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Abstract 
Water resistance is a highly desired comfort property for functional 
garments today. Development of new materials and functions are 
constantly seen on the market, functions to improve the waterproof 
properties and let them remain after harsh weather, wash and wear. 
Taped seams are a factor that is unknown to many, since it is usually 
not visible on the outside. A jacket would never have been named 
waterproof if it was not for this function. 
 
Most sewn garments, which require that water will not leak in, are 
covered with an adhesive tape on the back of the seam and the seam 
allowance. There is often a stitching that keeps the seam allowance in 
place and helps to avoid any air pockets under the tape. The tape 
protects water from penetrating through the small holes that arise in 
sewing and together with a woven material and a coating; it 
contributes to a waterproof garment. 
 
This work has been examined from a universal perspective, where 
development generally of different parameters in sewing and tape 
furthermore the theory behind them, has been proved by the results 
obtained.  
 
This work has also been done collaborating with the company 
Didriksons 1913, with use of their basic garment Zanstra and their 
standard materials, measurement of tape and seam allowance. The aim 
of this work was to investigate whether these parameters can be 
changed, in order to save material. Is it possible to remove the 
knitting, cut the tape width and seam allowance, whilst at the same 
time having the same sustainable product as for the recommended 
dimensions? 
 
By merging the materials from Didriksons and the tape from two 
different suppliers, testing of quality was conducted to investigate 
whether, and if so, what combinations of the various parameters give 
the best results in water resistance and in tensile strength. 
 
All samples showed good results in the tests, which could tell that 
much material can be saved in order to get the same quality as before. 
The combinations that achieved the highest results in statistical 
comparisons in ANOVA were; each sample with knitting, 3 mm seam 
allowance and 20 mm tape width with the supplier Bemis. With the 
supplier Sto-Nor was the sample with knitting, 5mm seam allowance 
and 20 mm tape width the best. The other combinations have shown 
almost equally pleasing results. 
 
 
Keywords 
Sealing tape, Seam Sealing, Welded seams, Waterproof tape, 
Waterproof sealing, Merged tape. 
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Sammanfattning 
Vattentäthet är en mycket eftersträvad komfortegenskap inom 
funktionsplagg idag. Utveckling av nya material och funktioner syns 
ständigt på marknaden, funktioner som ska förbättra denna vattentäta 
egenskap och låta den kvarstå efter hårda väderförhållanden, tvätt och 
andra slitage. Tejpade sömmar är en faktor som är okänt för många, då 
det vanligtvis inte syns på utsidan. En vattentät jacka hade dock inte 
fått sitt namn om det inte vore för denna funktion. 
 
De flesta sydda plagg som kräver att vatten inte ska läcka in, är alltså 
täckta med en tejp på baksidan av sömmen och sömsmånen. Ofta finns 
en stickning som håller sömsmånen på plats och bidrar till att det inte 
uppstår några luftfickor under tejpen. Tejpen skyddar att vatten inte 
ska kunna tränga igenom de små hål som uppstår vid sömnad och 
tillsammans med ett vävt material och en beläggning, bidrar den till att 
få ett vattentätt plagg. 
 
Arbetet har utgått ifrån ett allmänt perspektiv, där utveckling generellt 
hos olika parametrar inom sömnad och tejp samt teorin bakom dessa, 
kan styrkas genom de resultat som uppnås.  
 
Detta arbete har utöver ovanstående, utgått ifrån företaget Didirksons 
1913, och deras basplagg Zanstra med samma standardmaterial, mått 
på tejp och sömsmån. Syftet med arbetet var att undersöka huruvida 
dessa parametrar går att ändra på för att spara material. Går det att ta 
bort stickning, minska tejpbredd och sömsmån, och samtidigt få en 
lika kvalitativt hållbar produkt som med de rekommenderade måtten?  

 
Genom sammanfogning av material från Didriksons och tejp från två 
olika leverantörer, har kvalitetstester gjorts för att undersöka om, och i 
så fall, vilka kombinationer av de olika parametrarna som utgör det 
bästa resultatet inom vattentäthet och dragstyrka. 
 
Alla prover uppvisade goda utfall i dessa tester, vilket tyder på att 
mycket material går att sparas in på för att få samma kvalitet som 
tidigare. Den som uppnådde det absolut högsta resultatet enligt 
statistiska jämförelser i ANOVA; var provet med stickning, 3 mm 
sömsmån och 20 mm tejpbredd med tejpleverantören Bemis. För 
tejpleverantör Sto-Nor var provet med stickning, 5mm sömsmån och 
20 mm tejpbredd bäst. De andra kombinationerna har dock visat näst 
intill lika tilltalande resultat. 
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Sammanfattning	  –	  Populärversion	  
Vattentäthet är en mycket eftersträvad komfortegenskap inom 
funktionsplagg idag. Utveckling av nya material och funktioner syns 
ständigt på marknaden, funktioner som ska förbättra denna vattentäta 
egenskap och låta den kvarstå efter hårda väderförhållanden, tvätt och 
andra slitage. Tejpade sömmar är en faktor som är okänt för många, då 
det vanligtvis inte syns på utsidan. En vattentät jacka hade dock inte 
fått sitt namn om det inte vore för denna funktion. 
 
De flesta sydda plagg som kräver att vatten inte ska läcka in, är alltså 
täckta med en tejp på baksidan av sömmen och sömsmånen. Sömsmån 
är kanten som viks in vid en söm. Ofta finns en stickning som håller 
sömsmånen på plats och bidrar till att det inte uppstår några luftfickor 
under tejpen. Stickning är att sy en söm på rätsidan, för att stabilisera. 
Tejpen skyddar från att vatten ska kunna tränga igenom de små hål 
som uppstår vid sömnad och tillsammans med ett vävt material och en 
beläggning, bidrar den till att få ett vattentätt plagg. 
 
Arbetet har utgått ifrån ett allmänt perspektiv, där utveckling generellt 
hos olika parametrar inom sömnad och tejp samt teorin bakom dessa, 
kan styrkas genom de resultat som uppnås. Detta beskriver alltså en 
allmängiltig granskning inom denna del av den textila utvecklingen.  
 
Detta arbete har utöver ovanstående, utgått ifrån företaget Didirksons 
1913, basplagg Zanstra med deras standardmaterial, mått på tejp och 
sömsmån. Syftet med arbetet var att undersöka huruvida dessa 
parametrar går att ändra på för att spara material. Går det att ta bort 
stickning, minska tejpbredd och sömsmån, och samtidigt få en lika 
kvalitativt hållbar produkt som med de rekommenderade måtten? 

 
Genom sammanfogning av material från Didriksons och tejp från två 
olika leverantörer, har kvalitetstester gjorts för att undersöka om och i 
så fall vilka kombinationer av de olika parametrarna, som utgör det 
bästa resultatet inom vattentäthet och dragstyrka. Vattentäthet innebär 
att vatten inte kan tränga igenom materialet och dragstyrka innebär 
styrkan på det man testar vid dragning. 
 
Alla prover uppvisade goda utfall i dessa tester, vilket tyder på att 
mycket material går att sparas in på, för att få samma kvalitet som 
tidigare. Den som uppnådde det absolut högsta resultatet enligt 
statistiska jämförelser i ANOVA; var provet med stickning, 3 mm 
sömsmån och 20 mm tejpbredd med tejpleverantören Bemis. För 
tejpleverantör Sto-Nor var provet med stickning, 5mm sömsmån och 
20 mm tejpbredd bäst. De andra kombinationerna har dock visat näst 
intill lika tilltalande resultat. ANOVA är en statistik metod som 
används för att se vilka av experimenten som är signifikanta. 
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1. Inledning	  
Bland de flesta sport-/ och outdoormärken är vattentäthet en mycket 
viktig del hos plaggen. Att förbli torr under sina ytterkläder, oavsett 
väder och klimat, ökar komforten och är något som de flesta 
konsumenter efterfrågar. 
 
Hos företaget Didriksons 1913 används nylon som yttermaterial i 
jackor och byxor för deras baskollektioner och detta är även belagt 
med en polyuretanbeläggning för att öka vattentätheten. Om en liten 
droppe tar sig igenom materialet via ett hål eller liknande, upplevs 
känslan av att man är väldigt blöt och därmed sänks komforten direkt, 
enligt Westbom1. Detta problem löses genom att applicera en 
vattenresistent textiltejp ovanför söm och sömsmån. Måtten på dessa 
textiltejper har idag standardmått som i genomsnitt utgör 20-22 mm i 
tejpbredd, hävdar Johansson2. Varför just dessa bredder används är ett 
outforskat område och ingen relevant forskning finns kring huruvida 
dessa mått är de ultimata för detta ändamål.  
 
Förminskning av mängden material, innebärande tejp, sömsmån samt 
stickning, kan i stora produktioner medföra vinster i form av minskat 
spill och borttagande av produktionsmoment. Eftersom 
baskollektioner produceras i stora mängder kan det finnas faktorer att 
utnyttja inom detta område.  Detta innebär en betydelsefull riktning 
både ekonomiskt, hållbarhetsmässigt samt allmängiltigt.  
 
Detta kan alltså ur ett allmänt perspektiv, utanför företagets ramar, 
innebära att teorin bakom uppsatta standardmått stärks, då forskning 
är begränsad inom detta område.  Det visar att även små textila 
detaljer går att utforska och hitta intressanta vetenskapliga lösningar 
och förbättringar på.  

1.1 Problembeskrivning 
Idag har företaget Didriksons 1913 ett standardmått på sina tejpade 
sömmar för baskollektionen Zanstra, där sömsmånen utgör 5 mm och 
tejpbredden 20 mm, från tejpleverantören Bemis. Enligt Westbom 
täcker detta sömmen och sömsmånen väl. Ett intresse huruvida dessa 
mått är överflödiga har därför uppstått inom företaget samt ifall 
sömnadsmomentet stickning är nödvändigt. Vid minskad 
materialanvändning sparas jordens resurser in och det kan även gynna 
ekonomiskt, då mindre mängd material behöver köpas in. Vidare kan 
också de vetenskapliga teorier som finns inom kategorin tejpade 
sömmar stärkas. 

 
Således undersöker denna rapport huruvida minskad tejpbredd i 
samspel med parametrarna sömsmån och stickning, uppför sig i olika 
kombinationer med varandra. Detta med mål att uppnå god 
vattentäthet och styrka hos en smalare tejp, mindre sömsmån och utan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Johanna Westbom, CSR – och Kvalitetsansvarig på Didriksons 1913, 2015. 
2 Mats Johansson, Universitetsadjunkt Textilhögkolan, 2015.	  	  
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stickning. Identiska testmetoder på två olika tejpmärken undersöks, 
för att se om liknande resultat ges av dessa två. Vidare innehåller 
rapporten till stor del sammanställningar av tester och 
litteraturgenomgångar av central information kring ämnet. 

 

1.2 Litterturgenomgång 
En litteraturgenomgång för metod och tillvägagångssätt har varit 
grundläggande i arbetet. Tillgång till information från vetenskapliga 
artiklar samt studier har dock varit begränsad, vilket tyder på bristfällig 
forskning inom detta specifika område. 

I en studie (Jeong 2004) har drag- och skjuvningsegenskaper med små 
deformationer efter sömnad, tejpförsegling och efterbehandling 
undersökts och analyserats. De mekaniska egenskaperna, både i 
parallella och vinkelräta riktningar, visade tydliga ändringar efter 
sömnads- och förseglingsprocesserna. Anmärkningsvärt var att efter 
försegling med tejp, upplevdes en obehagskänsla i komfortegenskap. Å 
andra sidan märktes att tråden förstärktes genom att försegla den med 
en tejp.	   Studien berör saker som är relevant för denna rapport. Dels 
undersökning av de mekaniska egenskaperna före och efter tejpning och 
sömnad, dels att författaren kommit fram till att sömmen förstärks 
genom att tejpa den. Den nämner däremot ingenting om bredd på tejp 
och utgår även från ett brett sömsmån, 10 mm. Då tejpen stärker 
sömmen, blir det vidare intressant att se hur den stärker en söm med en 
stickning, hur belastningen blir då, vilket delvis kommer undersökas i 
denna rapport.	  
 
En annan studie har gjorts (Jeongsamho 2011) där utveckling av 
bergsklättringskläder legat till grund och där det undersökts nya 
tekniker för att förbättra dessa funktionsplagg. De har i studien använt 
sig av en metod, CWS, som är en sömnadsteknik, där det istället för att 
använda vanlig sömnad, använts en svetsmaskin och en tejp, där 
plaggdelarna svetsas ihop. Denna metod innebär en fördel då den 
utesluter sömnadsmomenten, dock är metoden än så länge dyr. Många 
företag som tillverkar funktionskläder använder fortfarande de 
traditionella sätten att sy ihop plaggen och förseglar dem med tejp, 
varför vidare utveckling av tejpbredd, sömnadssätt och sömsmån känns 
relevant (Westbom 2015). 
 
För att bestämma om traditionell sömnadsmetod eller svetsning är 
lämpligast, finns några variabler som bör tänkas igenom, nämligen: 
vad produkten ska användas till? Går det att svetsa det material som 
används i produkten? Går det snabbast att sy eller svetsa just denna 
produkt? (Textile Exchange 2015). Idag har många av de klassiska 
sömnadsmetoderna ersatts av att man svetsar ihop material. 
Tillverkare inom denna bransch menar att svetsning både ser estetiskt 
snyggare ut, samtidigt som det har en längre livslängd (Ghosh; Reddy 
2009). Det finns fyra olika sorters svetstekniker, som används 
beroende på vad man är ute efter för funktion. Dessa kallas 
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varmluftssvets, varmkilssvets, radiofrekvenssvets och akrylsvets. När 
väl svetsningen är klar behövs ingen tråd, symaskin, sömnadstejp eller 
liknande. Trots de nackdelar som finns med klassisk sömnadsmetod, 
där det föreligger problem såsom diskontinuerliga sammanfogningar, 
sytråd som försämras med tiden och hastighetsbegränsningar, är det än 
så länge dock mer kostnadseffektivt och vanligare att sy på det 
traditionella sättet. Däremot utvecklas det hela tiden forskning inom 
svetsteknik och maskiner som ska göra detta till det mest 
kostnadseffektiva alternativet när det kommer till att sammanfoga 
material (Ghosh; Reddy 2009). Just nu innebär alltså svetsning ingen 
fördel i sammanfogningsteknik när det kommer till vardagskläder, 
utan mer när det handlar om material som kräver 
extremhögfunktionella funktioner. (Lehman 2009).  
 
En studie har gjorts (Grineviciute 2014) där det undersökts egenskaper 
av olika parametrar vid försegling av sömmar, med förväntan att 
uppnå goda sömnadsegenskaper. Här användes brandsäkert non-
woventyg med olika membran för vattentäthet samt en tejp i 
polyuretan. Detta testades sedan för vattentäthet och dragstyrka.  
Tygen hade två olika membran, ett hydrofobt (vilket är mycket 
resistent mot vattengenomträngning) och ett bikomponentmembran 
(ökar styrke- och töjningsegenskaper). I artikeln hävdar man att det 
dock inte bara går att räkna med ett bra tyg, utan att också sömmar och 
tejp är viktiga faktorer. Denna studie har analyserats statistiskt och 
jämfört dragstyrka och vattentäthet, vilket dessutom har applicerats i 
denna rapport.  

 
Slutligen påvisar ett test från Goretex att tejpminskning kan vara en 
relevant fråga inom flera olika områden.  Detta test har gjorts med 
fokus på komfort, där de jämfört sin standardtejp 22 mm tejpbredd 
med 13 mm tejpbredd. De har genom att förminska tejpbredden 
upplevt resultaten av att sömmarna blir mycket mjukare och mer 
flexibla, det blir renare linjer, ett lättare plagg som andas bättre, och 
slutligen att det går åt mindre tejp per jacka (Gore-Workwear 2015). 

1.4 Syfte  
Syfte med rapporten är att undersöka hur vattentätheten och 
draghållfastheten påverkas vid förminskning av tejpbredd, sömsmån 
samt ostickade - och stickade sömmar. Detta med anledning av att 
antingen ta reda på om materialåtgången kan reduceras eller att styrka 
de nuvarande standardmåtten.  

1.5 Frågeställningar 
Frågeställningar som projektet väntas svara: 
 

• Påverkas vattentäthet och draghållfasthet vid förminskning av 
tejpbredd och sömsmån, med sömnadstyperna raksöm och raksöm 
med stickning? 
 

• Är det någon skillnad vad gäller kvalitetstester mellan tejpmärkena 
Sto-Nor och Bemis, samt hur illustreras den skillnaden? 
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• Går det att effektivisera materialåtgången med avseende på tråd, tejp 

och sömsmån? 
 

• Vilka mått och konstruktioner visar generellt applicerbara resultat 
enligt utsatta krav och minskar samtidigt åtgång av material?  

1.6 Begreppsförklaring 
Nedan följer förklaringar över begrepp som vidrörs i rapporten och som kan ge 
ökad förståelse för rapportens innehåll.  

Fyrvägskorsning:  
När två eller fler sömmar korsar varandra i en textil produkt, där flera 
lager sys ihop.  
 
Svängda sömmar:  
Sömmar som vinklar sig, till exempel vid sömnad av krage, där 
sömmen inte är rak.  
 
All Weather: 
Begreppet All Weather är ett samlingsord för alla klimat - och 
väderförhållanden. Inom den textila världen används denna term när 
man talar om produkter som ska tåla alla väderlekar, till exempel vind 
- och vattentäta plagg.  
 
ANOVA (Analysis of Variance):  
Denna statistiska metod används för att analysera om hypotesen för 
två eller flera grupper är lika, om det finns skillnader mellan olika 
gruppers medelvärde. ANOVA bedömer vilken betydelse en eller flera 
faktorer har genom att jämföra dem på olika faktornivåer. 
Nollhypotesen säger att alla faktorer är lika, medan den andra säger att 
åtminstone en är annorlunda. ANOVA testar på samma gång 
medelvärdet för flera grupper (Minitab 2015a). 
 
Signifikans:  
Signifikanta mätningar innebär värden under p-värdet som i detta fall 
är 5 % (0,05) och ej signifikanta mätningar är värden över 5 %. 
Signifikanta värden visar att det finns skillnader i resultatet och har ett 
samspel med varandra (Montgomery, 2013: 578-583) 
 
Tvåfaktorinteraktion: 
Med en tvåfaktorinteraktion observeras enskilda mätningar för att få 
se över vilka värden som har störst avvikelser. Denna metod avser för 
två kombinationer för varje interaktion. 
 
Trefaktorinteraktion: 
Med en trefaktorinteraktion observeras enskilda mätningar på samma 
sätt som en tvåfaktorinteraktion, dock med tre kombinationer för varje 
interaktion. Denna modell används för att få en komplett modell och 
visar samspel mellan de signifikanta mätningarna. 
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Tukey method: 
Tukeymetoden används i en ANOVA, för att skapa konfidensintervall 
för alla parvisa skillnader (Minitab 2015b). 
 

1.7 Avgränsningar 
Avgränsningar har satts ut för att hålla arbetet inom en ram. Studien 
handlar om att undersöka minimering av tejpbredd, sömsmån och en 
annan tejpsort för att få ett likvärdigt resultat som kan uppnå samma 
krav som generellt finns hos dagens funktionsplagg, samt de krav som 
finns på Didriksons standardmått. Nedan redovisas dessa 
avgränsningar: 
 
• Zanstra, en basprodukt hos företaget Didriksons, där materialet 

består 100 % Polyamid (Nylon) med polyuretanbeläggning har 
använts.  
 

• Tejp utformad av polyuretan. 
 

• Studien har utgått från en raksöm samt raksöm med stickning och 
utförs på en raksträcka och inte på färdiga plagg. Därmed 
avgränsar sig undersökningen från fyrvägskorsningar, svängda 
sömmar etc. 

 
• I arbetet undersöks två olika mått på sömsmånen, 5 mm och 3 mm. 

 
• Arbetet avgränsar till 4 olika tejpbredder - 20, 17, 13 och 9 mm av 

två olika tejpleverantörer, Bemis och Sto-Nor. 
 

• Sömnadsdelen tar endast hänsyn till Lockstitchning (raksöm) och 
Topstitchning (stickning). 

 

1.8 Uppdragsföretag 
Rapporten har skrivits på uppdrag för Didriksons 1913, men kommer 
förhoppningsvis gå att applicera på andra företag inom sport och 
outdoor- branschen samt gå att tillvarata studieinnehållet ur ett 
allmängiltigt perspektiv.  

1.8.1	  Didriksons	  1913 
Didriksons är ett svenskt företag som tillverkar funktionskläder för 
aktiva människor till hela familjen, till allt ifrån golfare, jägare, 
skidåkare och fritidsfiskare (Didriksons, 2015b). Huvudkontoret ligger 
idag i Borås och består av ca 40 anställda. De har en god försäljning i 
Norden och även länder som England och Tyskland. Företaget har sin 
grund på den svenska västkusten, från orten Grundsund. Det var här 
företaget startades 1913 av Julius och Hanna Didrikson och deras 
grundtanke var att tillverka ordentliga kläder för det lokala folket som 
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arbetade inom fiske. De började tillverka oljekläder, men allt eftersom 
tiden passerade ersattes dessa med gummimaterial.  
 
År 1947 uppfanns svetsmaskinen och här skedde en stor utveckling, 
nämligen möjligheten att göra plaggen vattentäta blev möjlig. När 
sedan materialen i polyuretan utvecklades under 1980-talet började en 
stor försäljning till vardagsmänniskan ta fart. I samma skede startade 
utveckling av material för regnkläder som andades, vilket även satte 
fart på denna bransch. 
 
Didriksons är idag kända för sina högkvalitativa ytterplagg med 
modern, funktionell image och har i sortimentet bland annat jackor, 
overaller, regnställ, handskar och mössor. (Didriksons, 2015b) 
 
Idag använder Didrikson tejpmaterial från deras leverantör Bemis som 
får en kravspecifikation från Didriksons och utifrån denna hittar 
leverantören det bästa receptet för det specifika ändamålet (Westbom 
2015). 

1.8.2	  Zanstra 
På basplaggen i serien Zanstra, se figur 1, består tejpen av polyuretan 
och har som krav att klara 3 psi efter tre tvättar (Westbom 2015). 
Materialet i basplagget har som krav att klara minst 2 meter 
vattenpelare. De har även ett system som de kallar för Dry 2-10, vilket 
innebär att materialet i deras vattentäta plagg har fått en siffra för hur 
många meter vattentryck de klarar under test. Deras produkter som är 
märkta Dry har förutom tejpade sömmar, en vattenavstötande 
beredning, Bionic-Finish®ECO3 från Rudolf kemi samt en PU-
beläggning, vilka i kombination med varandra gör plaggen både 
vattenavvisande och vattentäta. (Westbom 2015)  
Vattentäthet respektive vattenavvisning förklaras djupare under 
teoriavsnitt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Zanstra Set (Didriksons 2015) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Bionic-Finish®ECO är en efterbehandling baserat på hydrofoba polymerer med förgrenade 
strukturer (Rudolf group, 2015)	  
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2.	  Teori 
Teoridelen ska ge läsaren en grundförståelse för begrepp och metoder 
som används i denna studie. 
 
I följande avsnitt presenteras och utreds de begrepp undersökningen 
tar del av och förs vidare med samt en materialgenomgång. 

2.1 Tejpade sömmar 
Tillverkning av All-Weather-plagg kräver mycket noggrann planering 
i konstruktion, tillverkning och montering av de olika komponenterna. 
Dessa bestående av bland annat kragar, fickor och armdelar. Vid 
framställningen av plagg tillförs vattenresistenta filmer som ser till att 
sömmarna förseglas för att undvika vattenläckage (Eberle; Hermeling; 
Hornberger 2008a) 
 
Det vanligaste sättet att göra sömmar vattentäta är genom tejpning, se 
figur 2. När material konstrueras och sys ihop bildas det små hål vid 
sömmarna som gör det möjligt för vatten att tränga igenom, vilket gör 
att plagget inte längre är vattentätt. Därför att det viktigt att använda 
textiltejp för att säkra sömmarna från vattengenomträngning (Jeong 
2004). 
  
  
 

Figur 2, Seglade sömmar utan och med tejp (KUIU 2012) 

 
2.2 Sammanfogning av tejpade sömmar  
Det finns två förekommande termiska sammanfogningstekniker, Hot 
Edge och Hot Air. Dessa används främst för att sammanfoga material i 
termoplast, exempelvis tejp, där en tejpmaskin används (Eberle; 
Hermeling; Hornberger 2008a). 
 
Resultatet av en tejpad söm utgörs av två fenomen, dels det 
koncentrerade värmeflödet som leder till att polyuretantejpen 
aktiveras, dels vidhäftningen av denna (Korycki 2011). 
 
Första steget är att kontrollera värmeflödet, temperatur och hastighet 
på maskinen. Värmen bidrar till att limmet mjuknar upp och aktiveras. 
Nästa steg är att kontrollera trycket. Om trycket är minimalt, skapas 
det ingen vidhäftning mellan tejpen och sömmen, medan ett maximalt 
tryck kan skada tejpen och sömmen (Korycki 2011). 
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Därefter tillförs varmluft till insidan av tejpbiten och mellan sömmen 
för att sedan pressas samman emellan två valsar för att säkra 
vidhäftningen mellan tejpbiten och sömmen (Jones; Stylios 2013). Se 
figur 3 för denna process.  

Figur 3, Sammanfogning av tejp och tyg i tejpmaskin 

2.2.3	  Parametrar	  att	  beakta	  vid	  tejpning 
Dessa parametrar kan ha påverkan vid resultat av tejpning och bör 
följas med noggrannhet.  
 

• Värmeflödet 
• Lufthastighet 
• Tryck 
• Temperaturförändring med tiden (variabel) 
• Konsekvent precision  

(Korycki 2011) 

2.3 Tejpleverantörer 
I denna studie har två olika tejpmärken använts för att möjliggöra en 
jämförande studie. Detta med avseende på ifall resultatet varierar 
beroende på tejpsort, samt huruvida de förhåller sig till de olika 
parametrar denna studie avgränsar till. Tabellen A nedan visar en 
specificering av de två olika sorterna. 

Tabell A-specificering av de olika tejpsorterna 

Konstruktion Bemis Sto-Nor 
Sammansättning Polyuretan (PU) Polyuretan (PU) 
Färg Vit/Svart Genomskinlig 
Vidhäftningspunkt 95º C 95º C 
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Tjocklek 0,08 mm 0,08 mm 
Bredd 20,17,13,9 mm 20,17,13,9 mm 
Kemtvätt Ja Ja 
Tvätt Ja Ja 

 

2.3.1	  Bemis 
Bemis är ett företag som tillverkar tejp av många sorter där 
utgångspunkten för samtliga av deras produkter är vattentäthet för 
sömmar. Företaget har en liknande bakgrund som Didrikssons, då de i 
början av 1910-talet startade att tillverka beläggningar på materialen 
till folket i staden Watertown (Bemis 2015). 

2.3.2	  Sto-‐Nor 
Ett annat företag som bedriver en tejpverksamhet är Sto-Nor som är 
baserad i Halden i Norge. Företaget inledde sin verksamhet år 1970 
som en underleverantör till textil - och konfektionsindustrin (Sto-Nor 
2015). 

2.4 Sömnad 
Vid sömnadsdelen har sömnadstypen Lockstitch 301 och Topstitch 
tillämpats på samtliga provbitar. Sömnadstyperna innebär en vanlig 
raksöm, där trådspänningen kan kontrolleras för att få ett önskat 
avstånd mellan varje fästpunkt.  

2.4.1	  Lockstitch	  (LS)	  301 
Lockstitch, även känd som raksöm, uppkommer genom att nåltråden 
passerar materialet och förseglas med en undertråd som möter båda 
trådarna i mitten av sömmen, se figur 4. Sömnadstypens utseende ser 
likadan ut på rät - och avigsidan. Vanligtvis används samma tråd för 
både över - och undertråd där garnerna har samma diameter. (Jaouadi 
2005) 
 

 

 

 

Figur 4, Bild på raksöm (Eberle; Hermeling; Hornberger 2008b) 

2.4.2	  Topstitch	  (TS) 
Topstitchning är en kantstickning som görs på plagget för dekorativa 
eller funktionella ändamål och det är en enkel raksöm som finns på 
många typer av plagg, exempelvis sportkläder, kostymer etc. (Eberle; 
Hermeling; Hornberger 2008b). 
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I denna studie används samma parametrar och inställningar för 
Lockstitch och Topstitch, alltså samma sömnadstyp med samma 
sömnadsinställningar. 

2.5 Material 
Nedan följer en beskrivning av det material och den beläggning som 
används för tester i studien samt en förklaring av begreppet 
vattentäthet och vattenavvisning inom textila produkter. 
Materialuppbyggnaden är viktig att förstå då polyamiden tillsammans 
med polyuretantejp- och beläggning kan påverka resultaten av 
vattentäthet, dragstyrka samt vidhäftningsförmåga.   

2.5.1	  Polyamid	  (Nylon)	  
Denna rapport använder nedan beskrivet material vid test av 
sömnadstyp, sömsmån och tejpbredd, varför en genomgång av dess 
uppbyggnad och egenskaper är relevant.  

Nylon är en syntetisk, regelbunden, genomskinlig fin filament- eller 
stapelfiber som också går under namnet Polyamid. Termen nylon 
kommer ursprungligen från “no-run” och grundar sig i sin skapares 
entusiasm för hållbarheten hos damunderkläder (Tingsvik 2000:104). 
Det är en stark fiber, som har ett brett användningsområde. Tack vare 
dess styrka och nöthållfasthet blandas den ofta i som förstärkare till 
andra svagare material för att ge dessa mer styrka. Mycket tunna och 
sköra material kan alltså bli väldigt starka tack vare polyamid. Något 
som dock kan vara dåligt med denna styrka är att den har tendens till 
att noppra sig och dessa noppor kan då bli svåra att få bort. Polyamid 
är en lätt fiber i förhållande till sin styrka, där densiteten hos en stapel- 
eller filamentfiber är 1,14 g/cm3. (Tingsvik 2000:104) 

Varför nylon har denna styrka har att göra med att det är en oerhört 
kristallin polymer, där nylonpolymeren har lätt att bilda 
vätebindningar. Dessa bindningar är mycket orubbliga och endast i 
vatten kan de via hydrolys ge efter på bindningarna in i de amorfa 
områdena, varför nylonfibern är svagare då den är blöt (Tingsvik 
2000:104). 
 
Eftersom polyamid har en låg absorptionsförmåga kan mycket statisk 
elektricitet samlas, särskilt om den är tillsammans med polyester 
(Humphries 2009). Den blir också svagare i solljus eftersom 
aminogrupperna i amidgrupperna reagerar med syret i luften. Det är 
därför viktigt att använda antioxidanter för att förhindra denna 
oxidation, alternativt genom att tillsätta ljusstabilisatorer göra 
polyamiden mer resistent mot UV-ljus, då denna fiber används i 
många utomhusprodukter som tält och jackor (Albertsson; Edlund; 
Odelius 2012:277). 
 
Enligt Tingsvik är ett vanligt problem med syntetiska fibrer att de ofta 
har för runt tvärtsnitt och därmed blir mindre komfortabla (2000:106). 
Nylon har ett runt tvärsnitt, vilket däremot går att modifiera. Genom 
att göra tvärsnittet trilobalt, ändras fiberns yta.  Om den då används i 
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ett plagg, minskas fiberns kontakt med huden, vilket i sin tur gör den 
mer bekväm att bära. Ju mindre direkt kontakt med huden, desto mer 
bekväm blir den. (Tingsvik 2000:106) 

2.5.2	  Polyuretan	  (PUR) 
Redan på 1800-talet började det bli populärt att använda någon form 
av beläggning på textilier för att skydda dem mot yttre påfrestningar, 
så som väta och smuts. De vanligaste kemikalierna som idag används 
för detta ändamål brukar vara polyuretan, polyvinylklorid och 
polyakrylat. För att förbättra deras egenskaper blandas ofta olika 
additiv i dem, till exempel mjukmedel. (Kovacevic 2010) 
 
Polyuretan tillhör en grupp polymerer som varierar på många sätt och 
har olika egenskaper, kemisk struktur och applikationer. De kan vara 
alltifrån termoplaster, härdplaster, hartser, lack, lim, elaster till fibrer. 
Den tas fram via en stegvis polymerisation, från monomererna diol 
och diisocynat. Det går att välja olika makromerer och monomerer, så 
att polymeren får ökad flexibilitet, vilket är en fördel just inom 
fibertillverkning. Styva aromatiska segment fungerar som fysikaliska 
tvärbindningar i fibern och den kan då upplevas mer elastisk. 
(Albertsson; Edlund; Odelius 2012:277: 282-283) 
 
Som ovan nämnt har polyuretan många användningsområden, den kan 
belägga textilier, läder, i en lösning som granulat eller pulver. 
Mjukheten kan varieras genom att variera polymerstrukturen samt att 
den har god tvättbeständighet. Den har bra vidhäftning på textil, bra 
hållbarhet vid låga temperaturer, den går att använda utan mjukgörare, 
bra nöthållfasthet och viskositet, samtidigt som den är komfortabel, 
helt resistent mot olja och fett. Det finns några olika sätt att belägga 
polyuretan på textil. Antingen som en fast produkt där man kan 
belägga större mängder i varje beläggningsdel, eller som en 
enkomponentsprodukt där en dispergering i vatten görs och som är 
miljövänlig. Det kan också vara en tvåkomponentspolyuretan med en 
isocyanat tvärbindning eller en enkomponent aromatisk polyuretan där 
kemiska reaktioner sker och genom beläggning- och 
torkningsprocessen linkas den samman mellan avdunstning och 
lösningsmedel. (Kovacevic 2010) 
 

2.6 Skillnad mellan vattenavvisning och vattentäthet 
Nedan följer en beskrivning av begreppen vattenavvisning samt 
vattentäthet och vad de innebär. Detta med hänsyn till att Didriksons 
har dessa funktioner på sina material och därmed få en överblick av 
hur de fungerar. 
 
Inom textila utomhuskläder talar man ofta om vattentäta och 
vattenavvisande produkter. Dessa två begrepp skiljer dock sig åt. Med 
vattenavvisning menas att vätska repelleras från ytan av materialet och 
förhindrar genomträngning, medan vattentäthet innebär total 
ogenomtränglighet av vätska (Tingsvik 2014).  
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2.6.1	  Vattenavvisning 
Den grundläggande principen för vattenavvisning är att fiberytans 
ytenergi, även kallad ytspänning, minskas så att attraktionskrafter 
mellan droppe och yta blir mindre än den kraft som håller droppen 
samman. Om ytspänningen är lägre än själva vätskedroppen, sker 
alltså en avvisning. Droppen behåller då sin sfäriska form och sprider 
sig inte över fiberytan. Det går att formulera detta som yl< ys, där ys är 
ytspänningen på fiberytan och yl är ytspänningen på själva droppen. 
För att få en bild huruvida olika vätskor väter ett material visas i tabell 
B nedan. 
 
För att få en vattenavvisning, görs en beredning (hydrofobering). 
Detta ger alltså inte vattentäta textilier, utan för att få dem vattentäta 
krävs att en beläggning appliceras på ytan. 
(Tingsvik 2014:85–86) 

 
Tabell B - Olika vätskors vattengenomträngning 
Ytspänning ૪  (mN/m) eller mJ/m2) 
Vatten 73 
Oljor 20-35 
Fiberyta med vattenavvisande 
beredning 

24-30 

Fiberyta med oljeavvisande 
beredning 

10(-20) 

 

2.6.2.	  Vattentäthet	  (Beläggning) 
Beläggning och laminering är en av de äldsta teknikerna för att skapa 
en hybrid textil produkt. Man kan belägga ena eller båda sidor av tyget 
och själva beläggningskemikalien består vanligtvis av vätskor eller 
fast pulver som bildar en film som binder till själva ytan på materialet. 
Denna filmbildning samt att kemikalierna binder sig till ytan, är 
absolut nödvändiga för att uppnå en kvalitativ vattentät beläggning. 
 
Eftersom textilvävnader är väldigt porösa kan viss beläggningsvätska 
tränga in i tyget, och inte stanna på ytan. När vätskan stelnat kan det 
innebära en mekanisk försämring, samtidigt som det ger en godare 
vidhäftningsförmåga. När beläggningen tar sig in i tyget gör det att 
fibrerna förlorar en del av sin rörelsefrihet och därmed blir tyget styvt. 
Det krävs alltså att optimera inträngningsdjupet på beläggningsvätskan 
för att uppnå både god vidhäftning samt att minimera påverkan på 
tygets styvhet och peermabilitet. (Jones; Patil 2013) 

2.6.3	  Tätvävt	  material 
Förutom beläggningar och andra kemikalier som ger vattentäthet på 
plagg, går det att uppnå liknande resultat genom att bara fokusera på 
konstruktionen av väven, alltså att väva tätare, med högre trådtäthet. 
Det går att göra på både bomull och syntet. Att uppnå vattentäthet på 
detta sätt, utvecklades redan på 1940-talet, främst för militära 
ändamål. (Horrocks; Anand 2000:284–286). 
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3.	  Metod	  
Under denna rubrik går det att följa utförandet av arbetet gällande 
laborationer och kvalitetstester.  
 
Undersökningen har i största utsträckning bestått av laborationer, 
litteraturstudier som kompletterats genom handledning och intervjuer 
av diverse lärare på Textilhögskolan, inom konfektion samt personal 
från Didriksons. 
 
Litteratursökningen har i största del utförts i databaserna Summon, 
Google Scholar, Web of Science och Textile Technology Complete 
samt information från hemsidor och i databasen E-NAV för 
standarder. Programvaran Minitab har tillämpats under arbetets gång 
för att hantera statistiska beräkningar och för utformning av en Anova. 
Under informationssökningen har det tagits hänsyn till att 
företagssidor och hemsidor kan vara partiska och missledande. Vid 
sökningen användes sökord som Sealing tape, Seam Sealing, Welded 
seans etc, för en allomfattande information. Likaså har 
källförteckningar från vetenskapliga artiklar och böcker tillämpats för 
hitta primärkällor och finna ytterligare instruktiv litteratur. 
 
3.1 Intervju 
En intervju med Johanna Westbom, kontaktperson på Didriksons, har 
legat som grund för delar i rapporten och går att avläsa i bilaga 1. 

3.2 Laborationer 
Nedan går att följa planering och genomförande av laborationer. 

3.2.1 Planering av laborationer 
Planering av laborationerna påbörjas efter mottaget material från 
Didriksons och utformning av proverna startar. Materialet består av 
100 % polyamid och har en vattenavvisande beredning samt en 
beläggning i polyuretan. För att undersöka vilka konstruktioner, 
kombinationer och parametrar som ska utföras, ställs dessa mot 
varandra i ett statistiskt perspektiv. I tabell C nedan följer ett schema 
hur parametrarna fått sitt namn, där sömnadstypen beskrivs som 
”Söm” och består av 1, raksöm och 2, raksöm med stickning, och 
utgör första X:et i ordningen. Sömsmån utgör det andra X:et i 
ordningen och har siffra 1 för 5 mm och 2 för 3 mm. Slutligen har 
tejpbredden det tredje X:et och består av bredderna 17 mm, 13 mm, 9 
mm samt 20 mm, där de kallas 1, 2, 3 och 4 i samma ordningsföljd. 
De sista tre bredderna, har utformats med 4 mm intervall. Dessa har 
delvis bedömts genom att utgå ifrån tidigare nämnt test utfört av 
Goretex, där 13 mm testats. (Gore-Workwear 2015).  

Ordningsföljden på tejpbredderna har konstruerats på ett sätt för att 
underlätta skillnaden mellan de olika kombinationerna, då 
referensproverför Didriksons är de enda proverna som innehåller 
parameter nr 4 blir detta ett tydligare sätt att urskilja dem. 
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Planering av dessa parametrar utförs i Excel och resulterar i 112 
prover totalt. Dessa konstruktioner kommer dock testas på två olika 
tejpsorter från två olika företag, därav dubbleras andelen till 224 
prover totalt. Av varje kombination finns 7 provbitar, 3 prover för 
vattenpelartest, 3 prover för dragprovstest och ett referensprov. Dessa 
prover testas 3 gånger för respektive kvalitetstest. 
 
Bestämda variabler och parametrar sammanställs i tabeller och 
kommer att behandlas statistiskt och resultatet redovisas i en ANOVA 
för att se vilka parametrar som tillsammans i kvalitetstesterna utgör 
den bästa kombinationen.  

Tabell C- Planering av de olika parametrarna 

Test- 
komb 

Söm 
1.X.X 

	   Sömsmå
n X.1.X 

	   Tejpbredd 
X.X.1 

	   	   	  

	   Raksöm Raksöm+
Stickning 

5 mm 3 mm 17 mm 13 mm 9 mm 20 mm 
(Ref.prov) 

	   1 2 1 2 1 2 3 4 

Vatten-
pelartest 

	   	   	   	   	   	   	   	  

Dragtest 	   	   	   	   	   	   	   	  

 

I tabell D nedan förtydligas de 16 kombinationer som blivit till och 
som kommer testas för de olika kvalitetsesterna, vattentryck och 
draghållfasthet.  
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Tabell D- Förklaring av provsammansättning 

Kombinationer
(7 prover per 
kombination) 

Parameter 

1.1.1 Raksöm, 5 mm (sömsmån), 
17 mm (tejp) 

1.2.1 Raksöm, 3mm (sömsmån), 
17 mm(tejp) 

1.1.2 Raksöm, 5 mm (sömsmån), 
13 mm (tejp) 

1.1.3 Raksöm, 5 mm (sömsmån), 9 
mm (tejp) 

1.2.2 Raksöm, 3 mm (sömsmån), 
13 mm (tejp) 

1.2.3 Raksöm, 3 mm (sömsmån), 9 
mm (tejp) 

2.1.1 Raksöm+Stickning, 5 mm 
(sömsmån), 17 mm (tejp) 

2.2.1 Raksöm+Stickning, 3 mm 
(sömsmån), 17 mm (tejp) 

2.1.2 Raksöm+Stickning, 5 mm 
(sömsmån), 13 mm (tejp) 

2.1.3 Raksöm + Stickning, 5 mm 
sömsmån, 9 mm tejp 

2.2.2 Raksöm+Stickning, 3 mm 
(sömsmån), 13 mm (tejp) 

2.2.3 Raksöm+Stickning, 3 mm 
(sömsmån), 9 mm (tejp) 

Didriksons 	  

1.1.4 Raksöm, 5 mm (sömsmån), 
20 mm (tejp) 

1.2.4 Raksöm, 3 mm (sömsmån), 
20 mm (tejp) 

2.1.4 Raksöm+Stickning, 5 mm 
(sömsmån), 20 mm (tejp) 

2.2.4 Raksöm+Stickning, 3 mm 
(sömsmån), 20 mm (tejp) 
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3.2.2	  Sömnadsdetaljer 
I första steget mäts och klipps 20x16 cm tygbitar ut av materialet från 
Didriksons. Därefter, i sömnadsdelen, används en standardsymaskin 
med nålmatning och en pressarfot av plast för att undvika att tygerna 
glider från varandra, se figur 4a och 4b. Nålmatningen gör att tyget 
automatiskt matas framåt och på så sätt glider undertyget i samma takt 
som övertyget, detta resulterar i en jämnare sömnad. En specificering 
av detaljsömnader finns i Tabell E. 
Hädanefter sys hälften av provbitarna med en raksöm, och resten med 
raksöm och stickning, se figur 5. 
 
För att kontrollera spänningen i tråden, testsys en tygbit för att 
bedöma hur sömnaderna ser ut. Raksöm och stickning är de två olika 
sömnadstyperna som används i denna studie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4a, Symaskin                        Figur 4b, Pressarfot i plast 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 5, Sömnadsdetaljer (Raksöm, Raksöm+Stickning) 
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Tabell E – Sömnadsdetaljer 

Objekt Specifikation 	  

Sömtyp 301 Lockstitch 
(Raksöm) 

Topstitch (Stickning) 

Sömsmån* 5 mm / 3 mm 5 mm / 3 mm 

Symaskin Juki DLN-415-4, 
n24865 

Juki DLN-415-4, 
n24865 

Spänning 2,5 2,5 

Nålsort Rhein-Nål 135x5 Rhein-Nål 135x5 

Sytråd 100 % Polyester, 6024 
Tex: 024 

100 % Polyester, 6024 
Tex: 024 

Övrigt Nålmatning och 
pressfot i plast 

Nålmatning och 
pressfot i plast 

	  

3.2.3	  Tejpning	  
Efter att bitarna sytts ihop med respektive varierande sömsmån samt 
sömnadstyp, tejpas sömmarna. Det sker på baksidan av materialet, 
alltså där beläggningen är, se figur 6. För att få till de olika 
tejpbredderna har de klippts manuellt enligt utmätta linjer på tejpen 
som gjorts för hand. Tejpmaskin, se tabell F, och inställningar enligt 
tabell G används. För att få till bästa möjliga inställning på maskinen 
utförs ett litet test. Eftersom huvuddelen av projektet handlar om 
minskning av tejpbredd, bestäms att en hastighet på 1 m/min ska 
användas vid vidhäftning av tejpen, då det kommer krävas stor 
precision och noggrannhet vid detta moment. Därmed sänks också 
temperaturen, då det kommer gå långsammare. Olika temperaturer 
testas för att hitta den optimala, och denna bestäms genom att göra ett 
tejptest, se figur 7 och 8. Olika temperaturer tejpas och när tejpen 
svalnat i minst fem minuter dras tejpbitarna bort. Om beläggningen 
följer med har den fått en bra vidhäftning (Seam Seal Manual 2015). 
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Tabell F – Tejpmaskin som används 
 

Maskin HA - 830 A 

Användning PVC, PU, Nylon och Neopren 

Funktioner Reglering av temperatur, hastighet 
och tryck 

Ström AC 220V, 380V, 60Hz/50Hz 

Tryckluft 60 PSI (min) 

Luftförbrukning 3 CFM (max) 

Tätningshastighet 6,6 m/min - 12 m/min 

Max. 
förseglingstemperatur 

750 C 

Värmare AC 110V, 1500W 

Metod 2-stegsfotpedal 

Rullbredd 25 mm (standard) 

Arbetsbord 1395 mm x 510 mm 

Vikt 140 kg 

 
 

Tabell G – Maskininställningar 
 

Maskininställningar 

Lufttemperatur: 200 °C 

Hastighet: 1 m/min 

Varmluftstryck: 17 psi 

Övertryck/Undertryck: 5,5 kgm2/80 psi 

Tachometer: 200 rpm 
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Figur 6, Tejpning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7, Tejpade sömmar med olika temperaturer 
 

 
Om tejpen inte går av i detta drag, samt att all beläggning följer med, 
har tejpen fått en utmärkt vidhäftning, se figur 8. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
 

Figur 8, Drag av tejp 
 

Tejpen från Bemis och Sto-Nor har en grundbredd på 20 mm. Denna 
används för de första 28 x 2 proverna. Härefter justeras bredderna till 
de övriga måtten på 17, 13 och 9 mm. Justeringen görs för hand, alltså 
mäts ut med linjal och klipps ut med sax. Därefter fästs tejpen åter i 
maskinen och maskinen sätts igång. 
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Maskinen har två pedaler, se figur 9, varav den ena används för att 
pressa ihop hjulen där tejpen sitter och vid hårdare tryck på pedalen, 
matas tyget framåt samtidigt som varmluft strömmar mot tejpen så att 
den smälter och sammanfogas på materialet. Den andra pedalen 
används till att klippa av tejpen. Då tejpen klipps av ganska högt upp 
på rullen, är det lämpligt att trycka på denna pedal cirka två sekunder 
före avslutad tejpning, enligt egen bedömning, för att minska spill. 
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 9, Tejpmaskin 

 

3.3 Kvalitetstester 
Nedan följer en beskrivning av hur de olika kvalitetstesterna utförts. 

3.3.1	  Tvättning 
Tvätt skedde sedan enligt standard EN ISO 6330:2 012, internationell 
standard för hushållstvätt och torkning för provning av textilier. I 
denna studie har samtliga provbitar tvättas 3 gånger i 40°C med 5 ml 
tvättmedel och torktumlas därefter i 20° C i 20 minuter (E-NAV 
2015). 

3.3.2	  Vattenpelartest 
Hydrostatisk metod SS-EN 20 811, Textil - Bestämning av 
vattentäthet, som även kallas för ett vattenpelartest. Detta test mäter 
materialets motstånd mot vattenpenetration, det vill säga hur högt 
vattentryck materialet klarar av innan det tränger igenom materialet.  
I denna studie undersöks vattenpenetrationen för tejpade sömmar och 
inte materialet i sig. Vid påbörjat vattenpelartest skall vattennivån på 
maskinen kontrolleras och materialet ska befinna sig uppspänt på en 
rund ram som mäter 1dm2. Vattentrycket regleras till 60 mBar/min 
och slutligen avslutas testet när tre droppar trängt igenom tejpbiten 
eller vid bristning av tejpbiten (E-NAV 2015).  
 
Testet utfördes på FOV Fabrics i Borås där en maskin av typen 
Wasserdichtheits-Prûfgerät (Hydrostatic Head Tester) Fx3000, se 
figur 10, användes. Maskinen var senast kalibrerad 2015-02-24. 
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Figur 10, Vattenpelartest 

3.3.3	  Draghållfasthet 
Draghållfasthetstest metod ISO 13934-, Textil - Tygers 
dragstyrkeegenskaper. 
För att mäta maximal kraft och töjning i tejpen och sömmen utförs ett 
dragtest, på maskin Mesdan Lab Strength Tester utrustad med en 5 kN 
lastcell, enligt standard ISO 13934–1:2 013, se figur 11. Denna metod 
mäter endast konstant töjningshastighet, och är uppbyggd av en 
fastsatt klämma undertill och en klämma ovanför som rör sig med 
konstant hastighet under hela testet. Enligt standard ska 1-5 prover 
utföras samt ha en provkropp på 60 mm i bredd och 200 mm i längd. 
Detta har på grund av brist på material, modifierats och istället har 3 
prover per konstruktion testats, med en bredd av 50 mm och längd 100 
mm. Detta ställs in i datorprogrammet Tensolab, som är kopplat till 
dragprovsmaskinen. Här ställs även längden på provet 100 mm, 
kvadratmetervikten 199,5 g/m3 samt töjningshastigheten 100 mm/min 
(100 % min) in. Avståndet mellan klämmorna mäts och visar 100 mm 
och provet har monterats förspänt, i torrt tillstånd (E-NAV 2015).  
 
För att efter provning kunna avgöra godkända värden för dragstyrka, 
kommer referensprover som följer Didriksons mått ligga till grund och 
tester som uppnår sämre värden än referensproverna antas bristfälliga. 
 
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 

 
Figur 11, Dragprovstest 
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4.	  Resultat 
I resultatavsnittet redovisas de resultat som uppmätts under 
genomförda laborationer. 

4.1 Laborationsmoment 
Nedan följer kommentarer och resultat av laborationsdelarna. 

4.2.2	  Sömnad 
Sömnad har utförts med samma inställningar och förutsättningar för 
varje provbit. Vid felpreciserad sömsmån har denna klippts till för att 
få så exakta mått som möjligt. Resultat av de olika sömnadsproverna 
med raksöm, stickning samt de två olika sömsmånen visas i figur 12a 
och 12b nedan. 
 
  

 

 

 

Figur 12a, raksöm med 5 mm sömsmån Figur 12b, raksöm med                     
stickning och 3 mm sömsmån 
(med tejp) 

4.2.3	  Tejpning 
Tejpning har utförts med samma inställningar och förutsättningar för 
varje provbit. Vid misslyckade försök, snedtejpning eller vikning av 
sömsmån, har provbitarna gjorts om på nytt, för att få så signifikanta 
värden som möjligt. Se figur 13a, 13b, 13c och 13d på de olika 
tejpbredderna nedan. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figur 13a, 9 mm  Figur 13b, 13 mm 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 
Figur 13c, 17 mm  Figur 13d, 20 mm 



	   35	  

Ovan illustreras bilder där tejpning utförts, med 4 olika bredder.  

4.2.4	  Visuella	  resultat	  
Observationer på tejpningen har gjorts och en smal tejp och sömsmån 
har ansetts finare från utsidan/rätsidan. Sömmen känns även mjukare, 
än men bred tejp och sömsmån. 

4.3 Kvalitetstester 
Nedan redovisas resultat av dragprov och vattentryck för de olika 
parametrarna och tejpsorterna, enligt tabell H och I. För att enklare 
kunna avläsa tabellerna, har deras medelvärden tagits fram, se tabell J, 
där även enheten mBar har gjorts om till meter vattenpelare (Hainke 
2015). Detta för att lättare kunna jämföra med Didriksons värden, 
eftersom de vanligtvis använder denna enhet.  

4.3.1	  Tvättning 
Samtliga prover har tvättats och torkats och ingen förändring av de 
tejpade sömmarna eller av provbitarna som helhet har 
uppmärksammats. Lika god vidhäftning som före tvätt och kanterna 
har inte släppt. 

4.3.2	  Vattenpelartest	  och	  Dragprov	  	  
De olika kombinationerna och dess värden, som förklaras under 
metoddelen. 

4.3.2.1	  De	  olika	  parametrarnas	  prestation	  –	  Bemis	  
Nedan redogörs de olika kategorierna för tejpmärket Bemis, se tabell 
H, hur de har presterat under testen.  

1. Raksöm 1.X.X.- Gemensamt för denna kategori, går att avläsa en 
hyfsat god vattentäthet, främst där sömsmånen varit mindre. 
Dragstyrkan har däremot uppvisat dåliga resultat i jämförelse med 
andra kombinationer. 
 

2. Raksöm med Stickning 2.X.X. Denna kategori går tydligt att avläsa 
höga värden på dragstyrka. Även god vattentäthet, varav de sämre 
resultaten återigen visat sig där sömsmånen är större. 

 
3. X.1.X. Sömsmån 5 mm - Dålig dragstyrka vid bred tejp samt där den 

saknar stickning, i övrigt höga värden. I vattentäthet har många av de 
sämre resultaten hamnat inom denna kategori, medan något högt 
resultat avlästs, där en bredare tejp används. 
 

4. X.2.X. Sömsmån 3 mm - Mycket höga värden och flera av de högsta 
värdena inom både dragstyrka och vattentäthet. 
 

5. X.X.1. Tejpbredd 17 mm - Dåliga värden på vattentäthet, medan ett 
hösta och lägsta värde avläses på dragstyrkan. 
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6. X.X.2. Tejpbredd 13 mm - Mycket höga värden i vattentäthet, där en 
liten sömsmån används. Både höga och låga värden i dragstyrka, inget 
tydligt mönster. 
 

7. X.X.3. Tejpbredd 9 mm - Mycket höga värden i vattentäthet och i 
dragstyrka finns ett lågt värde. 
 

8. X.X.4. Tejpbredd 20 mm/Referensprover Didriksons - Höga värden 
inom både vattentryck och dragstyrka, där högsta avläses vid 
kombination av stickning. 
 
Tabell H - Resultat av kvalitetstester, Bemis 
 

 Bemis Test-
upprepning
ar 

	   	   	   	   	  

	   Vattenpelart
est: (mBar) 
A 

	   	   Dragprov: 
(N) 
B 

	   	  

	   Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3 

1.1.1 170 150 182 133 127 113 

1.1.2 890 900 890 121 125 125 

1.1.3 790 870 800 155 160 180 

1.2.1 795 815 801 131 125 120 

1.2.2 >1000 >1000 >1000 135 162 120 

1.2.3 >1000 >1000 >1000 146 127 157 

2.1.1 760 670 705 234 249 330 

2.1.2 612 800 722 246 244 224 

2.1.3 921 915 920 225 208 211 

2.2.1 904 910 905 221 215 210 

2.2.2 >1000 >1000 958 190 189 134 

2.2.3 922 >1000 >1000 179 189 159 

1.1.4 770 800 812 180 175 164 

1.2.4 810 789 814 165 169 168 

2.1.4 >1000 >1000 956 198 210 228 

2.2.4 >1000 988 >1000 236 246 239 
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4.3.3.2	  De	  olika	  parametrarnas	  prestation	  -‐	  Sto-‐Nor	  
	   Nedan redogörs de olika kategorierna för tejpmärket Sto-Nor, se tabell I, 

hur de har presterat under testen.  

1. Raksöm 1.X.X.- De tre sämsta värdena på dragstyrkan inom denna 
kategori, främst tillsammans med en stor sömsmån (5 mm). Även de 
två sämsta värdena i vattentäthet, där en mindre sömsmån använts. 

 
2. Raksöm med Stickning 2.X.X.- Mycket höga värden för både 

vattentäthet och dragprov. 
 

3. X.1.X. Sömsmån 5 mm - Både höga och låga värden på dragprov, och 
två mycket höga värden för vattentäthet, både dessa i kombination 
med stickning. 
 

4. X.2.X. Sömsmån 3 mm - En med mycket höga värden i vattentäthet, 
varav två med lägsta värde, båda dessa i kombination av endast 
raksöm. Ett högsta värde i dragstyrka och de andra har även dem höga 
värden. 

 
5. X.X.1. Tejpbredd 17 mm - Denna kategori utan stickning har fått ett 

mycket lågt värde på dragstyrka, medan vattentätheten inte visat något 
märkbart resultat.  
 

6. X.X.2. Tejpbredd 13 mm - Medelhöga resultat på dragstyrkan, ett 
mycket lågt värde i vattentäthet, samt två stycken har fått 
högstavärden i vattentäthet. De två sista i kombination med stickning. 

 
7. X.X.3. Tejpbredd 9 mm - Utan stickning har visat två sämsta värden i 

både vattentäthet och dragstyrka. Med stickning däremot, har visat 
relativt höga värden i båda kvalitetstesterna. 
 

8. X.X.4. Tejpbredd 20 mm/Referensprover Didriksons - Två av värdena 
med stickning har visat sig mycket höga och en mycket låg, för 
dragstyrka. En kombination med stickning och smal sömsmån har fått 
högsta värde i vattentäthet, varav resterande också uppnått höga 
värden. 
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Tabell I - Resultat av kvalitetstester, Sto-Nor. 
 

Sto-
Nor 

Test-
upprepninga
r 

     

 Vattenpelarte
st: (mBar) 
A 

  Dragprov: 
(N) 
B 

  

 Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3 

1.1.1. 840 900 850 147 120 115 

1.1.2. 940 891 802 156 157 175 

1.1.3. 632 651 710 140 152 161 

1.2.1. 800 750 742 151 148 152 

1.2.2. 683 760 753 193 171 189 

1.2.3. 778 893 750 151 124 152 

2.1.1. 940 918 936 220 214 262 

2.1.2. >1000 978 >1000 208 217 265 

2.1.3. 880 901 895 201 205 210 

2.2.1. 882 895 870 198 202 197 

2.2.2. >1000 >1000 984 222 224 228 

2.2.3. 900 844 989 228 207 237 

1.1.4. 819 854 888 144 144 139 

1.2.4. 991 969 957 193 162 177 

2.1.4. >1000 987 >1000 262 228 261 

2.2.4. >1000 875 986 265 234 256 
	  

4.3.4	  Vattenpelartest	  och	  Dragprov	  -‐	  Medelvärde	  
I tabell J nedan, har de högsta och lägsta medelvärdena av resultaten 
från de två olika tejpmärkena redovisats. Detta för att få en tydlig 
översikt av de olika värdenas prestation från kvalitetstesten.  
 
Bemis 
Inga tydliga mönster har uppmärksammats. Alla tester förutom 1.1.1 
klarar över 7,2 meter vattenpelare, vilket är klart godkänt enligt de 
instruktioner som mottagits. Lägst resultat på dragstyrkan är 124 N, 
och övriga tester ligger tydligt över denna gräns, varav 2.1.1 har 
högsta dragstyrkan på 271 N. 
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 Sto-Nor 

Liksom tidigare stycke om tejpsorten Bemis, har de högsta och 
lägsta medelvärdena av resultaten för Sto-Nor redovisats i tabell J, 
för att få en tydlig översikt av de olika värdenas prestation av 
kvalitetstesten. Här har inte heller några tydliga mönster 
uppmärksammats, men mellan några av parametrarna går det att 
uppfatta ett samband. Alla testerna klarar över 7,3 meter 
vattenpelare, medan lägsta värdet på dragstyrka är 127 N (samma 
kombination som klarat sämst på tejpsorten Bemis) och högsta 
värdet är 253 N. 

	  

Tabell J – Medelvärde av samtliga kvalitetstester för de både tejpmärkena.  

 Bemis Bemis Sto-Nor Sto-Nor 

 Vattenpelartryck 
Medelvärde 
(mVp) 

Dragstyrka 
Medelvärde 
(N) 

Vattenpelartryck 
Medelvärde 
(mVp) 

Dragstyrka 
Medelvärde 
(N) 

1.1.1. 1,7	   124	   8,8 127 

1.1.2. 9,1	   124	   8,9 163 

1.1.3. 5,7 165 6,7 151 

1.2.1. 8,1 176 7,8 150 

1.2.2. 10,2	   139	   7,4 184 

1.2.3. 10,2	   143	   8,2 142 

2.1.1. 7,3	   271	   9,5 232 

2.1.2. 7,3	   238	   10,1 230 

2.1.3. 9,3 148 9,1 205 

2.2.1 9,2 215 8,9 199 

2.2.2. 10,1	   171	   10,1 225 

2.2.3. 9,9	   176	   9,2 224 

1.1.4. 8,1	   173	   8,7 142 
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 Bemis Bemis Sto-Nor Sto-Nor 

 Vattenpelartryck 
Medelvärde 
(mVp) 

Dragstyrka 
Medelvärde 
(N) 

Vattenpelartryck 
Medelvärde 
(mVp) 

Dragstyrka 
Medelvärde 
(N) 

1.2.4. 8,2	   167	   9,9 177 

2.1.4. 10,1	   212	   10,2 250 

2.2.4. 10,2	   240	   9,7 253 

	  

4.4 ANOVA 
	   	   I detta avsnitt introduceras mer ingående i ANOVA, vilka 

kombinationer som är intressanta och viktiga för detta resultat. 
Begreppet ANOVA introduceras under avsnittet begreppsförklaring.  

I denna studie är det flera faktorer som är av intresse och därför har en 
ANOVA utformats för att få en komplett bild över hur 
kombinationerna samspelar med varandra och vilka som varit 
signifikanta. I ett sådant fall ska en faktordesign användas 
(Montgomery 2013:570). 
 
 För att observera alla möjliga skillnader och jämförelser har 
ANOVAN kompletterats med en tvåfaktor – och en 
trefaktorsinteraktion samt Tukey-metod. Detta för att skapa 
konfidensintervall för alla parvisa skillnader (Minitab 2015c). 

4.4.1Tvåfaktorinteraktion	  
För att se om kombinationer uppvisar signifikanta mätningar utförs en 
tvåfaktorinteraktion. 

4.4.1.1	  Vattenpelartest	  
I denna metod visar analysen att Söm, Sömsmån och Tejpbredd har 
signifikanta samspel och utgör skillnad i resultat. Detta bevisas under 
p-värdet som visar att dess värden befinner sig under 0,05 (5 %), 
utläses i tabell K. 
 
Här visar dock kategorin Lack of Fit, ett värde under p-värdet, vilket 
tyder på att modellen som utförts inte är komplett och 
normalfördelningen är inte symmetrisk. 
 
En trefaktorsinteraktion bör appliceras för att nå en komplett modell 
över analysen och den visar dessutom samspel mellan tre 
kombinationer. 
 
Tvåfaktorinteraktionen för vattenpelartestet har tagits till hänsyn i 
resultatdelen och dess värden går att avläsa i bilaga 2.  
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Tabell K – Tvåfaktorinteraktion för vattenpelartest 
 
Analysis of Variance 
 
Source         DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 
Söm           1   347643  347643    20,41    0,000 
Sömsmån       1   187709  187709    11,02    0,001 
Tejp          1    35536   35536     2,09    0,152 
Bredd         3   395190  131730     7,73    0,000 
Error          89  1515719   17031 
Lack-of-Fit  25  1424473   56979    39,97    0,000 
Pure Error   64    91245    1426 
Total          95  2481795 

 

4.4.1.2	  Draghållfasthetstest	  	  
För samma metod visar denna analys för dragstyrkan att Sömnadstyp, 
Tejpsort och Tejpbredd signifikanta mätningar och de avläses i tabell 
L. Här visar Lack of Fit ett signifikant värde och en 
trefaktorinteraktion behöver tillämpas för dragstyrkan.  
 
Tvåfaktorinteraktionen för dragtestet har tagits till hänsyn i 
resultatdelen och dess värden går att avläsa i bilaga 2.  

 
Tabell L – Tvåfaktorinteraktion för dragtest 

 
Analysis of Variance 

 
Source         DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 
Söm           1  125354  125354   197,75    0,000 
Sömsmån       1     788     788     1,24    0,268 
Tejp          1    2272    2272     3,58    0,062 
Bredd         3    8436    2812     4,44    0,006 
Error          89   56417     634 
Lack-of-Fit  25   38012    1520     5,29    0,000 
Pure Error   64   18405     288 
Total          95  193267 
 

 

4.4.2	  Trefaktorsinteraktion 
En trefaktorsinteraktion är en svårare modell att observera men har 
analyserats på samma sätt som en tvåfaktorsinteraktion. Denna modell 
ser över vilka samspel som är signifikanta för att få en komplett 
modell. Det som kan noteras med en trefaktor är att 
normalfördelningen för de olika diagrammen ligger närmare nollaxeln 
och avvikelsen för de olika kombinationerna ser tydligare ut. Vissa 
värden sticker ut mer jämfört med andra värden och vissa värden har 
sållats bort. Spridningen är fortfarande relativt stor men jämförelsevis 
med tvåfaktorn visar detta en tydligare bild över resultat (Montgomery 
2013:594, 583-589).  
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Utifrån denna faktor har en Tukey-modell utformats för att få en 
överblick över de trefaktorer och interaktioner som ger mest 
signifikanta utslag och dessa har därför valts att analyseras djupare.  
 
För dragstyrkan gäller kombinationerna Sömtyp-Sömsmån-
Tejpbredd och Sömtyp-Tejpsort-Tejpbredd.  
 
För vattentrycket är Sömtyp-Sömsmån-Tejpbredd, Sömtyp-
Tejpsort-Tejpbredd samt Sömsmån-Tejpsort-Tejpbredd de mest 
signifikanta värdena. 
 
Trefaktorinteraktionen har tagits till hänsyn i resultatdelen och dess 
värden går att avläsa i bilaga 3 för vattentryck och bilaga 4 för 
dragstyrka.  

4.4.3	  Tukey	  
Medelvärdet av de båda värdena från vattenpelartestet och 
dragstyrketestet visas under “Mean” och ligger i rangordning med 
högst resultat först. Dessa demonstreras i tabellerna M, N, O, P och Q. 
Siffran 1 under söm står för raksöm och siffran 2 står för raksöm med 
stickning. Siffran under sömsmån anger bredd på denna, antingen 3 
mm eller 5 mm. Siffran under bredd anger tejpbredd. Under tejp står 
bokstaven B för Bemis och S för Sto-Nor. Vidare har några av 
värdena lyfts fram extra då de fått ett högt värde och har markerats 
med fet stil(grön färg) i tabellerna nedan.  

4.4.3.1	  Draghållfasthetstest	  
Sömtyp-Sömsmån-Tejpbredd, se tabell M, visar att stickning med 5 
mm sömsmån och 17 mm tejpbredd utgör det högsta värdet. I denna 
kombination har tejpbredd 9 med sömsmån 5 – och 3 mm fått höga 
värden.  
 
Tabell M – Tukey för dragstyrka med Sömtyp-Sömsmån-Tejpbredd 

Söm*Sömsmån*Bredd  N     Mean        Grouping 
2 5 17             6  251,500  A 
2 3 20             6  246,000  A  B 
2 5 13             6  234,000  A  B  C 
2 5 20             6  231,167  A  B  C 
2 5 9              6  210,000     B  C 
2 3 17             6  207,167        C  D 
2 3 9              6  199,833        C  D 
2 3 13             6  197,833        C  D  E 
1 3 20             6  172,333           D  E  F 
1 3 13             6  161,667              E  F  G 
1 5 9              6  158,000                 F  G 
1 5 20             6  157,667                 F  G 
1 5 13             6  143,167                 F  G 
1 3 9              6  142,833                 F  G 
1 3 17             6  137,833                 F  G 

1 5 17             6  125,833                    
G 
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Sömtyp-Tejpsort-Tejpbredd, se tabell N, visar att stickning med 
20 mm tejpbredd från Sto-Nor har det bästa medelvärdet av alla 
kombinationerna. Återigen har tejpbredd 9 mm hamnat på ett högre 
värde. 
 
Tabell N – Tukey för dragstyrka med Sömtyp-Tejpsort-Tejpbredd).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett tydligt mönster som går att avläsa av tabellerna ovan är att alla 
sömnadstyper med stickning har visat högst resultat i dragtestet. Här 
visar tabellerna även hur tejpbredd 9 mm, som är den smalaste tejpen i 
denna studie, har fått relativt höga värden. 

4.4.3.2	  Vattenpelartest	  
Sömtyp-Sömsmån-Tejpbredd, se tabell O, visar att stickning med 5 - 
och 3 mm sömsmån samt 20 - och 13 mm tejpbredd håller det bästa 
vattentrycket. Tejpbredd 9 mm i denna kombination utgör höga 
värden som klarar ett högre vattentryck än flertalet kombinationer med 
bredare tejp. 
 
 Tabell O – Tukey för vattenpelartryck med Sömtyp-Sömsmån-Bredd 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

	  
Söm*Tejp*Bredd  N     Mean      Grouping 
2 S 20          6  251,000  A 
2 B 17          6  243,167  A 
2 S 13          6  227,333  A  B 
2 B 20          6  226,167  A  B 
2 S 17          6  215,500  A  B 
2 S 9           6  214,667  A  B 
2 B 13          6  204,500     B  C 
2 B 9           6  195,167     B  C  D 
1 S 13          6  173,500        C  D  E 
1 B 20          6  170,167        C  D  E 
1 S 20          6  159,833           D  E  F 
1 B 9           6  154,167              E  F 
1 S 9           6  146,667              E  F 
1 S 17          6  138,833              E  F 
1 B 13          6  131,333                 F 
1 B 17          6  124,833                 F	  

Söm*Sömsmån*Bredd  N     Mean      Grouping 
2 5 20             6  990,500  A 
2 3 13             6  990,333  A 
2 3 20             6  974,833  A 
2 3 9              6  942,500  A  B 
2 5 9              6  905,333  A  B  C 
1 3 9              6  903,500  A  B  C 
2 3 17             6  894,333  A  B  C 
1 3 20             6  888,333  A  B  C  D 
1 5 13             6  885,500  A  B  C  D 
1 3 13             6  866,000     B  C  D 
2 5 13             6  852,000     B  C  D 
1 5 20             6  823,833        C  D  E 
2 5 17             6  821,500        C  D  E 
1 3 17             6  783,833           D  E 
1 5 9              6  742,167              E 

1 5 17             6  515,333                 F 
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Sömtyp-Tejpsort-Tejpbredd, se tabell P, visar att stickning med 13 
mm tejpbredd från Sto-Nor har högst värde. Även här har alla 
kombinationer höga värden och även här har den smalaste 
tejpbredden visat höga resultat. 

  

 Tabell P – Tukey för vattenpelartryck med Sömtyp-Tejpsort-Tejpbredd 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Sömsmån-Tejpsort-Tejpbredd, se tabell Q, påvisar att 3 mm 
sömsmån med 13 mm tejpbredd från märket Bemis har högst värde 
och tejpbredd 9 mm utgör andra plats i denna kombination med näst 
högst värde.  

 
Tabell Q – Tukey för vattenpelartryck med Sömsmån-Tejp-Bredd 

 
Sömsmån*Tejp*Bredd  N     Mean        Grouping 
3 B 13              6  993,000  A 
3 B 9               6  987,000  A 
3 S 20              6  963,000  A  B 
5 S 13              6  935,167  A  B  C 
5 S 20              6  924,667  A  B  C  D 
3 B 20              6  900,167  A  B  C  D  E 
5 S 17              6  897,333  A  B  C  D  E 
5 B 20              6  889,667  A  B  C  D  E 
5 B 9               6  869,333     B  C  D  E  F 
3 S 13              6  863,333     B  C  D  E  F 
3 S 9               6  859,000     B  C  D  E  F 
3 B 17              6  855,000        C  D  E  F 
3 S 17              6  823,167           D  E  F 
5 B 13              6  802,333              E  F 
5 S 9               6  778,167                 F 

5 B 17              6  439,500                    G 

 
Tydliga mönster för vattentryckstestet är att alla värden har omkring 
likvärdiga resultat, förutom 5 mm sömsmån med 17 mm tejpbredd 
utan stickning. Denna kombination har fått lägst i alla interaktioner 
som visat sig vara signifikanta.  

Söm*Tejp*Bredd  N     Mean        Grouping 
2 S 13          6  993,667  A 
2 B 20          6  990,667  A 
2 S 20          6  974,667  A 
1 B 13          6  946,667  A  B 
2 B 9           6  946,333  A  B 
1 S 20          6  913,000  A  B  C 
1 B 9           6  910,000  A  B  C  D 
2 S 17          6  906,833  A  B  C  D 
2 S 9           6  901,500  A  B  C  D  E 
2 B 13          6  848,667     B  C  D  E 
1 S 17          6  813,667        C  D  E  F 
2 B 17          6  809,000        C  D  E  F 
1 S 13          6  804,833           D  E  F 
1 B 20          6  799,167              E  F 
1 S 9           6  735,667                 F 
1 B 17          6  485,500                    G 
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En relativt tydlig signal är att sömmar med stickning och 3 mm 
sömsmån i genomsnitt klarar bättre än utan stickning och 5 mm 
sömsmån.   

4.5 Slutresultat 
Oavsett hur de olika parametrarna analyseras är det viktigaste 
resultatet att observera att samtliga interaktioner klarar 
vattentrycksmotstånd för Didriksons krav på 3 Psi. Att nästintill 
samtliga av testerna klarar lika hög dragstyrka som referensproverna 
från Didriksons är också värt att iaktta. Resultat visar alltså att det går 
att minska materialet och uppnå nästintill lika höga värden som med 
originalmåtten. Med detta resultat kan därmed också hypotesen stärkas 
och bidrar till en allmängiltig genomförbar metod och teori.  

4.6 Minskat spill  
Enligt Johanna (Westbom 2015) går det åt ca 10-15 meter tejp per 
jacka. Omräknat till kvadratmeter blir detta med 15 meter räknat, och 
20 mm tejp: 15 x 0,02 m = 0, 3 m2 tejp per jacka. Om man istället 
använder 9 mm-tejpen går det åt 15 x 0,009 = 0,135 m2 tejp per jacka, 
man sparar alltså 0,165 m2 tejp per jacka. 
 
Genom att minska tejpåtgången med (0,135/0,3 = 0,45) 55 %, kan ett 
pris följa samma minskning och reduceras därefter. 
 
Genom att minska ner sömsmånen från 5 mm till 3 mm, har det gjorts 
en minskning (3/5 = 0,6) på 40 % procent, där man alltså kan 
minimera spillet med 40 %. Genom att ta bort stickning helt, går det åt 
hälften så mycket sytråd. 

5.	  Diskussion 
Inspiration från en studie (Grineviciute 2014) för brandsäkra tyger har 
använts, när vi skulle bestämma vilka kvalitetstester vi ville testa samt 
att tillämpa statistiska analyser av resultaten.  
 
Vidare under denna studie har förhoppningar kring resultaten varit att 
testerna ska visa liknande värden som referensproverna. Eftersom 
tejpen får en mindre vidhäftningsyta då den förminskas har det hela 
tiden legat i tankarna hos oss att detta experiment inte kommer att 
fungera. Men tvärtom så har positiva resultat visats och det vi kan 
sammanställa utifrån resultatdelen är att smalare tejp, ändrad 
sömnadstyp och sömsmån ger värden som klarar av Didriksons krav 
på deras basplagg Zanstra. Även om vissa av dessa parametrars 
resultat, av en kunnig inom ämnet (Westbom 2015) går att förutspå till 
exempel 17 mm tejpbredd med 5 mm sömsmån, visar denna studie att 
olika parametrar för olika ändamål kan användas i praktiken och ge 
lika bra resultat.  
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5.1 Felmarginaler 
Felmarginaler som beaktats under arbetsgången redogörs nedan, samt 
hur vi resonerat och agerat kring dessa felmarginaler. 
 

o Små luftbubblor på ena sidan av sömsmånen(försökt att undvikas, 
men kan finnas där på en del prover). 

o Ena sidan av sömsmånen är lite längre - tejpen kommer i kontakt med 
tyg utan beläggning, leder till sämre vidhäftning (småmarginaler som 
varit svåra att undvika och som kan vara av betydelse). 

o Praktisk kompetens inom sömnad och tejpning. 
o Variation av småmarginaler vid klippning av tejpbredd. 
o Referensprover kan skilja sig från Didriksons originalprodukter, då 

symaskin, nåltyp, trådspänning kan vara annorlunda mot 
Textilhögskolans utrustning och inställningar. 

 
Dessa olika felmarginaler kan ha påverkat resultaten, men trots detta 
har testen visat sig fungera så som vi velat. Detta får oss att fundera 
kring hur resultatet hade blivit om felmarginalerna hade kunnat 
undvikas. Vi uppskattar att värdena hade blivit ännu högre och ett 
ytterligare bättre resultat hade kunnat uppnås.  
 
Intressant är att se hur vissa kombinationer med raksöm utan stickning 
klarar sig ungefär lika bra som de kombinationerna med stickning, 
framförallt inom vattentäthet. Detta visar att alla plagg som ska klara 
av ett visst vattentryck eller dragtest inte behöver innehålla en 
stickning för att klara av det krav som är utsatt för plagget. Dock beror 
det som nämnt helt på vad ändamålet för plagget är när det kommer 
till stickade sömmar. Om det skall vara en designdetalj eller 
funktionsdetalj, avgör kraven för dessa, och en stickning kan därför 
komma att bli nödvändig. 
 

5.2 Diskussion kring de olika parametrarnas värden i ANOVA 
Sömmarna har skillnad ±60 mBar i genomsnitt, så stickningen är 
100±10 mBar bättre än sömnadstyp utan stickning. För sömsmånen 
ser man att ett mindre mått på sömsmånen ger bättre vattentålighet och 
har en tydlig signal. Tejpsorterna är signifikanta men visar ingen 
större skillnad mellan de olika sorterna. Breddeffekterna visar ett 
intressant utfall där 17 mm är klart sämst av alla bredderna. Samspel 
mellan söm och sömsmån visar att söm 1 är bättre med 3 mm 
sömsmån medan sömnadstyp 2 är bättre med 5 mm. Söm och tejp syns 
endast en liten effekt och har inget intressant värde att diskutera. 
Värden som ligger nära nollaxeln är inte intressanta och man vill se 
över de största avvikelserna. Tejpen har 4 bredder att spela med där 
man ser de största samt minsta värdena. Man kan se att söm 2 funkar 
bra för tejpbredd 17 mm men inte för söm 1. Samband mellan 
sömsmån och tejp är att Bemis funkar bättre med ett mindre sömsmån 
(3 mm) och Sto-Nor funkar bättre med ett större mått på sömsmånen 
(5 mm). Alltså borde man använda tejp från Bemis om man vill ha en 
mindre sömsmån och få ut bästa resultat samt motsvarande för Sto-
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Nor, för att få ut bästa resultat med ett större mått på sömsmånen. 
Sömsmån och bredd visar ungefär samma värden, de stora värdena i 
detta fall är 17- och 20 mm medan 9-och 13 mm inte har någon större 
betydelse. Tejp och bredd kan man återigen se att Sto-Nor vill ha en 
större bredd och Bemis vill ha en mindre bredd, vilket ger resultatet 
för vilket sömsmån som passar bäst för respektive tejpsort.  
Sömnadstyp, Sömsmån och tejpbredd kan man analysera kring vilken 
sömsmån som funkar bäst. För söm 1 med bred sömsmån är 13 mm 
tejpbredd bäst och för söm 2 med bred sömsmån funkar inte 13 mm 
lika bra. 

5.3 Kostnad- och miljösynpunkter 
Enligt våra beräkningar går det att spara in pengar, då materialspillet 
minskas på 3 olika plan. Så trots att tejp och sömsmån består av de 
mindre delarna i ett plagg, skulle man i längden för stora produktioner, 
kunna spara in på material genom att applicera en smalare tejp, utan 
stickning och med smalare sömsmån. Huruvida detta däremot blir 
lönsammast kostnadsmässigt, då produktionshastigheten kommer 
behöva saktas ned som följd av högre precision vid 
sammanfogningen, har vi gett utrymme till för vidare forskning. Något 
som däremot är helt säkert är att vid minskning av sömsmån och 
tejpbredd samt borttagande av stickning, sparas mängd av material in 
och därmed också miljöbelastningen. Eftersom jordens resurser, 
speciellt inom textilsektorn, kommer att bli begränsade är detta en 
viktig del för miljön. Därför tycker vi att en studie som denna 
uppmuntrar till sparandet av material och hur det går att göra på olika 
sätt.  
 
Vi ser även hur det styrker ett vetande utanför företagets ramar, då en 
studie inom detta inte bara gynnar företaget, utan även vetskapen om 
olika parametrars prestation med varandra.  

 
Alla möjligheter finns och att göra en liten skillnad kan ge stora 
fördelar i framtidens hållbarhet. En liknande studie av detta slag har 
inte riktigt fått sitt utbrott än och därför finns förslag till vidare studier 
utifrån detta. 
 
Till exempel minskning av sömsmånen, som visar att man inte 
behöver tillämpa 5 mm av varje tygbit och därför kan skära ner den till 
3 mm. Med vidare utveckling kan man kanske undersöka hur effekten 
blir av 1 mm sömsmån eller kanske ingen sömsmån alls, utan endast 
tejpa tygbitarna. Om svetstekniken utvecklas och blir billigare, kan 
även det bli ett alternativ till denna typ av produkt och tejpade sömmar 
kan komma att bli ett minne blott.  
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6	  .	  Slutsats	  
Denna rapport visar att metoden och dess resultat är brukbara generellt 
inom funktionsplagg och går att applicera och tas tillvara ur ett 
allmänt perspektiv. Den har också visat att samtliga kombinationer 
som har analyserats håller ett värde som skulle kunna gå att applicera 
på funktionsplagg av typen Zanstra på Didriksons, som denna rapport 
också utgått ifrån. Med hänsyn till frågeställningarna har målet varit 
att se om vattentryck och dragstyrka påverkas vid minskning av 
material: mindre sömsmån, smalare tejp och utan stickning. 
 
Måtten som idag används för Zanstra, 20 mm tejbredd, 5 mm 
sömsmån med raksöm och stickning har i genomsnitt fått högst värden 
i kvalitetstesterna för alla olika interaktioner, medan de andra 
kombinationerna som har analyserats i arbetet, har varierat mer inom 
de olika kombinationerna och inte visat ett lika tydligt mönster. 
Däremot har de resterande kombinationer visat näst intill likvärdiga 
resultat, alltså höga värden, enligt Tukey-metoden. Värdena har alltså 
påverkats, men endast minimalt.  
 
Det tydligaste mönstret enligt ANOVA är interaktionerna med 
stickning, att de har visat sig ge ett relativt högre värde än med dem 
utan. 
 
Enligt ANOVA har tejpsorterna varierat minimalt i kvalitet jäntemot 
varandra, men Bemis för vattentryck fått högst värden med mindre 
sömsmån och smal tejp, medan det är tvärtom för Sto-Nor. Dragprov 
har givit likvärdiga resultat för samma kombinationer. 

 
Det går att effektivisera materialanvändningen, då ett plagg av denna 
sort klarar kvalitetstesterna såpass bra, trots minskning av sömsmån, 
tejpbredd och endast raksöm. 
 
Då denna rapport gett goda resultat, har den allmängiltiga hypotesen 
samt frågeställningarna visat sig vara signifikanta och därmed också 
stärkts. 
 

 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  



	   49	  

7.	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
 

• Att se över hur produktion – och kostnadseffektiviteten 
påverkas vid minimering av tejpbredd samt stickning?  
Eftersom tejpbredden blir smalare, blir precisionen av tejpen 
mer komplicerad att applicera samt momentet tar längre tid att 
utföra.  

 
• Hur stor kan miljöskillnaden bli om dessa parametrar 

appliceras i stora produktioner?  
Att jämföra skillnaden på en produkt med standardmått för 20 
mm tejpbredd kontra en smalare tejp med 9 mm tejpbredd.  

 
• Att undersöka hur komfortegenskaper samt de visuella 

effekterna kan påverkas vid applicering av dessa parametrar. 
Blir produkten mer flexibel med en smalare tejp eller kan detta 
ge defekter på det visuella av produkten.  

 
• Kan dessa parametrar tillämpas på fyrvägskorsningar i en 

produkt? När två sömmar överlappar varandra kan det finnas 
en högre tendens till vattengenomträngning.  
 

• Tejpens vidhäftning i utsatta rörliga positioner, till exempel 
armhåla.  

 
• Undersöka polyuretantejpens vidhäftningsförmåga mot andra 

beläggningar än polyuretanbeläggning 
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Bilagor	  

Bilaga 1 
Intervju - Johanna Westbom - CSR and Quality Coordinator at Didriksons. 

1. Hur viktig del har tejpen i ett plagg anser ni? 
-‐ Inget är starkare än den svagaste länken, tejp spelare en viktig roll. Det handlar också 

om plaggets utformning. Vi använder ju 3 psi 60 sek som gräns för vad tejpen ska 
klara av. 
 

2. Vattentäthet i era plagg är otroligt viktigt - Hur avgörande är detta för komforten? 
-‐ Ja, vi har ju olika nivåer av vattentäthet, men det har också blivit till av 

marknadsgrejen, att man vill kunna sälja de olika nivåerna. För normala användare 
brukar det inte vara så stor skillnad på 2-10 meter vattenpelare. 
 

3. Vad är era krav på tejpen, gällande kvalitet och miljö? 
-‐ Vi har samma miljökrav som på tejpen som på materialet. Vi går efter REACH, och 

följer standardkemikaliekraven. Använder samma leverantörer, som arbetar under 
samma krav. För det blir då lättare att ha kontroller och hålla koll på kvalitet och krav. 
 

4. Hur kommer det sig att ni använder de mått på tejp och sömsmån idag? Har ni 
några tidigare undersökningar som stärker ert val gällande tejp, tejpbredd och 
sömsmån? 

-‐ Vi har jobbat fram allt tillsammans med Bemis och plaggleverantören. Det måste vara 
en kombination av detta samt att leverantören har rätt möjligheter/förutsättningar med 
rätt maskiner och kunskaper. Tillsammans med Bemis har vi jobbat ihop ett recept där 
tejpsorten ST503 är standardtejpen. Denna är lite bättre än vår tidigare standardtejp, då 
denna är lite mjukare och lite dyrare. Tidigare har vi bara använt denna “fintejpen” där 
det verkligen behövs. Vi har pratat om Footprint, hur uppsvälld tejpen blir. 
 

5. Vem testar tejpegenskaperna och hur testas det? 
-‐ Både vi och bemis testar tejpen. 

 
6. Varför just Bemis? 
-‐ Vi har nominerat tejper, och Bemis är en jättestor leverantör. Sto-nor kommer vi mer i 

kontakt med när det handlar om PU och galon och jag tror att Sto-Nor används mest 
när det kommer till arbetskläder. Men som sagt man måste se till helheten, man kan 
inte bara titta på tejp och material, utan titta på dem ihop.
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7. Hur många reklamationer får ni varje år på grund av tejp och vad anser ni är det 
största problemet med tejp i dagsläget? 

-‐ Inte så många, i de flesta fall när det sker läckage, handlar det om att tejpen har lossnat 
eller att den är feltejpad och ligger vid sidan av sömmen och det då läcker vid 
sömmen. Det vanligaste förekommande när det läcker in vatten är att själva 
vattenavvisningen inte fungerar. Eller att det beror på. utformningen av plagget, runt 
fickor, krage osv. Men det är ju ingen torrdräkt, det kan ju läcka in från andra ställen. 
 

8. Vad är fördelen med att använda stickning kontra ingen stickning alls? 
-‐ Det blir lite starkare, men det handlar också om hur skicklig leverantören är. Det kan 

bero på “dåliga vikningar”, alltså att ena sidan på sömsmånen är längre än den andra 
och då blir det en liten del som inte är belagd som kommer i kontakt med tejpen och 
gör att det blir sämre vidhäftning, och en liten luftficka kan skapas under tejpen. Detta 
handlar också om den visuella delen, just med bubbelbildning, det är inte så estetiskt 
fint och det väger ju in en del i kvalitén också. 
 

9. Vilka delar väljer ni att använda stickning på och vilka delar/plagg bedömmer ni 
klarar sig utan stickning? 

-‐ Det är blandat, oftast används stickning lite som ett designelement. Tex på en smidig 
tunn tvålagersvara, vill man inte ha stickning, då plagget blir tyngre o stelare. T.ex. på 
en overall, vid gylfen, där håller vi på att utveckla en lösning där det inte behöver 
stickas på grensömmen under gylfen. Men det beror på var pressen blir, om all 
belastning läggs på sömmen under blir det ju starkare med stickning. Annars blir det 
sömskridning och det går ju att rädda med stickning. 
 

10. Hur många anställda är ni på kontoret idag? 
-‐ Ungefär 40 på Sverigekontoret men totalt 50 skulle jag tro med alla anställda. 

	  

	   	  



55	  
	  

Bilaga 2 

Vattentryck	  2-‐faktor	  
Coefficients 
 
Term        Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant   861,2     13,3    64,66    0,000 
Söm 
 1        -60,2     13,3    -4,52    0,000  1,00 
 2         60,2     13,3     4,52    0,000     * 
Sömsmån 
 3         44,2     13,3     3,32    0,001  1,00 
 5        -44,2     13,3    -3,32    0,001     * 
Tejp 
 B        -19,2     13,3    -1,44    0,152  1,00 
 S         19,2     13,3     1,44    0,152     * 
Bredd 
 13        37,2     23,1     1,61    0,110  1,50 
 17      -107,5     23,1    -4,66    0,000  1,50 
 20        58,1     23,1     2,52    0,014  1,50 
 9         12,1     23,1     0,53    0,600     * 
 
	  

	  

Dragstyrka	  2-‐faktor	  
 

Coefficients 
 

Term        Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant  186,05     2,57    72,40    0,000 
Söm 
 1       -36,14     2,57   -14,06    0,000  1,00 
 2        36,14     2,57    14,06    0,000     * 
Sömsmån 
 3        -2,86     2,57    -1,11    0,268  1,00 
 5         2,86     2,57     1,11    0,268     * 
Tejp 
 B        -4,86     2,57    -1,89    0,062  1,00 
 S         4,86     2,57     1,89    0,062     * 
Bredd 
 13       -1,89     4,45    -0,42    0,673  1,50 
 17       -5,47     4,45    -1,23    0,222  1,50 
 20       15,74     4,45     3,54    0,001  1,50 
 9        -8,39     4,45    -1,88    0,063     * 
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Bilaga 3 

Vattentryck	  3-‐faktor	  
 
 

Analysis of Variance 
 

Source                DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 
 Söm                  1   347643  347643   127,43    0,000 
 Sömsmån              1   187709  187709    68,80    0,000 
 Tejp                 1    35536   35536    13,03    0,001 
 Bredd                3   395190  131730    48,28    0,000 
 Söm*Sömsmån          1    21992   21992     8,06    0,006 
 Söm*Tejp             1     1183    1183     0,43    0,512 
 Söm*Bredd            3    82597   27532    10,09    0,000 
 Sömsmån*Tejp         1   217266  217266    79,64    0,000 
 Sömsmån*Bredd        3    70917   23639     8,66    0,000 
 Tejp*Bredd           3   323102  107701    39,48    0,000 
 Söm*Sömsmån*Tejp     1     9107    9107     3,34    0,072 
 Söm*Sömsmån*Bredd    3   105570   35190    12,90    0,000 
 Söm*Tejp*Bredd       3   252248   84083    30,82    0,000 
 Sömsmån*Tejp*Bredd   3   248951   82984    30,42    0,000 
Error                 67   182789    2728 
 Lack-of-Fit          3    91543   30514    21,40    0,000 
 Pure Error          64    91245    1426 
Total                 95  2481795 
 

	  

Coefficients 
 

Term                   Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant             861,24     5,33   161,56    0,000 
Söm 
 1                  -60,18     5,33   -11,29    0,000  1,00 
 2                   60,18     5,33    11,29    0,000     * 
Sömsmån 
 3                   44,22     5,33     8,29    0,000  1,00 
 5                  -44,22     5,33    -8,29    0,000     * 
Tejp 
 B                  -19,24     5,33    -3,61    0,001  1,00 
 S                   19,24     5,33     3,61    0,001     * 
Bredd 
 13                  37,22     9,23     4,03    0,000  1,50 
 17                -107,49     9,23   -11,64    0,000  1,50 
 20                  58,14     9,23     6,30    0,000  1,50 
 9                   12,14     9,23     1,31    0,193     * 
Söm*Sömsmån 
 1 3                 15,14     5,33     2,84    0,006  1,00 
 1 5                -15,14     5,33    -2,84    0,006     * 
 2 3                -15,14     5,33    -2,84    0,006     * 
 2 5                 15,14     5,33     2,84    0,006     * 
Söm*Tejp 
 1 B                  3,51     5,33     0,66    0,512  1,00 
 1 S                 -3,51     5,33    -0,66    0,512     * 
 2 B                 -3,51     5,33    -0,66    0,512     * 
 2 S                  3,51     5,33     0,66    0,512     * 
Söm*Bredd 
 1 13                37,47     9,23     4,06    0,000  1,50 
 1 17               -43,99     9,23    -4,76    0,000  1,50 
 1 20                -3,11     9,23    -0,34    0,737  1,50 
 1 9                  9,64     9,23     1,04    0,300     * 
 2 13               -37,47     9,23    -4,06    0,000     * 
 2 17                43,99     9,23     4,76    0,000     * 
 2 20                 3,11     9,23     0,34    0,737     * 
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 2 9                 -9,64     9,23    -1,04    0,300     * 
Sömsmån*Tejp 
 3 B                 47,57     5,33     8,92    0,000  1,00 
 3 S                -47,57     5,33    -8,92    0,000     * 
 5 B                -47,57     5,33    -8,92    0,000     * 
 5 S                 47,57     5,33     8,92    0,000     * 
Sömsmån*Bredd 
 3 13               -14,51     9,23    -1,57    0,121  1,50 
 3 17                41,11     9,23     4,45    0,000  1,50 
 3 20               -32,01     9,23    -3,47    0,001  1,50 
 3 9                  5,41     9,23     0,59    0,560     * 
 5 13                14,51     9,23     1,57    0,121     * 
 5 17               -41,11     9,23    -4,45    0,000     * 
 5 20                32,01     9,23     3,47    0,001     * 
 5 9                 -5,41     9,23    -0,59    0,560     * 
Tejp*Bredd 
 B 13                18,45     9,23     2,00    0,050  1,50 
 B 17               -87,26     9,23    -9,45    0,000  1,50 
 B 20                -5,22     9,23    -0,57    0,574  1,50 
 B 9                 74,03     9,23     8,02    0,000     * 
 S 13               -18,45     9,23    -2,00    0,050     * 
 S 17                87,26     9,23     9,45    0,000     * 
 S 20                 5,22     9,23     0,57    0,574     * 
 S 9                -74,03     9,23    -8,02    0,000     * 
Söm*Sömsmån*Tejp 
 1 3 B                9,74     5,33     1,83    0,072  1,00 
 1 3 S               -9,74     5,33    -1,83    0,072     * 
 1 5 B               -9,74     5,33    -1,83    0,072     * 
 1 5 S                9,74     5,33     1,83    0,072     * 
 2 3 B               -9,74     5,33    -1,83    0,072     * 
 2 3 S                9,74     5,33     1,83    0,072     * 
 2 5 B                9,74     5,33     1,83    0,072     * 
 2 5 S               -9,74     5,33    -1,83    0,072     * 
Söm*Sömsmån*Bredd 
 1 3 13             -54,59     9,23    -5,91    0,000  1,50 
 1 3 17              33,78     9,23     3,66    0,001  1,50 
 1 3 20               4,91     9,23     0,53    0,597  1,50 
 1 3 9               15,91     9,23     1,72    0,090     * 
 1 5 13              54,59     9,23     5,91    0,000     * 
 1 5 17             -33,78     9,23    -3,66    0,001     * 
 1 5 20              -4,91     9,23    -0,53    0,597     * 
 1 5 9              -15,91     9,23    -1,72    0,090     * 
 2 3 13              54,59     9,23     5,91    0,000     * 
 2 3 17             -33,78     9,23    -3,66    0,001     * 
 2 3 20              -4,91     9,23    -0,53    0,597     * 
 2 3 9              -15,91     9,23    -1,72    0,090     * 
 2 5 13             -54,59     9,23    -5,91    0,000     * 
 2 5 17              33,78     9,23     3,66    0,001     * 
 2 5 20               4,91     9,23     0,53    0,597     * 
 2 5 9               15,91     9,23     1,72    0,090     * 
Söm*Tejp*Bredd 
 1 B 13              68,20     9,23     7,39    0,000  1,50 
 1 B 17             -61,09     9,23    -6,62    0,000  1,50 
 1 B 20             -35,97     9,23    -3,90    0,000  1,50 
 1 B 9               28,86     9,23     3,13    0,003     * 
 1 S 13             -68,20     9,23    -7,39    0,000     * 
 1 S 17              61,09     9,23     6,62    0,000     * 
 1 S 20              35,97     9,23     3,90    0,000     * 
 1 S 9              -28,86     9,23    -3,13    0,003     * 
 2 B 13             -68,20     9,23    -7,39    0,000     * 
 2 B 17              61,09     9,23     6,62    0,000     * 
 2 B 20              35,97     9,23     3,90    0,000     * 
 2 B 9              -28,86     9,23    -3,13    0,003     * 
 2 S 13              68,20     9,23     7,39    0,000     * 
 2 S 17             -61,09     9,23    -6,62    0,000     * 
 2 S 20             -35,97     9,23    -3,90    0,000     * 
 2 S 9               28,86     9,23     3,13    0,003     * 
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Sömsmån*Tejp*Bredd 
4 3 B 13              18,05     9,23     1,96    0,055  1,50 
 3 B 17              74,84     9,23     8,11    0,000  1,50 
 3 B 20             -54,53     9,23    -5,91    0,000  1,50 
 3 B 9              -38,36     9,23    -4,15    0,000     * 
 3 S 13             -18,05     9,23    -1,96    0,055     * 
 3 S 17             -74,84     9,23    -8,11    0,000     * 
 3 S 20              54,53     9,23     5,91    0,000     * 
 3 S 9               38,36     9,23     4,15    0,000     * 
 5 B 13             -18,05     9,23    -1,96    0,055     * 
 5 B 17             -74,84     9,23    -8,11    0,000     * 
 5 B 20              54,53     9,23     5,91    0,000     * 
 5 B 9               38,36     9,23     4,15    0,000     * 
 5 S 13              18,05     9,23     1,96    0,055     * 
 5 S 17              74,84     9,23     8,11    0,000     * 
 5 S 20             -54,53     9,23    -5,91    0,000     * 
 5 S 9              -38,36     9,23    -4,15    0,000     * 
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Bilaga 4  

Dragstyrka	  3-‐faktor	  
 
 

Analysis of Variance 
 

Source                DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 
 Söm                  1  125354  125354   383,21    0,000 
 Sömsmån              1     788     788     2,41    0,125 
 Tejp                 1    2272    2272     6,94    0,010 
 Bredd                3    8436    2812     8,60    0,000 
 Söm*Sömsmån          1    4200    4200    12,84    0,001 
 Söm*Tejp             1       1       1     0,00    0,969 
 Söm*Bredd            3    6186    2062     6,30    0,001 
 Sömsmån*Tejp         1    3638    3638    11,12    0,001 
 Sömsmån*Bredd        3    3517    1172     3,58    0,018 
 Tejp*Bredd           3    4877    1626     4,97    0,004 
 Söm*Sömsmån*Tejp     1     102     102     0,31    0,578 
 Söm*Sömsmån*Bredd    3    5080    1693     5,18    0,003 
 Söm*Tejp*Bredd       3    6113    2038     6,23    0,001 
 Sömsmån*Tejp*Bredd   3     787     262     0,80    0,497 
Error                 67   21917     327 
 Lack-of-Fit          3    3511    1170     4,07    0,010 
 Pure Error          64   18405     288 
Total                 95  193267 

 
 

Coefficients 
 
Term                  Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant            186,05     1,85   100,79    0,000 
Söm 
 1                 -36,14     1,85   -19,58    0,000  1,00 
 2                  36,14     1,85    19,58    0,000     * 
Sömsmån 
 3                  -2,86     1,85    -1,55    0,125  1,00 
 5                   2,86     1,85     1,55    0,125     * 
Tejp 
 B                  -4,86     1,85    -2,64    0,010  1,00 
 S                   4,86     1,85     2,64    0,010     * 
Bredd 
 13                 -1,89     3,20    -0,59    0,557  1,50 
 17                 -5,47     3,20    -1,71    0,092  1,50 
 20                 15,74     3,20     4,92    0,000  1,50 
 9                  -8,39     3,20    -2,62    0,011     * 
Söm*Sömsmån 
 1 3                 6,61     1,85     3,58    0,001  1,00 
 1 5                -6,61     1,85    -3,58    0,001     * 
 2 3                -6,61     1,85    -3,58    0,001     * 
 2 5                 6,61     1,85     3,58    0,001     * 
Söm*Tejp 
 1 B                 0,07     1,85     0,04    0,969  1,00 
 1 S                -0,07     1,85    -0,04    0,969     * 
 2 B                -0,07     1,85    -0,04    0,969     * 
 2 S                 0,07     1,85     0,04    0,969     * 
Söm*Bredd 
 1 13                4,39     3,20     1,37    0,175  1,50 
 1 17              -12,61     3,20    -3,95    0,000  1,50 
 1 20               -0,66     3,20    -0,21    0,838  1,50 
 1 9                 8,89     3,20     2,78    0,007     * 
 2 13               -4,39     3,20    -1,37    0,175     * 
 2 17               12,61     3,20     3,95    0,000     * 
 2 20                0,66     3,20     0,21    0,838     * 
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 2 9                -8,89     3,20    -2,78    0,007     * 
Sömsmån*Tejp 
 3 B                -6,16     1,85    -3,34    0,001  1,00 
 3 S                 6,16     1,85     3,34    0,001     * 
 5 B                 6,16     1,85     3,34    0,001     * 
 5 S                -6,16     1,85    -3,34    0,001     * 
Sömsmån*Bredd 
 3 13               -1,55     3,20    -0,49    0,629  1,50 
 3 17               -5,22     3,20    -1,63    0,107  1,50 
 3 20               10,24     3,20     3,20    0,002  1,50 
 3 9                -3,47     3,20    -1,08    0,282     * 
 5 13                1,55     3,20     0,49    0,629     * 
 5 17                5,22     3,20     1,63    0,107     * 
 5 20              -10,24     3,20    -3,20    0,002     * 
 5 9                 3,47     3,20     1,08    0,282     * 
Tejp*Bredd 
 B 13              -11,39     3,20    -3,56    0,001  1,50 
 B 17                8,28     3,20     2,59    0,012  1,50 
 B 20                1,24     3,20     0,39    0,699  1,50 
 B 9                 1,86     3,20     0,58    0,562     * 
 S 13               11,39     3,20     3,56    0,001     * 
 S 17               -8,28     3,20    -2,59    0,012     * 
 S 20               -1,24     3,20    -0,39    0,699     * 
 S 9                -1,86     3,20    -0,58    0,562     * 
Söm*Sömsmån*Tejp 
 1 3 B               1,03     1,85     0,56    0,578  1,00 
 1 3 S              -1,03     1,85    -0,56    0,578     * 
 1 5 B              -1,03     1,85    -0,56    0,578     * 
 1 5 S               1,03     1,85     0,56    0,578     * 
 2 3 B              -1,03     1,85    -0,56    0,578     * 
 2 3 S               1,03     1,85     0,56    0,578     * 
 2 5 B               1,03     1,85     0,56    0,578     * 
 2 5 S              -1,03     1,85    -0,56    0,578     * 
Söm*Sömsmån*Bredd 
 1 3 13              7,05     3,20     2,21    0,031  1,50 
 1 3 17              7,47     3,20     2,34    0,022  1,50 
 1 3 20             -6,66     3,20    -2,08    0,041  1,50 
 1 3 9              -7,86     3,20    -2,46    0,016     * 
 1 5 13             -7,05     3,20    -2,21    0,031     * 
 1 5 17             -7,47     3,20    -2,34    0,022     * 
 1 5 20              6,66     3,20     2,08    0,041     * 
 1 5 9               7,86     3,20     2,46    0,016     * 
 2 3 13             -7,05     3,20    -2,21    0,031     * 
 2 3 17             -7,47     3,20    -2,34    0,022     * 
 2 3 20              6,66     3,20     2,08    0,041     * 
 2 3 9               7,86     3,20     2,46    0,016     * 
 2 5 13              7,05     3,20     2,21    0,031     * 
 2 5 17              7,47     3,20     2,34    0,022     * 
 2 5 20             -6,66     3,20    -2,08    0,041     * 
 2 5 9              -7,86     3,20    -2,46    0,016     * 
Söm*Tejp*Bredd 
 1 B 13             -4,91     3,20    -1,53    0,130  1,50 
 1 B 17            -10,49     3,20    -3,28    0,002  1,50 
 1 B 20              8,72     3,20     2,73    0,008  1,50 
 1 B 9               6,68     3,20     2,09    0,041     * 
 1 S 13              4,91     3,20     1,53    0,130     * 
 1 S 17             10,49     3,20     3,28    0,002     * 
 1 S 20             -8,72     3,20    -2,73    0,008     * 
 1 S 9              -6,68     3,20    -2,09    0,041     * 
 2 B 13              4,91     3,20     1,53    0,130     * 
 2 B 17             10,49     3,20     3,28    0,002     * 
 2 B 20             -8,72     3,20    -2,73    0,008     * 
 2 B 9              -6,68     3,20    -2,09    0,041     * 
 2 S 13             -4,91     3,20    -1,53    0,130     * 
 2 S 17            -10,49     3,20    -3,28    0,002     * 
 2 S 20              8,72     3,20     2,73    0,008     * 
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 2 S 9               6,68     3,20     2,09    0,041     * 
Sömsmån*Tejp*Bredd 
 3 B 13             -2,34     3,20    -0,73    0,466  1,50 
 3 B 17              0,57     3,20     0,18    0,858  1,50 
 3 B 20              4,45     3,20     1,39    0,169  1,50 
 3 B 9              -2,68     3,20    -0,84    0,405     * 
 3 S 13              2,34     3,20     0,73    0,466     * 
 3 S 17             -0,57     3,20    -0,18    0,858     * 
 3 S 20             -4,45     3,20    -1,39    0,169     * 
 3 S 9               2,68     3,20     0,84    0,405     * 
 5 B 13              2,34     3,20     0,73    0,466     * 
 5 B 17             -0,57     3,20    -0,18    0,858     * 
 5 B 20             -4,45     3,20    -1,39    0,169     * 
 5 B 9               2,68     3,20     0,84    0,405     * 
 5 S 13             -2,34     3,20    -0,73    0,466     * 
 5 S 17              0,57     3,20     0,18    0,858     * 
 5 S 20              4,45     3,20     1,39    0,169     * 
 5 S 9              -2,68     3,20    -0,84    0,405     * 

	  


