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Sammanfattning   
Denna studie har fokuserats på fyra frågeställningar ställda av Gneis 

Design- och produkutvecklingsansvarige. De har ställts i syfte att 

informera de anställda om produkter och dess faktiska funktioner 

tillsammans med att kunna säkra beslut som tagits och framtida besluts-

fattande.  

Dessa frågeställningar, vilken handske är varmast; Hur ska handskarna 

torkas; Är läderförstärkning i handflatan bättre än polyuretan; Fungerar 

den vaddering som används i handflatan bättre vid grepp av objekt än 

den vanliga vadden; Har legat tillgrund för framtagning av tester i 

projektet.  

Resultatet har varit att torka handskarna i torkskåp är högst rekommen-

derat. Läder är mer slitstarkt än vad den polyuretan som företaget 

använder idag är och Grip Control vadderingen framtagen för att vara 

bättre vid långvarigt grepp än vadderingen som används i resterande 

handske.  

Vidareutveckling av test för värmeavgivning bör göras för att kunna dra 

några tillförlitliga slutsatser och optimering av dessa tester har gjorts 

under projektets gång vilket har resulterat i ett protokoll för framtida 

tester. 
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Abstract  
This study has been conducted for Gneis to secure their information 

about their own children’s gloves internally as well as externally. The 

questions were brought to my attention by the design- and product 

development department at the company.  

It started out from four posed questions; Which of our gloves is the 

warmest? How are they to be dried? Is a leather reinforced palm better 

than the polyurethane one used today? Is the padding of the palm made 

for gripping objects, grip control, better than the regular padding in 

regards to resisting the cold when holding cold objects? From these 

questions tests were constructed and executed.  

The result shows that to dry the gloves in a drying cabinet is highly 

recommended. Leather is more durable than the polyurethane used 

today and the grip control padding shows a slight advantage over the 

regular padding when it comes to gripping objects for a longer period.  

Further tests are recommended when it comes to the question about 

which glove is the warmest. Tests has been optimized during the study 

but not to and extent where any trustworthy conclusions can be drawn. 

A protocol for further tests regarding heat conduction/radiation in a 

freezer with water has been made in the study to make further tests 

repeatable and more scientific.  
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Nomenklatur 
Värme – en form av energi som flödar från en punkt till en annan punkt 

med lägre temperatur.  

Temperatur – ett mått på värmeintensitet. Temperaturen på en kropp är 

ett mått på den molekylära aktiviteten. Mäts i SI-enheten grad Celsius 

(°C) 

PU – Polyuretan en grupp av polymerer som kan ges olika material-

egenskaper beroende på behandling, bland annat kan de med fördel 

användas för att skapa mikroporösa vattenavvisande beläggningar.  

DWR – Durable Water Repellant, vattenavstötande ytbehandling. 

Membran – Består av två-tre lager av material som tillsammans bildare 

ett vattentätt men samtidigt fukttransporterande material för använd-

ning i aktiva situationer. Godkänd teknologi ges en standard enligt 

OSHA – Occupational Health and Safety i USA, motsvarande EU-OSHA i 

Europa, beteckning: 29CFR 1910.1030. 

Dtex – Förkortning för decitex, en tex är vikten i gram av 1000 gram av 

1000 meter garn eller tråd och deci- är Si-prefix för 10-1. 

Denier – Ett mått på tjockleken av garn som använts vid konstruktion av 

ett tyg, en denier avser vikten i gram av 9000 meter garn vid 75 % 

luftfuktighet och ~21°Celcius. 

Ftalat – Används som mjukgörare i polymerer som inte orsakar sprickor 

i materialet, tros vara en källa till cancer och hormonstörningar vid 

djurförsök. Får ej användas vid tillverkning av leksaker och barnartiklar. 

Varp/Väft – Refererar till riktning på vävda tyger och dess egenskaper i 

olika riktningar. Varp är de längsgående trådarna medan de vävda, 

tvärsgående, trådarna kallas för väft.  

Termisk konduktivitet – förmågan för ett material eller föremål att leda 

värme och/eller kyla.  
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Förkortning Beskrivning 

Fm Finger Mid Handske från Gneis i storlek 11-12år.  

Th/Thumb Thumb Handske från Gneis i storlek 11-12år.  

FH Finger High Handske från Gneis i storlek 11-12år. 

Mitten Mitten Handske från Gneis i storlek 11-12år. 

PU GC Polyuretan förstärkning, typ P1, i handflata och på 

extremiteter samt Grip Control vaddering i handfla-

tan.[1] 

PU v/vadd Polyuretan förstärkning, typ P1, i handflata och på 

extremiteter samt genomgående samma vaddering i 

hela handsken.[1] 

L GC Läder förstärkning i handflata och på extremiteter samt 

Grip Control vaddering i handflatan.[1] 

PU ax GC Polyuretan förstärkning, typ AX Sky 2, i handflata och 

på extremiteter samt Grip Control vaddering i handfla-

tan.[1] 

Pile Avtagbart foder till handske av modell Mitten i pile-

väv.[1] 

Primaloft Avtagbart foder till handske av modell Mitten i två-

lagers Primaloft isolering. [1] 

Läder Läder förstärkning i handflata och på extremiteter. 

PU Polyuretan förstärkning, typ P1, i handflata och på 

extremiteter.[1] 

ABS-plast  ABS-plast är en sampolymer med låg vikt, god hållfast- 

och formbestämdhet samt låg produktionskostnad. 

Materialet kännetecknas av bra slagseghet även vid 

lägre temperaturer, ythårdhet och ytfinish.[2]  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sampolymer
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1 Inledning 
Detta projekt har sin bakgrund i flera frågeställningar poserade av 

företaget Gneis. För att nå de resultat som efterfrågades har tester 

utformats och optimerats utefter det syfte och mål som tagits fram 

tillsammans med företaget. Avgränsningar samt bakgrund och det 

ovannämnda är presenterade i detta kapitel.  

1.1 Gneis 

Gneis är ett märke ägt av bolaget Rock Group Sweden AB. Företaget 

inriktar sig på att tillverka funktionskläder för barn i alla åldrar. Deras 

fokus ligger på att använda giftfria material som är tåliga och kan 

användas av flera generationer. Rock Group Sweden AB startades år 

2006 och har sedan dess utvecklats och har idag en omsättning på 

2 000 000 EUR årligen. Det är familjeägt och har sin bas i Luleå samt 

produktionskontoret i Brattland.[3] 

Deras produkter distribueras direkt från företaget utan mellanhänder 

och försäljning sker endast via deras webbshop.[4]  

1.2 Bakgrund och problemmotivering 

Utifrån efterfrågan på information kring deras egna barnhandskar från 

Gneis togs fyra frågeställningar fram. Projektet startades då företaget 

ansåg att en avsaknad av data kring hur deras handskar beter sig fanns 

dels hos de anställda, dels för att undersöka om de uppgifterna om 

material som leverantörer ger är korrekta samt även för att kunna ge 

rekommendationer till kunden.  

Frågeställningarna grundade sig i vad kunder har efterfrågat, exempel-

vis: ”Vilken av Gneis handskar är varmast eller klarar av att hålla 

värmen vid väldigt kalla förhållanden?”. Även i att produkt- och 

designutvecklarna på företaget ville jämföra prover på förstärknings-

material i handflatan för att se vilken de ska gå vidare med i framtiden.  

En utvärdering efterfrågades som innebar att mäta hur handskarna med 

en speciell vadd lämpad för grepp av objekt i kyla för att säkra att det 

valet som gjorts av företaget att använda denna vadd är rättfärdigad.  
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För att kunna rekommendera hantering till kunder kom även frågan 

upp kring hur lång tid det tar att torka handskarna. Att testa hur lång 

tid de olika handskarna tar att torka i rumstemperatur hängandes på en 

lina blev målsättningen. 

Data sammanfattas för att säkra informationen som når kunder och 

därmed att företaget ser en tydlig skillnad för Gneis trovärdighet som 

varumärke. 

Genom experimentell analys i flera stadier ska denna information 

införskaffas för att utbilda internt på företaget men även säkra kvali-

teten på informationen som når kunderna.  

Tester 

Standard för tester av värmebeständighet, torktid och grepp hos hands-

kar saknas kommer tester att tas fram utefter de resultat som företaget 

efterfrågar. De experiment som utförs i studien tas fram successivt, 

uppdateras, optimeras och utvärderas för vidare studier och framtida 

försök.  

Då tester på barn i detta fall inte var aktuellt användes storlek 11–12 år 

på handskar som grund vilket även passar en mindre vuxen.  

1.3 Övergripande syfte 

Att generera uppmätta bevis som kan stärka Gneis märke genom att 

testa deras produkters användbarhet i praktiska verklighetsliknande 

tester. Testernas utformning och tillvägagångssätt optimeras och 

utvärderas. I fokus under testerna är torktid för barnhandskarna, 

behållning av värme i händerna vid grepp av objekt, slitstyrka hos 

förstärkningsmaterial samt värmebeständighet i barnhandskarna.  

Ge information till företaget och därmed indirekt till kunderna kring 

torktid i två olika miljöer. Få företaget, främst designansvarig och 

produktutvecklare att bli bekväma med sina produkter samt kunna ge 

konkreta belägg för deras materialval. 

Att ta fram tester för att mäta samt att mäta mängden värme som avges 

från handskarna under kontrollerade omständigheter i kalla temperatu-

rer. Även mäta mängden fukt som sugs upp av handsken och därmed 
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indirekt få fram i vilken grad värme avges från handsken vi användning 

eftersom vatten har högre termisk konduktivitet än luft.  

1.4 Avgränsningar 

Tester kommer utföras i textillabbet samt ute på fält, test av handskar 

från andra märken kommer inte utföras.  

Utformning av tester är fokuserade på funktionerna: torktid, vattentät-

het, ånggenomsläpplighet samt värmebehållning vid långvarig kontakt 

med exempelvis stavar samt vid användning i kyla. Tester kommer 

utföras i textillabbet samt ute på fält.  Endast de fyra modellerna vinter-

handskar från Gneis kommer att testas.  

De områden som fokuseras på under studien är: 

 Skinn kontra PU förstärkning i handflatan 

 Grip Control vaddering – en filtad vadd; hur bra den håller sig 

mot kyla vid kontakt 

 Pile fleece som material i innerhandsken jämfört med Primaloft 

 Värmebeständighet  

 

1.5 Konkreta och verifierbara mål 

Genom flera tester erhålla svar på följande frågeställningar: 

 Hur lång tid tar det för handskarna att torka beroende på materi-

al? 

 Är den, från leverantören, rekommenderade vadderingen i hand-

flatan bättre vid långvarig kontakt med kalla objekt jämför med 

den vadd som använd i resterande del av handsken? 

 Är läder ett likvärdigt, alternativt bättre, förstärkningsmaterial 

utifrån slitstyrka, värmebeständighet samt känsla till den PU som 

används idag eller en mjukare PU som företaget eventuellt avser 

använda i produktion. 
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 Vilken av handskarna i Gneis sortiment håller värmen bättre än 

de andra utifrån konstruktion, luftpermeabilitet, vätskeabsorpt-

ion samt termisk resistans? 

Tester tas fram för att få svar på frågeställningarna. Dessa utvärderas 

och upprepas samt även om relevant uppgraderas och återutförs inom 

ramarna för resurser, tid och avgränsningarna.  

Information i rapport ska kunna läsas och förstås av en person med viss 

kunskap kring funktionsplagg men inte om konstruktion eller material 

på detaljnivå.  

1.6 Resurser 

15 par handskar som Gneis sponsrar med, textillabbet på Mittuniversite-

tet, termo-/hygrometer inköpt enbart för dessa tester samt kall miljö i 

form av ett frysrum med konstant temperatur på -23°C och ventilation. 

Även material så som en stavar för bedömning av värmebeständighet 

vid grepp kommer brukas. Tillsammans med maskiner som används 

vid de standardiserade försöken.  

1.7 Tid 

10 veckor disponerat på efterforskning, resultatinsamling samt tolkning 

av resultat och utvärdering. Disponering och tidsplanering av tiden 

finns bifogat i bilaga A. 

1.8 Upplägg av projekt 

Projektet har lagts upp enligt den traditionella modellen med milstolpar 

och leveransdatum i fokus. En veckoplanering har gjorts där delmål och 

avrapportering har bestämts. Se bilaga A för fullständig planering. Samt 

bilaga B för Gantt-schema som uppdaterats kontinuerligt. 

Denna har under projektets gång blivit reviderad och uppdaterad om 

något delmål eller nya delar i projektet fått tilläggas.  

Till en början utgick projektet ifrån en SMART där Syfte, mål, avgräns-

ningar, resurser och tid definierats. Utifrån det togs innehåll, organisat-

ion och även delprojekt fram. Denna finns bifogad i bilaga C.   
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Eftersom ingen direkt produktframtagning ligger i målet för projektet är 

fokus på optimering av befintliga produkter huvudmålet samt att 

besvara de frågeställningar som företaget ställt.  

1.9 Översikt  

Rapporten går först igenom en teoridel där vad företaget Gneis står för 

och vad de producerar tillsammans med Materialet som erhållits från 

företaget, vem det är tänkt att använda dessa produkter samt hur 

kroppen reagerar på kyla och hur detta har mätts i tidigare studier.  

Vidare förklaras kortfattat hur studien har lagts upp i metod delen men 

ingående detaljer på hur tester har utförts refereras till bilagan i respek-

tive test. Detaljerad material- och metodbeskrivning finns i bilagorna för 

respektive test.  

Värmebeständighet har testats utförligt ur flera perspektiv och tar 

därför upp en stor del av Metoden och även diskussionen. Resultat 

delen följer metod där resultaten från testerna redovisas i diagramform 

eller i skrift beroende på vilket är lättast att spegla ett rättvisande 

resultat. I den tidigare nämnda diskussionen som följer resultatet 

diskuteras trovärdigheten i resultaten, varför de har utformats som de 

gjort samt hur projektet har fortlöpt.  

Efter diskussionen har även ett underkapitel för vidare tester lagts till 

för att redovisa de optimeringar som rekommenderas vid framtida 

tester. Slutligen sammanfattas projektet i en slutsats.  
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2 Teori / Bakgrundsmaterial  
Handskarna som i dagsläget produceras av företaget är ett resultat av 

utvärdering av material som design och konstruktionsansvarig utfört. 

Utvärderingen har gjorts med avseende på fakta som uppgetts av 

fabriker och återförsäljare av handskar. Innan denna studie påbörjades 

fanns inga konkreta bevis på att denna utvärdering har varit optimal 

mer än från nöjda kunder.  

Tester inom området för värmereglering av handskar är inte standardi-

serad utan kräver att testaren av produkter tar fram passande experi-

ment utifrån de resultat som eftersöks. Därav har en rad experiment 

utförts under denna studie för att kritiskt kunna granska resultat och 

utvärdera giltigheten i resultat samtidigt som försöken på handskarna 

ska generera trovärdiga och tillförlitliga resultat kring de aspekter som 

nämnts i ovanstående stycke.  

Aspekter som nötningsbeständighet, luftgenomsläpp, vattenabsorption, 

värmebeständighet samt värmebeständighet vid grepp av kalla objekt är 

de som påverkar hur ett barn men även en vuxen behåller värmen i 

kyliga miljöer.  

Eftersom att forskning på barn inte är vanligt förekommande finns det 

få data insamlat kring hur barn reagerar i kyla. Vad som säkerställts är 

att värmereglering är underutvecklad hos barn och det därmed är 

viktigare för barn att bibehålla en konstant temperatur genom bekläd-

nad av kroppen. Se vidare under kapitlet ”2.2 Målgrupp” 

Av den anledningen utförs de tester som sker med person på en 25 

åring med storlek för 11–12 år på handskar tillverkade av Gneis. Vidare 

diskussion kring trovärdigheten av resultaten med avseende på åldern 

görs i diskussionskapitlet.  

2.1 Handskar 

De fyra handskarna varieras i tre aspekter, olika beroende på vilken 

modell.  De är förstärkningsmaterial i handflatan, vaddering i handfla-

tan, foder samt förekomsten av vattentätt membran.  
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Yttermaterialet i handskarna är Cordura® med Dtex på 180 och denier 

0+ 160. Texturerad med Air jet teknologi med Nylon 6.6 100% polyamid, 

rivstyrka på 40N*28N i varp*väft riktning. Beteckning RS2078HSECO, 

se produktspecifikationer från fabriken som Gneis använder i bilaga D. 

Yttermaterialet har även behandlats med en DWR från Bionic-Finish® 

med beteckning ECO.  

Membran som används i vissa handskar är ett trelagersmembran av 

märket Hipora i PU, helt ftalat-fri, med en vattenpelare på 

10000mm/10000mm.  

Namn, komponenter samt variationer på handskar är listat i bilaga E. 

2.2 Målgrupp/Användare av produkterna 

Förmågan till acklimatisering är sämre hos barn. Fel! Hittar inte refe-

renskälla. Temperaturregleringen är underutvecklad hos spädbarn, den 

utvecklas först mot slutet på första levnadsåret. Även svettkörtlarna tar 

tid för barn att utveckla, inte för ens vid 6–8 månaders ålder börjar de 

fungera. Barns kroppstemperatur är ofta högre än fullt utvecklade 

vuxna, den börjar sakta sjunka vid ett års ålder för att sedan stabiliseras 

efter puberteten. Jämfört med vuxna har barn också en fysiologisk 

omognad vad beträffar kroppens temperaturreglering. Beroende på 

ålder kan barn därför ha svårt att reglera sin kroppstemperatur på ett 

effektivt sätt och påverkas lättare än vuxna av omgivningens tempera-

tur.[5]  

Hur snabbt värme avges från kroppen är proportionellt till skinnets yta 

på kroppen. Mindre barn med lite underhudsfett har därmed större risk 

att drabbas av hypotermi och förfrysning. En mindre människa har 

större skinnyta per enhet kroppsmassa. Till exempel har ett åttaårigt 

barn som är 128cm långt samt väger 25 kg en skinnyta till kroppsmassa 

kvot på 380 cm2PKg-1. Jämför man detta med en vuxen människa med 

en längd på 177 cm och vikt på 64 kg så har den en kvot på 280 

cm2 PKg-1.  

Om man bara ser till denna aspekt och bortser från andra fysiologiska 

skillnader så tyder det på att ett barn har en avsevärt snabbare avkyl-

ning jämfört med vuxna. Speciellt tydligt är detta om aktiviteter sker i 

vatten eller barn blir blöta då vatten leder värme bättre än luft. I kontakt 

med enbart luft kompenserar barn den geometriska aspekten genom att 
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öka den metaboliska värmeproduktionen samt att dra ihop de ytliga 

blodkärlen. [6] 

2.3 Värmebeständighet/-avgivning  

Faktorer som påverkan människans känsla av komfort relaterat till 

termiska faktorer:  

1. Temperatur av omgivning 

2. Avgivande temperatur från närliggande objekt 

3. Luftfuktighet i omgivning 

4. Rörelse av luft 

Människans fysiologiska tolkning av komfort är vid termisk jämvikt på 

den normala kroppstemperaturen ~37.0°C med minimal ansträngning 

av kroppens regulatorer. Obekvämhet eller icke-komfort uppnås när 

kroppen får arbeta hårt för att bibehålla termisk jämvikt. 

 Människans värmesensorer är designade för att mäta graden av värme-

konduktivitet av material och inte värme i sig. [7] 

För att göra sig av med extra värme från kroppen använder sig den av 

främst huden genom konvektion samt andningssystemet genom utand-

ning av fukt och värme. Kroppen styr dessa mekanismer via hypota-

lamus som mäter av blodtemperaturen. För att bibehålla energinivån i 

kroppen krävs ett energitillskott av 840–1260 J/m2/h, för enbart krop-

pens funktioner ska bibehållas krävs 420 J/m2/h. När en person svettas 

avdunstar vatten från kroppen för att göra sig av med överskottet av 

energi.  

Enligt studier har en uträkning på mängden vatten som behöver av-

dunsta från kroppen erhållits på 0.0021 J/minut per cm2 av kroppen. 

Detta är direkt beroende av luftfuktighet, vindhastighet samt tempera-

tur hos omgivningen. För att denna process ska fortgå normalt krävs att 

de yttre lagren på kroppen kan transportera bort fukten som kroppen 

avdunstar. Om tyget inte gör det leder det till obekvämhet i värme, 

klibbighet, stickningar från tyg, irritation och så vidare.  

Komforten på beklädnader baseras till stor del på de faktorer som 

nämnts ovan tillsammans med metabolismen av bäraren och egenskap-



Barnhandskar –  

En utvärdering åt Gneis 

Mia Lennartsson 

Teori / Bakgrundsmaterial 

2016-12-06 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

9 

er hos materialet av kläder. Egenskaperna kan mätas i olika tester där 

värmebeständighet, isoleringsförmåga, vattenavstötning samt fukt-

transport sammanställs i det gemensamma begreppet komfort.[8]  

2.4 Kroppens värmereglering 

Normaltemperaturen kan också variera mellan olika personer. Barn har 

oftast högre temperatur än äldre. 

Kroppen avger ständigt värme för att undvika överhettning. Därför 

avges överskottsvärmen på olika sätt. Blodkärlen i huden vidgas och 

blodet leds till huden som blir röd och varm. Blodet kyls av om den 

omgivande temperaturen är lägre. Om man fläktar med något sker 

avkylningen snabbare. Man svettas också, och när svett avdunstar kyls 

huden genom att värme förbrukas. Förändring av hudtemperaturen är 

kroppens viktigaste sätt för att påverka värmeförlusten, så att den inre 

kroppstemperaturen kan hållas jämn. 

Kroppen kan skadas av alltför låg kroppstemperatur. 

 

Vid låg kroppstemperatur minskar blodcirkulationen i huden. Då avges 

mindre värme och huden blir blek. Underhudsfettet isolerar så att 

kroppen förlorar mindre värme. Ju tjockare underhudsfett desto mer 

isolerar den.[9]Fel! Hittar inte referenskälla. 

Hur temperaturregleringen fungerar i kroppen beror på flera faktorer 

främst relaterade till människans fysiska egenskaper och kondition. 

Metabolismens effektivitet och mängd intagen föda påverkar hur 

mycket värma som kroppen avger genom värmestrålning, svettning och 

värmeavgivning till omgivningen.[9] 

Effekten på händerna vid nedkylning är mätbara enligt tabell 1. 
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Hudtemperatur 

°C                       °F 

Effekter på händerna av temperaturen 

32-36 89-97 Optimal hand och finger rörlighet 

27-32 81-89 Effekter på precision, hastighet och 

rörlighet på fingrar 

20-27 68-81 Oförmögenhet att utföra precisa uppgifter 

på detaljnivå, nedsatt uthållighet. 

15-20 59-68 Oförmögenhet till arbetsuppgifter med 

fingrar. 

10-15 50-59 Nedsatt muskelstyrka och koordination, 

smärta i fingrar och händer. 

<10 <50 Känsel avtar, reducerad förmåga till arbete 

med grepp eller tryck med händer. 

Tabell 1 Riktlinjer för rörlighet i händer och fingrar vid låga temperaturer. [11]  

2.5 Tidigare studier 

Tidigare studier har utförts på relationen mellan kroppsvärme och 

finger temperatur under kyliga omständigheter. Flera studier fokuserar 

på temperaturskillnader och visar på att fingertemperaturen är direkt 

relaterat till den inre kärntemperaturen. Det vill säga att om den inre 

kroppsvärmen ökar stiger även temperaturen i fingrarna och extremite-

ter.  

En undersökning som gjorts har fokuserats på kalorimätning och inte 

temperaturskillnader. Där har kalkyler gjorts med hänsyn till metabol-

ism, värmeavgivning och grad av fysisk aktivitet. Resultatet visar på att 

det finns ett linjärt förhållande mellan värmen i kroppen och finger 

temperaturen då den inre värmen är avtagande. Den visar även på att 

kroppen vid kortare exponering av kyla, 1-2 timmar, kan upprätthålla 

en komfort temperatur på 23°> även om de inre energidepåerna mins-

kar.  
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Skillnader i temperatur i kroppen kan ej mätas korrekt om det finns 

stora temperaturskillnader i kroppen. Aktiv värmning av regioner kan 

öka kroppsvärmen till 42°C> medans andra regioner som ej blir aktivt 

uppvärmda kan hålla låga temperaturer så som <6°C.[12] 

Användning av dockor vid mätning av kroppstemperatur minskar 

felkällan som uppstår på människor i form av stress och subjektiva 

faktorer vid test i extrema klimat. Subjektiva faktorer innefattar exem-

pelvis hur en person uppfattar kyla/värme samt mängden intagen föda 

av testperson samt personens inte metabolism och värmegenerering 

vilket är högst individuellt.[13]  

NEMO 2007 är en docka tillverkad för sådana tester. Den har en värme-

avgivning på 1100W/m2, 21 kontrollerade temperatur zoner, värmeele-

ment och sensorer för kontroll +- 0.1°C. Dockan fungerar i förhållanden 

mellan -20 till 50°C; 0–100% Relativ luftfuktighet. Det finns ingen 

liknande utrustning att tillgå i Sverige för tillfället och det krävs signifi-

kanta resurser för att införskaffa en.[14]  

2.6 Additiv tillverkning 

Vid additiv tillverkning tillverkas ett objekt genom att byggas upp av 

material på en platta. Det kan vara via att en plast smälts och formas 

utefter de ritningar som inprogrammerats i maskinen eller att pulver 

smälts samman till en solid bland andra.  
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3 Metod 
Projektarbetet har utförts enligt den traditionella metoden där fokus 

ligger på att komma till ett verifierbart mål i slutskedet av projektet. 

Eftersom att det företaget efterfrågar är resultat som inte lätt eller billigt 

kan fås fram med hjälp utav standardiserade tester så har en stor del av 

projektet gått åt till att utforma samt även optimera tester till en viss del.  

 

Sammanlagt har fem tester utförts, sedan har de upprepats och/eller 

optimerats till flera tester men de har haft samma huvudsyfte. Två av 

dessa har standarder. De är ISO 9327 för luftgenomsläppning samt ISO 

12947-2 för slitstyrka. I följande avsnitt förklaras kortfattat vad ett 

traditionellt projektarbete innebär sam hur testerna har utförts och om 

applicerbart utformats. Figur 1 visar en sammanställning av hur testerna 

är upplagda för att tillsammans kunna svara på frågeställningarna.  



Barnhandskar –  

En utvärdering åt Gneis 

Mia Lennartsson 

Metod 

2016-12-06 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

13 

 

Värmebeständighet

Uppsugning

Blötläggning

tvättmaskin

Luftgenom-
trängning

ISO 9237

Värme-
avgivning

Testperson i kall miljö 
Handske i frys

Fuktgenom
släpp

Vattenpelare

Torktest
Blötläggnign, 

vägning, 
upphängning och 

tidtagning

Slitstyrka

ISO

Grepptest
Testperson i kall 

miljö håller 
plastobjekt

Figur 1 Sammanfattning av tester och metod 
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3.1 Traditionellt arbetssätt inom projekt  

 

 

Figur 2 Projektets tre stora milstolpar. 

Projektet har delats upp i tre stora milstolpar som i sin tur bygger på 

flera mindre byggstenar, se figur 2.  

3.2 Torktest 

Material 

 Fyra olika handskar, 4*Thumb, 3*Mitten, 1*innerhandske till Mit-

ten, 1* Finger High samt 3*Finger Mid.  

 Hink med vatten 

 Hygrometer 

 Tidtagarur 

 Kontrollerad miljö med bestämt lufttryck samt temperatur 

 Termometer noggrannhet ±0,2°C 

 Våg ±1 gram 

 Torkskåp modell TS4180 Electrolux [15] 

Test 1 

Väg handsken i det utförande som den ska testas. Doppa sedan 

handsken i hinken med vatten i 2 sekunder och väg igen. Häng sedan 

upp på en torklina i en klämma, efter 60 minuter kollas vikten igen efter 

Vad har gjorts? 

Vad ska testas?

Hur kan det 
testas?

Materialstudie

Förstudie
Utförande

Utveckling av 
tester

Resultat-
sammanställning

Avrapportering 
till beställare

Tester
Vidare tester

Resultat-
utvärdering 

Optimering av 
design & 
materialval

Utvärdering
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2, 4, 6, 10,18 och 25 timmar. Om handsken ej är torr efter 25 timmar låtes 

den hänga tills den torkat helt.  

Resultatet redovisas i en tabell samt i tre grafer. En för Thumb, en för 

finger mid samt en för finger high och mitten.  

Test 2 

Andra testet görs genom att stoppa in handskarna i ett sköljningspro-

gram på en tvättmaskin när programmet är klart vägs handskarna för 

att sedan hängas in i ett torkskåp med luftgenomströmning samt en 

konstant temperatur på 46°C. Efter 30 minuter vägs handskarna igen 

samt därefter en gång i timmen tills de har torkat.  

Resultatet presenteras i en tabell samt i tre grafer; En för Thumb, en för 

finger mid samt en för finger high och mitten. Test 1 och test 2 samman-

ställs sedan i en graf. 

3.3 Slitstyrka ISO 12947-2 

Slitstyrkan testas på de tre förstärkningsmaterial som Gneis har försett 

provhandskarna med på insidan av handskarna. De är två olika PU 

material, ett av typen PU Y1 som används i produktionen idag det 

andra är det tunnare PU AX SKY 2, samt ett i läder. Testet utförs enligt 

ISO standard 12947-2a) för textilier i arbetskläder eller med teknisk 

tillämpning där trycket på tyget är 12kPa.  

Resultatet mäts enligt följande skala: 

Antal varv Resultat 1-3, där 3 är bäst. 

50000 1 

100000 2 

150000 3 

Tabell 2 Testresultat slitstyrka 
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3.4 Grepptest 

Material 

 Handskar av modellerna Thumb, Mitten, Finger Mid samt Finger 

High från Gneis sortiment med varierande stoppning samt för-

stärkningsmaterial i handflatan.  

 Två stycken Termometrar med en noggrannhet på ±1°Celcius 

 Tidtagarur 

 Tempererad miljö i ett kallt klimat med bestämd temperatur och 

luftfuktighet 

 Stavar med plasthandtag att hålla i. Stavarna håller samma tem-

peratur som den kyliga miljön. 

Test 1 

I det första testet är testpersonen aktiv under perioden för testet. Två 

sensorer från termometrar placeras i mitten av händerna och handskar-

na träs på utanpå. Temperaturen uppmätts till en början och sedan 

placeras händerna på ett par stavar som brukas vid längdåkning.  

Två sensorer från termometrar placeras i mitten av händerna och 

handskarna träs på utanpå. Temperaturen uppmätts till en början och 

sedan placeras händerna på ett par stavar som brukas vid längdåkning.  

Testpersonen är aktivunder testperioden, åker längdåkning i 1 km med 

sensorerna inuti handskarna. När distansen är avklarad avläses tempe-

raturen åter och dokumenteras. Därefter upprepas försöket på samtliga 

handskar.  

Test 2 

Testet utformades till att en testperson med en uppmätt handtemperatur 

tar på sig ett par av de handskar som ska testas samt placerar tempera-

tursensorn i handflatan. Sedan går personen in i en frys med en tempe-

ratur på -23°C där tre par stavar i metall med plasthandtag har place-

rats.  
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Personen tar tag i plasthandtagen och ser till att sensorerna sitter 

ungefärligt i samma position i de två händerna. Testpersonen står sedan 

stilla i frysen under 10 minuter och avläser sedan värdet på temperatur-

givarna vid utgång ur frys. Efteråt väntas omkring 45-50 minuter tills 

det att testpersonen återfått värme i händer och delvis i kroppen och 

sedan upprepas testet på samtliga handskar av modellerna Thumb och 

Finger mid.  

Personen tar tag i plasthandtagen och ser till att sensorerna sitter 

ungefärligt i samma position i de två händerna. Testpersonen står sedan 

stilla i frysen under 10 minuter och avläser sedan värdet på temperatur-

givarna vid utgång ur frys. Efteråt väntas omkring 45-50 minuter tills 

det att testpersonen återfått värme i händer och delvis i kroppen och 

sedan upprepas testet på samtliga handskar av modellerna Thumb och 

Finger mid.  

3.5 Värmebeständighet 

Att testa hur bra en handske håller värmen delas upp i flera faktorer här 

redovisas de som har testats under studien. Uppsugning av vätska, 

värmeavgivning och luftpermeabilitet.  

Uppsugning 

Handskarna placeras tillsammans i en tvättmaskin som är inställd på 

blötläggningsprogram. Detta tar 3 minuter och fördelar vattnet jämt i 

trumman. Innan de placeras i maskinen så vägs de en för en, likaså när 

programmet har gått i tre minuter så tas handskarna ut och vägs. En 

upprepning av försöket gjordes.  

Värmeavgivning 

Material 

 Testperson 

 Frys samt frysbox med temp -23/-25°C 

 Handskar från Gneis 

 Sensorer för temperaturmätning 

 Engångshandskar av latex 
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 Stratasys SE uPrint, additiv tillverkningsmaskin.[16] 

Test 1 

Den första gjorde med en testperson i en kylig miljö, närmare bestämt 

en kyl som höll temperaturen -23°C, med sensorer som mäter tempera-

tur i handflatorna under tio minuters perioder. Temperaturen uppmät-

tes innan och efter testet utförts. 

Varje modell av handske testades först i par och sedan en tredje gång 

med olika handskar på vardera händer. Testpersonen var i vila under 

testet och hade en period på ca 30-45 minuters återhämtning mellan var 

test för att återfår kroppsvärmen.  

Test 2 

Det andra testet utfördes med sensorer fästa på latexhandskar av 

engångstyp, en i handflatan, en på lillfingret samt en på långfingret. 

Utanpå sensorerna placerades en engångshandske till för att skydda 

sensorerna en tredje handske användes som barriär innerst för att 

undvika vätskador på sensorerna. Handskarna placeras sedan i den 

handske från Gneis som skulle testas och fylls med. Vattnet höll en 

temperatur på cirka 34°C. Sedan placeras testhandsken i en frysbox med 

temperaturen -25°C. 

Sensorerna läser av temperaturen varje sekund och producerar en kurva 

för hur snabbt temperaturen på vattnet sjunker. Efter tio minuter, 600 

sekunder, tas handsken ur frysboxen och försöket återupprepas för 

samtliga handskar.  

Test 3 

Utforma ett test med stabilare hand-prototyp för att kunna stabilisera 

sensorerna vid tester. Fylla handprototypen med 36°C vatten för att 

sedan kunna mäta under kortare samt längre perioder i en frys på cirka 

-25°C.  

En hand-prototyp tillverkas genom att skriva ut en modell i Stratasys SE 

uPrint, en additiv tillverkningsmaskin som använder sig av en ABS-

plast vid utskrift. Den skrivs ut i en tjocklek på mellan 1-2mm för att 

kunna fyllas med vatten samt tätas sedan med lackfärg för att ej läcka 

vatten i handskarna som testas.  
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Sensorer placeras på utsidan av hand-prototypen för att mäta tempera-

turskillnaden. 

Hand-prototypen med sensorer placeras i den handske som ska testas 

för att sedan placeras i en frys. Under en bestämd tidsperiod loggas 

sedan temperaturförändringen av vattnet i handsken.  

Luftpermeabilitet ISO 9237 

En akustron används enligt ISA standard 9237. I testet placeras en bit av 

test materialet mellan ett insug och ett utsug med kraften 200kPa i 

luftströmning. Sedan startas maskinen genom att in- och utsug pressar 

samman materialet och luften börjar strömma. På en display visas i 

mm/s hur mycket luft som släpps igenom, om det visas ett sträck på 

displayen anses tyget vara vindtätt.  

Först testas alla lager i en handske av typen Finger High, sedan varje 

komponent från innerfoder ut till yttertyg. Yttertyg och förstärknings-

material testas var för sig. Även vadderingen ur en handske av mo-

dellen Finger mid testas samt Grip Control vadderingen som finns i 

handflatan av handsken testas.  

Material 

 Maskin som mäter luftgenomsläpplighet med ett tryck på 200Pa 

enligt ISO 9237. 

 Material från samtliga handskar och lager 

Placera tyget i samtliga lager i handsken i maskinen och starta. Läs av 

resultatet på ovansidan. Testa sedan varje lager för sig för att se vilken 

skillnad det finns mellan de olika lager samt de olika förstärknings-

materialen och vadderingarna.  

Om inget resultat redovisas på maskinen menas det med att ingen luft 

släpps igenom materialet med det lufttryck på 200kPa som maskinen 

använder. Först testas alla lager i en handske av typen Finger High, 

sedan varje komponent från innerfoder ut till yttertyg. Yttertyg och 

förstärkningsmaterial testas var för sig. Även vadderingen ur en 

handske av modellen Finger mid testas samt Grip Control vadderingen 

som finns i handflatan av handsken testas.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från tester i diagram och text.  

4.1 Tork-test 

Här redovisas resultat i diagramformat, för resultat i siffror se bilaga F.  

Test 1 
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Sammanställning 

 

 

4.2 Grepp-test 

Test 1 

Detta test utfördes på samtliga versioner av Finger high handsken utan 

någon märkbar skillnad på någon av handskarna. Istället ökade tempe-

raturen och därmed valdes att avslutas utan att redovisas. Detta disku-

teras vidare under kapitel 5; Diskussion.  

Test 2 

I tabell 3 redovisas resultaten av grepptester i frys som genomfördes i 

tre upprepningar.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Blöt Efter 30 min Efter 1h Efter 1h 30 
min

Efter 2h Efter 2h 30 
min

Efter 3h

Finger High Mitten utan foder läder

Mitten utan foder pu Mitten primaloft 40

Mitten primaloft -40 Mitten pile pu

Mitten pile foder Thumb pu gc

Thumb pu vadd Thumb läder

Thumb pu ax Finger mid pu ax

Finger mid pu gc Finger mid pu vadd



Barnhandskar –  

En utvärdering åt Gneis 

Mia Lennartsson 

Resultat 

2016-12-06 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

24 

H
an

d
sk

e
  

 

Test 2 

 

 

Test 3 

 

 

Test 4 

 

 

Total 

 

 T
em

p
er

at
u

rf
ö

rä
n

d

ri
n

g
 i

 °
C

 

T
em

p
er

at
u

rf
ö

rä
n

d

ri
n

g
 i

 %
 

T
em

p
er

at
u

rf
ö

rä
n

d

ri
n

g
 i

 °
C

 

T
em

p
er

at
u

rf
ö

rä
n

d

ri
n

g
 i

 %
 

T
em

p
er

at
u

rf
ö

rä
n

d

ri
n

g
 i

 °
C

 

T
em

p
er

at
u

rf
ö

rä
n

d

ri
n

g
 i

 %
 

T
em

p
er

at
u

rf
ö

rä
n

d

ri
n

g
 i

 °
C

 

T
em

p
er

at
u

rf
ö

rä
n

d

ri
n

g
 i

 %
 

F
in

g
er

 

m
id

 P
U

 

G
C

 -4,1 -12 -4,2 -13 -4,6 -13 -4,13 -12,1 

F
in

g
er

 

m
id

 P
U

 

v
ad

d
 -6 -18 -5,5 -16 -2,9 -8,3 -4,8 -14 

F
in

g
er

 

m
id

 P
U

 

A
x 

G
C

 -5,4 -16 -6,4 -18 -2,9 -8,6 -4,9 -14,2 

T
h

u
m

b
 

P
U

 G
C

 

-5,2 -15 -4,9 -14 -4,9 -15 -5 -14,4 

T
h

u
m

b
 

P
U

 

v
ad

d
 -7,3 -21 -4,8 -14 -5 -15 -5,7 -16,5 

T
h

u
m

b
 

P
U

 A
X

 

G
C

 -5,5 -16 -4,8 -14 -6,2 -18 -5,5 -16,1 

T
h

u
m

b
 

L
äd

er
 

G
C

 -5,2 -15 -4,7 -14 -6,4 -19 -5,43 -15,9 

Tabell 3 Resultat av Grepptest i frys 
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Figur 3 Sammanställning i diagramform av grepptester i frys 

4.3 Slitstyrka 

 

Material Resultat skala 1-3 

Läder 3 

PU Y1 1 

PU AX SKY 2 3 

Tabell 4 Resultat slitstyrka 

Förstärkningsmaterialet som används idag PU Y1 visade på stora 

slitningar efter 50000 repetitioner. Medans lädermaterialet som testats 

inte visade några synliga skador för ens vid 150000 repetitioner. Det 

tredje polyuretan materialet, PU AX SKY 2, visade på nötning av yttre 

belaget men inga hål efter 100000 repetitioner men visade inga synliga 

skador ens efter 150000 repetitioner.  
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4.4 Värmebeständighet 

Resultat av samtliga tester för värmebeständighet utom vattenpelare 

redovisas nedan. 

Värmeavgivning Test 1 

Handske Starttemperatur Efter 10 min i -23 

Finger mid PU GC 16 13,6 

Finger mid PU vadd 19,8 14,2 

Finger mid PU AX Sky 2 18,7 12,9 

Finger High 18,8 15,1 

Thumb PU GC 22 17,4 

Thumb PU vadd 21,1 17,4 

Thumb PU läder 31,1 27,1 

Thumb PU AX Sky 2 25,8 24,2 

Mitten PU pile 23,4 17,8 

Mitten PU primaloft 25,8 22,9 

Mitten läder 22,7 16,8 

Tabell 5 Värmeavgivning test 1.1 resultat i siffror 

Handske Starttemperatur Efter 10 min i -23 

Finger mid PU GC 16,3 12,2 

Finger mid PU vadd 19,7 11,8 

Finger mid PU AX Sky 2 19,1 12,2 

Finger High 19,1 13,7 

Thumb PU GC 22,4 17,4 

Thumb PU vadd 21,3 15,3 

Thumb PU läder 30,9 26,8 

Thumb PU AX Sky 2 26,6 23,2 

Mitten PU pile 22,8 18 

Mitten PU primaloft 26,3 22,6 

Mitten läder 22,5 16,9 

Tabell 6 Värmeavgivning test 1.2 resultat i siffror 
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Figur 4 Resultat av test med människa i -23grader Celsius under tio minuter. 
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Värmeavgivning Test 2 

 
Figur 5 Sammanställning av tester med latexhandskar fyllda med vatten i frys med 

temperatur på -25 grader Celsius under tio minuter. 
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Figur 6 Medelvärde av samtliga tester av värmeavgivning under tio minuters 

perioder av test. 

 

Figur 7 Medelvärde på mätning av värmeavgivning med sensorer i handflatan både 

med människa och med vatten som medium under tio minuter. 
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Test 3 

Inga tester utfördes på den hand-prototyp som skrevs ut på grund av 

tidsbrist. Istället togs rekommendationer fram för framtida tester med 

prototypen.  

 

Luftpermeabiliteten  

 Finger High: samtliga lager – inget luftgenomsläpp 

 Mitten/Finger High/Finger Mid/Thumb: Förstärkningsmaterial 

PU – inget luftgenomsläpp 

 Finger High: Invändigt foder 10 mm/s 

 Finger High/Mitten/Thumb/Finger mid: Yttertyg 5 mm/s 

 Finger High: Vaddering 907 mm/s 

 Mitten/Thumb: Get nappa läder – inget luftgenomsläpp 

 Thumb/Finger mid: Vaddering 1005mm/s 

 Thumb/Finger mid: Grip Control vaddering 1086mm/s 

Uppsugning 

Resultat redovisas handske för handske med den blöta vikten i relation 

till den torra i procent.  
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Figur 4 Mätresultat av uppsugning av vatten under 3 minuters blötläggning i 

tvättmaskin. 
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5 Diskussion 
Under projektets gång har det uppkommit nya frågeställningar och 

tankegångar som lett till vidare tester och utveckling av tester. Framför-

allt när det gäller värmebeständigheten då detta inte enbart är en faktor 

som spelar in för att få fram en helhetsbild på handskens funktioner. 

Från början var tanken att testa hur bra den höll värmen vid använd-

ning i kyliga temperaturer, antingen i naturen eller i kylrum med 

fläktar. I sin tur utvecklades detta till att ta hänsyn till luftgenomsläpp 

och vattenuppsugning. Dessa faktorer tillsammans med vattengenom-

trängning genom membran som i detta projekt inte testades bildar en 

värmebeständighet i verkliga förhållanden.  

Studier som tar hänsyn till alla dessa delar kan utföras med hjälp av 

annan teknisk utrustning som tagits fram speciellt för detta ändamål. Då 

kan även svett simuleras och därmed generera verklighetsliknande 

resultat utan att utsätta en person för extrem kyla eller ha den mänskliga 

inre skillnaden som felkälla. Eftersom att värmereglering är högt 

individuellt kan enbart uppskattningar samt medelvärden tas fram vi 

mänskliga tester. När det gäller känslan av kyla är de faktorer som 

testats i denna studie för värmebeständighet stora delar av hur en 

människa upplever kyla men kyla är svårt att mäta.  

Eftersom att produkterna är ämnade för barn och testerna i studien 

gjorts på en vuxen individ kommer det vara skillnad mellan hur ett barn 

upplever handsken och vad testerna visar. Resultaten är menade att 

vara som riktlinjer för företaget att kunna ta beslut om materialval, 

konstruktion samt riktlinjer för hantering av handskarna till kunden.  

Luftpermeabilitetstestet gav inte några märkvärda resultat. I sin helhet 

var handskarna enligt maskinen helt vindtäta, förstärkningarna likaså 

medans yttertyget i Cordura släppte igenom en aning luft likt det 

invändiga fodret i de handskarna som har. Även fodret släppte igenom 

en märkvärdig mängd luft vilket var väntat eftersom den för att isolera 

inkapslar luft. Att luftpermeabilitetstestet även visade på att vaddering-

en ämnad för värmebeständighet vid grepp släpper igenom större 

mängd luft var även det väntat då den är kompaktare. Denna skillnad 

mellan Grip Control och resterande vaddering var inte stor vilket gör att 
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isolerings egenskaper är relativt liknande i hela handsken även med 

Grip Control.  

Torktestet visade att torkning i rumstemperatur hängandes är tidkrä-

vande och att torkning i torkskåp är att rekommendera för kunderna då 

detta kan dra ner torktiden med hela 45 timmar på vissa av handskarna. 

Vid det mänskliga testet för värmeavgivning kan man tydligt se att 

Finger Mid handskarna är något kallare generellt än Thumb och Mitten 

medans på vattentestet kan ingen sådan slutsats dras. För att få ett mer 

tillförlitligt resultat bör det andra testet även upprepas vilket det under 

detta projekt dessvärre inte han med. Alternativt bör optimeringar av 

test göras eller dockor likt hur andra institutioner testar kroppens 

reagens vid olika temperaturer användas för att undvika osäkerheten 

med de mänskliga faktorerna i testet.  

Det första grepptestet som utfördes gav som redovisat inget tillförlitligt 

resultat då temperaturen efter aktivitet ökades. Detta beror troligtvis på 

att aktiviteten som valdes kräver hög aktivitet i hela kroppen samt att 

temperaturen vid testtillfället var relativt varm, ca 0°C. En annan faktor 

som kan ha spelat in är den korta sträckan som testades. Testpersonen 

han få upp en kroppsvärme under aktiviteten men inte kylas ner av 

miljön under den korta perioden. Om vidare tester likt dessa skulle 

utföras bör en längre sträcka åkas på längd, alternativt annan aktivitet 

så som utförsåkning utföras istället där man inte använder armar och 

händer i lika stor utsträckning som vid längdåkning.  

Det andra grepptestet gav ett tydligare resultat vilket visade på att 

vadderingen Grip Control håller värmen bättre jämfört med den vanliga 

vadderingen.  

Testet för vattenpelare samt test för fuktgenomsläpplighet kunde inte 

utföras eftersom tygbitarna från handskarna var för små. Hade det 

fungerat hade förstärkningsmaterialet testats i vattenpelartestet. Fukt-

genomsläppningstestet kräver ett membran vilket inte förstärkningarna 

har och därmed hade testet ändå inte kunnat utföras eftersom tyget 

måste vara helt vattentätt. Sömmarna var för nära i själva testet och 

hade därmed släppt igenom vatten och gjort testet missvisande.  

Istället diskuterades ett test om att nedföra handskarna i vatten utan att 

insidan blir blöt, mäta luftfuktigheten inuti handsken och på så sätt få 
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mängden vatten som släpps igenom från utsidan och in i handsken. 

Sömmarna förblir bekymret eftersom att de kommer att ge vika och 

släppa igenom vatten först. Detta test kan dock vara applicerbart på de 

handskar som har ett vattentätt innerfoder. Problemet då blir att det 

kommer att släppas igenom vatten genom yttertyget och inte förstärk-

ningen som vill testas. 

5.1 Projektet 

Planeringen av projektet har blivit lidande så delar av projektet tagit 

signifikant längre tid än väntat. Framförallt testerna av värmeavgivning, 

till della var en vecka avsatt från början. Istället för en vecka tog det 

drygt tre veckor och då hade ännu inte optimering av utskriven hand 

gjorts, inte heller hade några tester på de händer som skrivits ut hunnits 

med. Detta var ett tillägg då värmeavgivningen var tänkt att mätas i en 

kall miljö med en testperson, det var inräknat i den preliminära planen, 

inte några tester i frysbox eller med hand-prototyp.  

För övrigt har det flutit på enligt tidsschemat och avrapporteringar har 

gjorts kontinuerligt till företaget, inklusive bilder på framgångar och 

motgångar. Att arbeta utefter milstolpar där varje steg och test hade sin 

tid avsatt för att sedan kunna gå vidare till nästa har varit användbart 

under studien. Då har klara avslut på tester och delar av undersökning-

ar gjorts utan att tiden har runnit iväg på att finjustera eller att fin-

kamma omgivningen på information kring tidigare tester. Istället har 

kvalitativ efterforskning fått ta plats. 

5.2 Optimering av test 

Undersökningen av värmeavgivning har varit en stor del av projektet, 

större än vad som från början var tänkt. Eftersom att liknande tester har 

involverat mer avancerad teknik än vad som var ämnat att använda här 

eller vad som ens var rimligt med de resurser som fanns att tillgå så har 

egna experiment fått vidareutvecklas. Värmeavgivning testades från 

början på en person med handskarna på sig med temperatursensorer i 

handflatan i en miljö där hela personen utsattes för en kyla av -23°C. 

Detta resulterade i att temperaturen jämnade ut sig efter ca sex-sju 

minuter i den kyliga miljön på grund av den inre värmekällan som 

människan har inneboende.  
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Vad som även påverkade resultaten var det faktum att efter flera försök 

så hade testpersonen svårt att få tillbaka en stabil värme i hela händerna 

då hela kroppen blivit nedkyld under en längre tid. Detta yttrade även 

sig genom att testpersonen började skaka i slutet av testperioderna för 

var handske och därmed genererade mer värme inifrån. Även om 

värmeelement användes mellan försöken för att återfå värmen i händer-

na så hade personen svårare och svårare för att bibehålla en temperatur 

i extremiteterna. Noterades gjordes även en markant skillnad i hur 

personens temperatur i händerna återgick efter en längre paus med 

förtäring.  

För att utföra ett liknande test som det första värmeavgivningstestet 

hade det varit önskvärt att använda flera testpersoner i varierande 

åldrar och med varierande kroppsstorlek. I denna studie valdes det 

istället att vidareutveckla själva försöket, göra det mer vetenskapligt. 

För att kunna dels ge en mer korrekt jämförelse mellan de handskar som 

testas men även för att kunna göra testet repeterbart i framtiden.  

Utvecklingen blev att använda latex-handskar fyllda med vatten och 

sensorer som kontinuerligt avläser temperaturen. Vatten valdes som 

medium då den mänskliga kroppen består till stor del av vatten samt 

även på grund av att det finns bestämda värden för hur mycket energi 

som går åt för att värma vatten 1°C. Därmed kan även ett uppskattat 

värde av hur stor energi som avges från handen vi temperaturminsk-

ningen. Problemet med detta test var att sensorerna var tillverkade för 

att testa klädesplagg, de var små öppningar i en lång kabel som var 

tvungna att limmas fast vid latexhandskarna. Att limma i latex visade 

sig nästintill omöjligt vilket löstes med att använda flera lager av 

latexhandskar, tre lager, ett för att innehålla vatten, ett för att 

limma/tejpa fast sensorerna och det yttersta för att skydda sensorerna 

vid införing i handskar. 

Sensorerna är känsliga vid böjning vilket gjorde att latexhandskarna inte 

lämpade sig för användning med dessa, endast två av tre sensorer mätte 

några trovärdiga resultat. Dessa var placerade i handflatan och på 

långfingrets innersida, den icke fungerande var den som på både höger 

och vänster hand var placerad på lillfingret.  

Utifrån dessa komplikationer med värmeavgivningstester togs slutligen 

ett beslut om att skriva ut en hand med additiv tillverkning. Ett tunt 

skal av en hand utskriven i den stabilare ABS-plasten som 3D-skrivaren 
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Stratasys SE uPrint var tänkt att ersätta den ostabila latexhandsken. För 

att göra denna vattentät och därmed kunna fyllas med kroppstempere-

rat vatten täcktes prototypen av sprayfärg, lack. Dessvärre fäste inte 

detta på ABS-plasten. Istället gjordes ett försök med använda spackel i 

sprayformat för att täta, inte heller detta fäste. Sista försöket för att täta 

gjordes med epoxy som målades på, lager för lager. Inte heller detta 

blev beständigt på plasten utan kunde med fingrarna skrapas loss vilket 

gör att beläggningen kommer att nötas bort vid upprepade tester. 

Eftersom att den inte heller fäste på själva prototypen så kommer vatten 

att tränga igenom ABS-plasten och skapa bubblor i epoxyn.  

För att lösa dessa bekymmer med plasten finns det andra att använda 

vid utskrift, alternativt använda en annan maskin vid utskrift som 

exempelvis inte använder ABS-plast alls. I nedanstående kapitel redovi-

sas ett protokoll för hur test av värmeavgivning kan mätas enligt de 

misstagen som redovisats ovan samt för att i framtiden kunna göra 

vetenskapliga tester på handskar utan utrustning som är alltför avance-

rad.  
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6 Vidare tester – protokoll 
Rekommenderat i framtiden vid test av värmeavgivning är följande: 

(1) Användning av en stabil handprototyp fylld med vatten med 

temperaturen 36°C. Prototypen bör ej vara utskriven i ABS plast 

då tätning av hand är nästintill omöjlig då plasten ej fäster med 

sprayfärg, spackel eller epoxy.  

(2) Upprepning av test i frys vid en och samma temperatur 

(3) Upprepning av tester vid något varmare temperaturer för 

jämförelse mellan handskars beteende vid mildare klimat.  

6.1 Protokoll 

Värmeavgivning bör testas enlig följande för att ge en vetenskaplig 

utgångspunkt och kunna repetera testet på andra institutioner. 220–240 

ml eller cm3 används som utgångpunkt vid uträkningar. Det avges 1 

cal/grad/ml vatten.  

Material 

 Barnhandskar av den typen som ska testas 

 En frys med reglerbar temperatur 

 Prototyp av en hand utskriven i tjocklek 1 mm skal, täckt med tre 

till fyra lagers lack.  

 Bultar för försegling av hål där vatten fylls på.  

 Sensorer med en gemensam utgångspunkt placerades enligt bild 

3 på prototypen. 

 Vatten med en konstant temperatur på 36°C. 

 Programvara som mäter temperatur kontinuerligt 

Metod 

Fyll prototypen med 220-240ml vatten med temperaturen 36°C, försegla 

med bultar och försäkra att inget läckage sker. Placera handsken som 

ska testas på prototypen och placera i en frys med den temperatur som 

ska testas samt starta programvaran. Se till så att alla sensorer mäter 
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samma värde från början för att säkra ett jämförbart resultat. Under en 

bestämd mätperiod får den handskklädda prototypen ligga i frysen. 

Upprepa för samtliga handskar som ska testas.  

Räkna sedan ut mängden energi som avgetts under tidsperioden och 

jämför med det energiintag som en normal person intar och gör av med 

under en dag.  

Resultat 

Dessa siffror som räknas ut enligt metoden blir sedan riktlinjer för hur 

länge en person klarar av att vara ute i den temperatur samt vilket 

kaloriintag som är rekommenderat vid långvarig exponering av kyla. 

Resultatet kan presenteras både i tabellform samt i diagramformat 

beroende på läsare och skribent.  
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7 Slutsats  
Om man ser till slitstyrkan och torktestet så rekommenderas Gneis att 

använda läder istället för PU som förstärkningsmaterial. Torktestet 

visade även på att torkning i torkskåp är att rekommendera för kunder-

na då detta kan dra ner torktiden med hela 45 timmar på vissa av 

handskarna. 

Valet att använda Grip Control i handflatan har visat sig vara rättfärdi-

gat vid grepp-tester. Skillnaden i temperatur av handflatan vid grepp 

var märkbar. 

 När det gäller värmeavgivning finns det flera optimeringar som bör 

göras för att säkerställa kvaliteten på resultat samt repeterbarhet och 

därmed kunna göra en mer vetenskaplig bedömning av handskarna än 

vad som utförts i denna studie. Vad som kan kommenteras var att 

primaloft fodret i Mitten handsken var att rekommendera för den som 

är frusen av sig, detta jämfört med pilefodret.  

Vid det mänskliga testet kan man tydligt se att Finger Mid handskarna 

är något kallare generellt än Thumb och Mitten medans på vattentestet 

kan ingen sådan slutsats dras.  

För att i framtiden kunna testa handskar, främst barnhandskar, ur 

värmeavgivningsaspekten så bör protokollet som redovisas i kapitlet 

ovan följas utifrån de slutsatser som dragits under projektet.  
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Bilaga A: Tidsdisponering 
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Bilaga B: Gantt- schema  
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Bilaga C: SMART 

Handskar - en utvärdering åt Gneis 

Syfte 

Att genom flera tester av Gneis handskar, olika varianter, nå ett resultat 

för torktid, vattentäthet, ånggenomsläpplighet samt värmebehållning.  

Mål 

Att generera konkreta bevis som kan stärka Gnesi märke genom att testa 

deras produkters användbarhet.  

Avgränsningar 

Tester kommer att fokuseras på de fyra ovannämnda funktionerna: 

torktid, vattentäthet, ånggenomsläpplighet samt värmebehållning vid 

långvarig kontakt med exempelvis stavar samt vid användning i kyla. 

Tester kommer utföras i textillabbet samt ute på fält.  Test av handskar 

från andra märken kommer inte utföras.  

De frågor som kommer fokuseras på under studien är: 

 Skinn kontra PU förstärkning i handflatan 

 Grip Control vaddering – en filtad vadd; hur bra den håller sig 

mot kyla vid kontakt 

 Pile fleece som material i innerhandsken jämfört med primaloft 

Resurser 

Handskar som Gneis sponsrar med, textillabbet inklusive IR-kamera för 

värmebestämning samt kyliga miljöer. Även material så som en spade, 

snowracer eller stavar för bedömning av värmebeständighet vid 

beröring. 

Tid 

10 veckor disponerat på efterforskning, resultatinsamling samt tolkning 

av resultat och utvärdering.  

Kommentarer 

Testerna kommer att utformas under de första veckorna tillsammans 

med Gneis och Kajsa i textillabbet utifrån de resultat som företaget är 

ute efter och vilka resurser som finns att tillgå dels hos dem samt dels i 

textillabbet.  
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Bilaga D: P-Card från Gneis – 
beskrivningar av handskarna 
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Bilaga E: Specifikation av handskar 
och dess komponenter 

Handske Vaddering Förstärkning Innerhandske 
Invändigt 

foder 

Finger High 

133g One 

& 133g 

Grip 

Control 

Primaloft 

Polyuretan Y1 Fleece 
10’000/10’000 

Hipora 

Mitten PU 

Pile 
- Polyuretan Y1 

Pile Fleece 

100% vävd 

polyester 

- 

Mitten PU 

Primaloft 
- Polyuretan Y1 

133g Primaloft 

gold, 133g 

Grip Control 

& 40g extra på 

ovansida 

- 

Mitten - Polyuretan Y1 

133g Primaloft 

gold, 133g 

Grip Control 

- 

Mitten Läder - 
Svart get 

nappa läder 

Pile Fleece 

100% vävd 

polyester 

- 

Finger mid 

PU GC 

133g One 

& 133g 

Grip 

Control 

Primaloft 

Polyuretan Y1 Fleece 
10’000/10’000 

Hipora 

Finger mid 

PU vadd 

133g One 

Primaloft 
Polyuretan Y1 Fleece 

10’000/10’000 

Hipora 
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Finger mid 

PU AX 

133g One 

& 133g 

Grip 

Control 

Primaloft 

AX Suede 

Connect VN 

Plus 

75%Polyester 

25% Polyure-

tan 

Fleece 
10’000/10’000 

Hipora 

Thumb PU 

GC 

133g One 

& 133g 

Grip 

Control 

Primaloft 

Polyuretan Y1 Fleece 
10’000/10’000 

Hipora 

Thumb PU 

vadd 

133g One 

Primaloft 
Polyuretan Y1 Fleece 

10’000/10’000 

Hipora 

Thumb PU 

AX 

133g One 

& 133g 

Grip 

Control 

Primaloft 

AX Suede 

Connect VN 

Plus 

75%Polyester 

25% Polyure-

tan 

Fleece 
10’000/10’000 

Hipora 

Thumb läder 

133g One 

& 133g 

Grip 

Control 

Primaloft 

Svart get 

nappa läder 
Fleece 

10’000/10’000 

Hipora 
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Bilaga F: Torktest Testresultat i 
tabellform 
Test i rumstemperatur: 

 
 

  

Handske 0 1 2 4 6 10 18 25 30 Torr

Mitten PU Pile 193 156 146 135 126 112 93 88 87 87

Mitten PU Pile 192 163 153 141 132 114 97 91 90 90

Mitten PU primaloft w/o 40g 205 185 176 165 155 138 112 99 94

Mitten PU Primaloft 206 195 183 172 162 144 116 101 96

Mitten läder 201 179 172 155 153 138 115 99 98 96

Mitten läder 198 170 159 148 138 123 103 93 93 93

Mitten Pile foder 145 78 74 63 50 40 40 40 40 40

Mitten Pile foder 146 82 70 60 53 42 42 42 42 42

Finger High PU 197 187 182 173 165 153 136 125 80

Finger High PU 195 188 182 172 163 154 138 126 78

Thumb PU GC 135 127 122 114 106 92 75 66 54

Thumb PU GC 134 127 124 116 109 96 77 67 55

Thumb PU vadd 140 126 121 112 104 91 74 67 57

Thumb PU vadd 140 136 131 123 115 103 82 69 58

Thumb PU AX Sky 2 136 132 129 120 115 104 87 71 56

Thumb PU AX Sky 2 138 128 125 124 119 109 91 74 55

Thumb läder GC 139 134 131 114 108 97 79 67 60

Thumb läder GC 137 124 120 120 118 108 89 74 59

Finger mid PU GC 129 124 120 112 106 95 84 76 68

Finger mid PU GC 130 126 122 114 105 94 82 74 66

Finger mid PU vadd 145 133 128 120 113 100 84 76 67

Finger mid PU vadd 146 142 138 130 124 112 94 84 68

Finger mid PU AX Sky 2 133 131 128 123 112 106 88 75 63

Finger mid PU AX Sky 2 135 129 126 120 114 104 86 73 63

Tid gången i timmar
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Test i torkskåp: 

 

Handske Blöt 
Efter 30 
min 

Efter 
1h 

Efter 1h 30 
min 

Efter 
2h 

Efter 2h 30 
min 

Efter 
3h 

Finger High 106 84 77 75 75 
  Finger High 107 89 81 80 79 
  Mitten utan 

foder läder 71 56 49 48 
   Mitten utan 

foder pu 75 56 51 51 
   Mitten 

primaloft 40 116 101 97 86 
   Mitten 

primaloft wo 
40 137 125 107 99 96 92 87 

Mitten pile pu 120 102 94 92 
   Mitten pile pu 117 99 92 87 
   Mitten pile 

foder 138 68 55 43 41 
  Mitten pile 

foder 112 63 49 40 38 
  Thumb pu gc 82 67 60 55 54 
  Thumb pu gc 84 70 61 56 54 
  Thumb pu vadd 93 75 67 64 61 60 59 

Thumb pu vadd 82 66 60 57 
   Thumb läder 75 63 58 57 
   Thumb läder 79 63 59 58 
   Thumb pu ax 76 59 56 

    Thumb pu ax 81 65 58 56 55 
  Finger mid pu 

ax 92 76 66 64 63 63 
 Finger mid pu 

ax 95 80 68 65 63 61 
 Finger mid pu 

gc 99 76 69 66 
   Finger mid pu 

gc 106 79 71 68 66 65 65 

Finger mid pu 
vadd 98 76 69 67 

   Finger mid pu 
vadd 99 81 72 69 66 66 

  

 


