den nedåtåkande 

rörelsen i motsatt riktning. Möjligtvis kan det vara så att barnet ligger still vid 

dessa vinklar. Enligt våra beräkningar blir kraften T positiv först vid 20° och då 

blir kraften i den riktning som ett barn glider nedför rutschbanan 44,67 N(mg * sin 

20°) förutsatt att barnet väger 13.3 kg. Det betyder att den kraften inte räcker till 

för att öppna en enda tryckknapp enligt vårt knapptest 1. Som mest i beräkningen 

kommer kraften upp i 93 N om vinkeln är 60° på rutschbanan som är den 

brantaste lutningen enligt standarden för rutschbanor. Beroende på vad barnet har 

för kläder på sig, kommer friktionen att variera. Det kan tänkas bli större friktion 

om barnet har kläder i gummimaterial på sig jämfört med bomull. Det skulle 

kunna vara farligare för ett barn att fastna med sitt ytterplagg i en rutschbana än 

att fastna i ett hängande läge. Oavsett om det hängande läget  sker med ryck eller 

inte. 

 
I vårt telefonmöte med Jonas Eriksson från Konsumentverket, förklarar han att vid 

olycksfall som har inträffat på grund av småbarnshjälmar har det varit tydligt att 

det var hjälmar som var orsaken. Därmed har allvaret kring cykelhjälmar 

uppmärksammats och underlag har funnits till att ta fram en standard. 

 
Vid allvarliga olycksfall där huvor har fastnat i föremål har man dessvärre inte i 

alla olycksfall kunnat få fram att huvan varit avgörande orsak. Det har i de fallen 

rapporterats att barn har fastnat i sitt ytterplagg men inte vilken del av ytterplagget. 

Kanske sitter polisen inne på mer information än vad som kommer tillbaka till 

klädindustrin. Men det är synd att det inte finns ett intresse till samarbete mellan 

statliga sektorer då det hade kunnat leda till att en standard införs. 

 
Det är intressant att det gröna spännet på småbarnshjälmar ska lossna inom 

kraftintervallet 90 N-160 N enligt standard. Vi är nyfikna på varför just det 

intervallet har bestämts och vad det baseras på. Vi vet att det gröna spännet på 

småbarnshjälmar är anpassat för barn upp till sju år, och det innebär att det är 
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väldigt små barn som bär hjälmen. Om ett litet barn i fyraårsåldern fastnar med sin 

hjälm i början av en rutschbana där lutningen är 5°, gissar vi att hjälmen inte 

lossnar i tid. Däremot är det kanske mest troligt att ett barn fastnar med sin huva 

eller hjälm i ett hängande läge med högre acceleration som gör att kraften blir 

större. Vi vet dock inte säkert om det är farligt för ett barn att fastna med varken 

huva eller hjälm vid en sådan vinkel, eftersom kraften kanske inte är tillräckligt 

stor för att strypa barnets luftgångar. 

 

4.4 Design och In-house metod 

Vi har utfört våra tester med hjälp av dragprovare med en konstant hastighet 

eftersom det ska vara lätt att efterlikna. Vi testade även att mäta knapparnas 

öppningskraft med hjälp av dynamometer, men insåg efter första testet att 

hastigheten spelar roll för vilken kraft som krävs. Vid ett hastigt drag skiljer sig 

kraften från om man drar långsamt. Kanske kan en dynamometer vara till hjälp  

vid en in-house metod då den är lätt för klädföretag att tillhandahålla och hantera. 

Då behöver det dock finnas tydliga riktlinjer för vilken hastighet draget ska ske i 

och någon form av mätinstrument för det. Alternativt bör ett tydligt kraftintervall 

som knapparna ska öppna sig inom (oavsett hastighet) finnas med i ett in-house 

test. Om tester utförs med hjälp av en dragprovare är det viktigt att provplagget 

kan hängas direkt under dragprovarens lastcell för att få ut korrekta värden. 

 
I den här förstudien har det endast undersökts knappar i metall. Men olika jackor 

har även olika fästanordningar till sina huvor. En tanke som slog oss tidigt in i 

arbetet var hur klädföretag väljer ett visst antal knappar på sina huvor. Hade det 

inte varit säkrare med ett mindre antal knappar som fästanordning? Hade i så fall 

designen blivit lidande eller hade huvan mist sin funktion? Vart går gränsen för 

hur många knappar man kan ha innan det blir farligt? Tryckknappar i sig är inte 

till för att huvan ska öppna sig av säkerhetsskäl idag, utan snarare för att huvan  

ska vara löstagbar. Kanske vore det därför säkrare med en annan typ av 

fästanordning än just tryckknappar. 

Vårt provplagg var i storlek 110 och hade fyra knappar som fästanordning. Det är 

inte ovanligt att mindre storlekar på jackor har lika många knappar. Det är lite 

oroväckande eftersom en jacka med knappar som är lika starka som på vårt 

testplagg, kan hamna på ett barn som väger betydligt mycket mindre än en 

fyraåring. 

 

4.5 Hållbarhet 

Vi har även funderingar kring hur knapparna ändrar sig över tid. I dag förespråkar 

många att man ska låta kläder gå i arv för att värna om miljön. En jacka kan till 

exempel vandra mellan flera syskon på ett spann som sträcker sig över flera års tid. 

Men man skulle kunna tänka sig att alla delar på en jacka inte håller lika länge  

som jackans användningstid. Kanske kan det vara så att vissa delar blir starkare 
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med tiden och under vissa miljöförhållanden. Kan en knapp öka sin öppningskraft 

av yttre påverkan? Utan testmetod för de olika delarna är det svårt att veta deras 

antagna livsläng. 

 
Man skulle kunna tänka sig att tryckknappar blir trögare om de utsätts för faktorer 

i sin omgivning såsom tvätt och väder. Det är parametrar som vi inte har  

undersökt i det här arbetet och vi kan därför inte dra någon slutsats om det. Men 

det är intressant att tänka på eftersom det i så fall motsäger att en del kläder bör 

leva och återanvändas under längre tid. 

 
Om det nu skulle visa sig att tryckknappens öppningskraft inte påverkas av yttre 

faktorer och minskar med tiden, skulle det innebära att jackor blir säkrare att 

använda ju fler gånger knapparna har öppnats och stängts. De blir säkrare på det 

sättet att det krävs mindre kraft för att knapparna ska öppna sig och barn skulle 

komma loss enklare om huvan fastnade. Dock utförde vi endast tjugofem tester 

som mest på en och samma jacka, och därför vet vi inte om öppningskraften 

minskar efter fler replikat. 
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5 Slutsatser 
De fysikaliska parametrar som har direkt påverkan vid frigörande av huvor på 

ytterplagg för barn visade sig vara vinklar på hur knapparna dras isär, 

öppningskrafter för olika knappar, vikt på barnet som bär ytterplagget, hastigheten 

som huvan dras med samt lutning på rutschsektionen där huvan fastnar i. 

 

Även andra fysikaliska parametrar som visade sig ha indirekt påverkan är friktion 

mellan plagget och rutschbanans yta, friktion mellan ytterplagg och kläder som 

bärs under, huvans vikt, storlek på arean mellan huvan och det föremål som huvan 

hängs i och vridmoment som eventuellt kan uppstå i föremålet som huvan hängs i. 

Avståndet mellan vridpunkten och föremålets tyngdpunkt bör i så fall också 

räknas med samt avståndet mellan tyngdpunkt och angreppspunkt. 

 

Elasticitet av ytterplagget anses vara en av de fysikaliska parametrar som också 

har påverkan, dock har det inte undersökts i detta arbete därför kan inte någon 

slutsats fastställas av den här parametern. 

 

Därmed besvaras vår första forskningsfråga som lyder: 

 

Vilka fysikaliska parametrar har direkt och indirekt påverkan vid frigörandet av 

huvor på ytterplagg för barn? 

 

Eftersom 100mm/min är en hastighet som alla dragprovare kan dra i, anser vi att 

det är en bra parameter att ta till för en kommande testmetod. Då vinklar på hur 

knapparna dras isär spelar stor roll, där sidled är det värsta läget, bör denna vinkel 

ingå i en testmetod. Barnets vikt har en stor betydelse i hur snabbt huvan öppnar 

sig. Därför är det viktigt att den tänkta bärarens viktspann är med i en testmetod. 

Därmed besvaras vår andra forskningsfråga som lyder: 

 

Vilka parametrar skulle kunna rekommenderas att ingå i en testmetod för 

frigörandet av huvor som en standard ur säkerhetsperspektiv för barn? 

 

I genomsnitt tog det 90.52 sekunder för en huva att lossna när jackan satt på en 

docka med samma vikt som ett barn i fyraårsåldern. Det är lång tid och en sådan 

incident skulle vara livsfarligt för ett barn. 

 
Syftet med den här förstudien var att göra en undersökning av vilka parametrar 

som kan ha mer eller mindre påverkan vid frigörandet av huvor för barn. I den här 

förstudien har vi uppfyllt syftet genom att utföra tester som visar på vilka 

parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid framtagning testmetod. En 

testmetod som kan upprepas kommer att kunna ge stöd till framtagning av en 

standard som bidrar till en säkrare miljö för barn. 
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6 Förslag till fortsatt arbete 
Det vore intressant att testa tryckknappar över tid och vid olika klimat eftersom  

det kan ha påverkan på knapparnas öppningskrafter. Vi har inte tagit hänsyn till 

klimat utöver den temperatur som var i laboratoriet vi testade våra provplagg 

(20°), och vi gissar att yttre parametrar kan ha en viss betydelse för 

öppningskraften. Det vore också intressant att undersöka kemikalier som kan 

tänkas komma i kontakt med knapparna vid tvätt. Utöver det vore det även 

önskvärt att utföra tester där exakta friktionskoefficienter kan räknas med som 

parameter. Även andra typer av design och fästanordningar för huvor som 

exempelvis andra material på knappar, olika antal av knappar, kardborreband och 

sytråd som är svagare än knappar bör undersökas inför en kommande standard. 

Fler replikat för samma test bör utföras för att statistiska beräkningar ska kunna  

bli mer korrekta. 
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Bilaga A 
Nedan redovisas det en tabell över litteratursökning 

 

Databas 

 

Sökord 

 

Begränsningar 
Antal 

sökträffar 

Antal 

använda 

artiklar 

Inspec snap fastener OR press 

fastener AND clothing 

- 1 0 

snap fastener OR press 

fastener AND 

garment/apparel 

- 0 0 

snap fastener OR press 

fastener AND properties 

- 81 0 

Snap action AND force 

AND snap fastener 

- 2 0 

Scopus “press fastener” OR 

“snap fastener” AND 

clothing/apparel/ 

- 0 0 

“press fastener” OR 

“snap fastener” AND 

properties 

- 5 0 

“press fastener” OR 

“snap fastener” AND 

garment 

- 2 0 

Summon ”snap fastener” 
OR ”press fastener” 

AND 

clothing/garment/apparel 

Peer-reviewed 64 0 

Friction AND woven 

fabric AND metal AND 

properties AND cotton 

Vetenskapligt 

material 

276 0 

Hood AND garment 

AND child AND clothes 

- 805 1 

Accident with outerwear Vetenskapligt 

material 

48 1 

Drawstrings AND 

clothing 

Vetenskapligt 

material 

91 1 

Child development AND 

playground AND safety 

AND injuries 

Vetenskapligt 

material 

1067 1 

Textile 

Technology 

Complete 

snap fastener OR press 

fastener AND 

clothing/garment/apparel 

- 88 0 

Hood AND garment 

AND clothing AND 

apparel 

- 67 0 

Annual 

Reviews 

Brain damage from lack 

of oxygen 

- 1108 0 
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 Lack of oxygen - 7167 0 
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Bilaga B 
Resultat från knapptest 1 – Lateral holding strength 

Knapp 

 

Replikat 

 

knapp A 

 

knapp B 

 

knapp C 

 

knapp D 

1 65,916 89,166 82,228 68,649 

2 74,515 73,264 60,991 62,172 

3 56,759 38,259 54,400 63,707 
 

Nedanstående envägs-ANOVA besvaras följande fråga: 

Finns det någon signifikant skillnad mellan knapparnas öppningskrafter beroende av den 

ordning som de öppnar sig? 

H0: Alla grupper har samma medelvärde. 

H1: Minst en av gruppernas medelvärde avviker. 

 
SAMMANFATTNING     

Grupper Antal Sum 

ma 

Medelvär 

de 

Varians   

Knapp A 3 197,1 
9 

65,73 78,844831  

Knapp B 3 200,6 
89 

66,89633 
333 

678,2910463  

Knapp C 3 197,6 
19 

65,873 211,474839  

Knapp D 3 194,5 
28 

64,84266 
667 

11,45518633  

       

ANOVA       

Variationsurs 

prung 

KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan 

grupper 

6,370865 
667 

3 2,123621 
889 

0,008667 
262 

0,998796 
929 

4,066180 
551 

Inom grupper 1960,131 
805 

8 245,0164757   

       

Totalt 1966,502 
671 

11     

 

Slutsats: Nollhypotesen kan inte förkastas då F < F-krit och p-värde > 0,05 för den 

valda signifikansnivån (95 %). Därmed kan det med 95 % sannolikhet sägas att 

samtliga knapparnas genomsnittliga öppningskrafter skiljer sig inte signifikant 

mellan varandra. 
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Bilaga C 
Här redovisas normalfördelningsplott och residualplott för att kontrollera 

förutsättningar på samtliga faktorer i knapptest 1 för ANOVA. 

 

 
Residualerna kommer från en normalfördelning i diagrammet. 

 

 
Residualerna är oberoende då det inte finns ett tydligt mönster i diagrammet. 
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Bilaga D 
Resultat från knapptest 2 – Tension test 

Knapp 

 

Replikat 

 

knapp A 

 

knapp B 

 

knapp C 

 

knapp D 

1 23,583 14,336 14,417 40,831 

2 13,954 13,360 1,750 59,350 

3 14,406 15,466 10,155 54,198 
 

 

Nedanstående envägs-ANOVA besvaras följande fråga: 

Finns det någon signifikant skillnad mellan knapparnas öppningskrafter beroende av den 

ordning som de öppnar sig? 

H0: Alla grupper har samma medelvärde. 

H1: Minst en av gruppernas medelvärde avviker. 

 
SAMMANFATTNING      

Grupper Antal Sum 

ma 

Medelvä 

rde 

Varians   

Knapp A 3 51,94 
3 

17,31433 
333 

29,52321233  

Knapp B 3 43,16 
2 

14,38733 
333 

1,110785333  

Knapp C 3 26,32 
2 

8,774 41,54359 
3 

  

Knapp D 3 154,3 
79 

51,45966 
667 

91,36219233  

       

ANOVA       

Variationsurs 

prung 

KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan 

grupper 

3356,506 
47 

3 1118,835 
49 

27,36546 
348 

0,000147 
441 

4,066180 
551 

Inom grupper 327,0795 
66 

8 40,88494575   

       

Totalt 3683,586 
036 

11     

 

Slutsats: Nollhypotesen kan förkastas då F > F-krit och p-värde < 0,05 för den 

valda signifikansnivån (95 %). Därmed kan det med 95 % sannolikhet sägas att 

minst en av knapparnas genomsnittliga öppningskrafter skiljer sig från de övriga. 
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Bilaga E 
Sammanställning av öppningskrafter för knapp 1 till 4 under genomförande av 

plaggtest A. 

Knapp 

Replikat 
Knapp 1 Knapp 2 Knapp 3 Knapp 4 

1 66 105 30 38 

2 56 80 100 44 

3 22 20 105 81 

4 23 13 87 59 

5 14 14 101 38 

6 10 14 71 51 

7 9 14 88 52 

8 21 18 95 27 

9 16 20 90 30 

10 27 16 73 46 

11 19 16 80 48 

12 15 19 87 43 

13 18 12 85 48 

14 19 11 87 51 

15 11 13 90 14 

16 16 12 89 26 

17 19 20 92 16 

18 13 25 68 39 

19 9 15 59 42 

20 18 26 51 41 
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Bilaga F 
Sammanställning av omsorterade öppningskrafter för knapp A till D under 

genomförande av plaggtest A. 

 

Knapp 

Replikat 

 

Knapp A 

 

Knapp B 

 

Knapp C 

 

Knapp D 

1 105 30 66 38 

2 100 80 56 44 

3 105 20 22 81 

4 87 13 23 59 

5 101 14 14 38 

6 51 14 10 71 

7 88 14 9 52 

8 95 18 21 27 

9 90 20 16 30 

10 73 16 27 46 

11 80 16 19 48 

12 87 19 15 43 

13 85 12 18 48 

14 87 11 19 51 

15 90 13 11 14 

16 89 12 16 26 

17 92 20 19 16 

18 39 25 13 68 

19 42 15 9 59 

20 41 26 18 51 
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Bilaga G 
Här redovisas normalfördelningsplott, residualplott samt outliersplot för att 

kontrollera förutsättningar samtliga faktorer i plaggtest A för ANOVA. 

 

 
Det går att avläsa att residualerna kommer från en normalfördelning i diagrammet. 

 

 
Det går att avläsa att residualerna är oberoende i diagrammet. 
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Det går att utläsas outliers i diagrammet som indikerar på replikat 2, knapp 2 

enligt bilaga E eller replikat 2, knapp B enligt bilaga F. 

Outliersplot för plaggtest  A 

-50 -25 0 25 50 
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Bilaga H 
Sammanställning av öppningskrafter för knapp 1 till 4 under genomförande av 

plaggtest B. 

Knapp 

Replikat 
Knapp 1 Knapp 2 Knapp 3 Knapp 4 

1 148 105 59 79 

2 158 81 28 17 

3 149 79 52 71 

4 130 88 27 21 

5 124 99 82 23 

6 132 78 31 15 

7 112 71 49 59 

8 119 78 26 15 

9 107 62 48 50 

10 109 72 49 52 

11 117 72 51 40 

12 121 70 47 14 

13 149 88 28 18 

14 132 88 27 19 

15 138 75 76 21 

16 122 79 32 14 

17 122 70 72 15 

18 76 64 35 19 

19 113 54 50 24 

20 82 45 50 40 
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Bilaga I 
Sammanställning av omsorterade öppningskrafter för knapp A till D under 

genomförande av plaggtest B. 

Knapp 

Replikat 
Knapp A Knapp B Knapp C Knapp D 

1 79 59 105 148 

2 81 17 28 158 

3 71 52 79 149 

4 130 27 21 88 

5 124 99 23 82 

6 15 31 78 132 

7 59 49 71 112 

8 15 26 78 119 

9 62 48 50 107 

10 52 49 72 109 

11 40 51 72 117 

12 14 47 70 121 

13 28 18 88 149 

14 132 27 19 88 

15 138 76 21 75 

16 122 79 14 32 

17 122 72 15 70 

18 76 64 19 35 

19 113 50 24 54 

20 40 50 45 82 
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Bilaga J 
Här redovisas normalfördelningsplott, residualplott samt outliersplot för att 

kontrollera förutsättningar samtliga faktorer i plaggtest B för ANOVA. 

 

 
Det går att avläsa att residualerna kommer från en normalfördelning i diagrammet. 

 

 
Det går att avläsa att residualerna är oberoende i diagrammet. 
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Det går inte att avläsa outliers i diagrammet. 

Outlierplot för plaggtest  B 

-75 -50 -25 0 25 50 



57 
 

Bilaga K 
Sammanställning av öppningskrafter för knapp 1 till 4 under genomförande av 

plaggtest C. 

Knapp 

Replikat 
Knapp 1 Knapp 2 Knapp 3 Knapp 4 

1 73 63 40 35 

2 70 47 30 35 

3 86 92 67 25 

4 102 78 49 40 

5 128 53 29 41 
 

 

Sammanställning av omsorterade öppningskrafter för knapp A till D under 

genomförande av plaggtest C. 

 
Knapp 

Replikat 
Knapp A Knapp B Knapp C Knapp D 

1 35 40 63 73 

2 35 30 47 70 

3 86 86 92 25 

4 40 49 102 78 

5 41 29 128 53 
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Bilaga L 
Här redovisas normalfördelningsplott, residualplott samt outliersplot för att 

kontrollera förutsättningar samtliga faktorer i plaggtest C för ANOVA. 

 

 
Det går att avläsa att residualerna kommer från en normalfördelning i diagrammet. 

 

 
Det går att avläsa att residualerna är oberoende i diagrammet. 
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Det går inte att avläsa outliers i diagrammet. 

Outliersplot för plaggtest  C 

-40 -30 -20 -
10 

0 1
0 

20 30 40 50 
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Bilaga M 
Exempel på utskrift av diagram som avläses manuellt. 
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Bilaga N 
 

Här redovisas uträkningar på lutande plan. 

 

Vinkel, grader T, N 

5 -27,65 

10 -15,91 

20 7,86 

30 31,37 

40 53,94 

50 74,86 

60 93,52 
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Bilaga O 
Den ordning som knappar öppnar sig under genomförande av plaggtest A 

Knapp 

Replikat 
Knapp 1 Knapp 2 Knapp 3 Knapp 4 

1 C A B D 

2 C B A D 

3 C B A D 

4 C B A D 

5 C B A D 

6 C B D A 

7 C B A D 

8 C B A D 

9 C B A D 

10 C B A D 

11 C B A D 

12 C B A D 

13 C B A D 

14 C B A D 

15 C B A D 

16 C B A D 

17 C B A D 

18 C B D A 

19 C B D A 

20 C B D A 
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Bilaga P 
Den ordning som knappar öppnar sig under genomförande av plaggtest B 

Knapp 

Replikat 
Knapp 1 Knapp 2 Knapp 3 Knapp 4 

1 D C B A 

2 D A C B 

3 D C B A 

4 A D B C 

5 A B D C 

6 D C B A 

7 D C B A 

8 D C B A 

9 D A B C 

10 D C B A 

11 D C B A 

12 D C B A 

13 D C A B 

14 A D B C 

15 A D B C 

16 A B D C 

17 A D B C 

18 A B D C 

19 A D B C 

20 D C B A 
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Bilaga Q 
Den ordning som knappar öppnar sig under genomförande av plaggtest C 

Knapp 

Replikat 
Knapp 1 Knapp 2 Knapp 3 Knapp 4 

1 D C B A 

2 D C B A 

3 B C A D 

4 C D B A 

5 D C B A 

 


