
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project - first cycle 
  
 
 
 
 
 
 
Maskinteknik 15 hp 
Mechanical Engineering 15 credits 
 
Längskidställ  
En jämförande textilstudie för Sweare 
 
 
Erika Schieber 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET 
Avdelning för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik 

Examinator: Lars-Erik Rännar, lars-erik.rannar@miun.se 
Handledare: Mats Ainegren, mats.ainegren@miun.se 
Författare: Erika Schieber, erika.schieber@gmail.com 
Utbildningsprogram: Sportteknologi- Innovativ produktutveckling med inrikt-
ning sport och upplevelser, 180 hp 
Huvudområde: Maskinteknik 
Termin, år: VT, 2016

 



Längdskidställ – En jämförande 

textilstudie för Sweare 

Erika Schieber 

Sammanfattning 

2017-02-18 

  

 

 

iii 

 

Sammanfattning 
Projektet är utfört som examensarbete under sista terminen på Sporttek-

nologi programmet. Arbetet har skett på uppdrag från Sweare och är en 

jämförande textilstudie. Syftet var att jämföra textila material till ett nytt 

längdåkningsställ anpassat för låga temperaturer och hårt väder. Detta 

genom att utföra en textilstudie med tester på tyger i Mittuniversitetets 

textillaboratorium samt fysiska tester med försökspersoner på rullskidor 

i Mittuniversitetets vindtunnel. Målet med projektet var att utifrån resul-

taten från testerna i textillaboratoriet och vindtunneln komma med för-

slag på lämpligt val av tyg till det nya skidstället. Projektet utfördes enligt 

agil metod och faserna förstudie, planering, genomförande, överlämning 

och avslut. Testerna i textillaboratoriet utfördes enligt ISO-standarder 

med avseende på tygernas egenskaper i hållbarhet och funktion. De fy-

siska testerna utfördes med avseende på fukt och temperatur under ar-

bete. Metoden för de fysiska testerna utformades under projektet av stu-

denten i samarbete Sweare samt handledare Mats Ainegren. Resultaten 

från textillaboratoriet var okomplicerade att avläsa och tolka medan re-

sultaten från vindtunneln krävde bearbetning för att analyseras och tol-

kas. Projektets syfte och mål uppnåddes med slutsatsen att tygernas tek-

niska egenskaper kan skiljas åt genom resultaten från textilstudien. Re-

sultaten från fukt- och temperaturmätningarna i vindtunneln stärker 

motsvarande resultat i mätning av vattenånggenomgång från textillabo-

ratoriet. De tyger som har bäst förmåga att transportera fukt har en lägre 

temperatur vid de fysiska testerna medan de tyger som blev fuktigast var 

varmare. Vid förslag  av tygval tas samtliga resultat i beaktande och de 

tyger som rekommenderas anses vara bäst lämpade för ändamålet.           

Nyckelord: Textilstudie, textillaboratorium, vindtunnel, längdskidåk-

ning, vintersport, membran, Sweare. 
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Abstract 
The project is carried out as a thesis during the last semester at the Sports 

Technology program.  The work has been done on behalf of Sweare and 

is a comparative textile study. The aim was to compare textiles for new 

cross country ski clothing, adapted for low temperatures and harsh 

weather. The main feature of the project was a textile study where tests 

on the fabrics were conducted in the textile laboratory at the Mid Sweden 

University and physical tests carried out by volunteers on roller skis in 

the wind tunnel at the Mid Sweden University. The goal of the project 

was to suggest appropriate choice of textiles for the new clothes, based 

on the results of the tests in the textile laboratory and the wind tunnel. 

The project was done using the agile method with the phases feasibility 

study, planning, execution, handover and implementation. The tests in 

the textile laboratory were carried out according to ISO standards in re-

gards to the fabric’s characteristics in durability and function. The physi-

cal tests were carried out in regards to moisture and temperature during 

physical work. The method for the physical tests was designed during the 

project by the student together with Sweare and supervisor Mats Aine-

gren. The results from the textile laboratory vas uncomplicated to read 

and interpret while the results from the wind tunnel required some pro-

cessing in order to be properly analyzed and interpreted. The aim and 

goal with the project was achieved with the conclusion that the fabrics 

technical characteristics can be separated by the results from the textile 

study.  The results from the measurements of moisture and temperature 

in the wind tunnel strengthens the corresponding result from the meas-

urement in water vapor passage in the textile laboratory. The fabrics with 

the best ability to transport moisture have a lower temperature during the 

physical tests while the fabrics which became most humid were warmer. 

The suggested choice of fabrics takes all the results from the test into ac-

count and the fabrics recommended are considered to be the ones best 

suited for this purpose.  

Keywords: Textile study, textile laboratory, wind tunnel, cross country 

skiing, winter sport, membrane, Sweare. 
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Terminologi 
PU = Polyuretan [1] 

PTFE = Polytetrafloureten [2] 

PES = Polyester [3] 

PA = Polyamid [4] 

Textillaboratorium – En laborationsmiljö för tester av textilier vid 

Mittuniversitetet i Östersund. [5]  

Vindtunnel – En laborationsmiljö med inriktning mot sport- och outdo-

orsektorn. Tillhör Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet i 

Östersund. [6]  

Varp – De trådar som löper i vävens riktning på vävda tyger. [7]  

Väft – De trådar som löper vinkelrätt mot vävens riktning på vävda ty-

ger. [7]  
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1 Introduktion 
 

Presentation av företaget 

Sweare har sitt säte i Åre och tillverkar funktionella längdskidkläder för 

den mode- och miljömedvetna längdskidåkaren. Företaget grundades år 

2013 av Malin Åkerlund och Per Brännäng med idén att skapa något nytt 

som inte är så traditionellt och med färgkombinationer som passar både 

i längdspåret och till vardags.  

Sweare fokuserar på att tillverka produkter av hög kvalité och därför är 

miljö och hållbarhet viktiga komponenter i produktutvecklingen. De syr 

upp sina prototyper i egen ateljé där man testar passform och funktioner, 

vilket minimerar antalet prover som behöver beställas och skickas mellan 

fabriken och företaget. 

Sweare nämns från kapitel 2 och framåt i rapporten som projektägare.   

1.1 Bakgrund till projektet 

Sweare erbjuder idag ett motionsställ av det lättare slaget, lämpad för milt 

väder. De är nu mitt i utvecklingsfasen för att ta fram ett nytt ställ, an-

passat för låga temperaturer och hårt väder, och har tagit fram förslag på 

tyger som de vill undersöka de funktionella egenskaperna på för att få 

reda på hur tygerna skiljer sig åt. Detta för att få önskad funktion och 

egenskaper på det nya stället.    

1.2 Övergripande syfte 

Syftet är att, på uppdrag från Sweare, jämföra textila material till ett nytt 

längdåkningsställ lämpat för låga temperaturer och hårt väder. Detta ge-

nom att utföra en textilstudie med tester på tyger i Mittuniversitetets tex-

tillaboratorium samt fysiska tester med försökspersoner på rullskidor i 

Mittuniversitetets vindtunnel. 
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1.3 Avgränsningar 

- Textillaboratoriet på Mittuniversitetet är inte ackrediterat vilket in-

nebär att testresultaten inte blir certifierade.  

- Tester och jämförelser kommer endast ske på tyger valda av pro-

jektägaren.  

- Projektägaren i samarbete med designstudent står för design, 

mönsterkonstruktion och prototypframtagning. 

1.4 Mål 

Målet med projektet är att med utgångspunkt i resultaten från testerna i 

textillaboratoriet och vindtunneln komma med förslag på lämpliga tyger 

till ett nytt längdåkningsställ för projektägaren, Sweare. 

1.5 Resurser 

- Projektägaren deltar genom att tillsammans med student vid De-

signtekniker-programmet ta fram prototyper till tester i vindtun-

neln samt genom uppföljningsmöten. 

- Studenten tillsammans med Mittuniversitetet står för tillgång av 

textillaboratorium och vindtunneln. 

- Projektägaren står för material som används till tester i textillabo-

ratoriet. 
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1.6 Tidplan 

Detta projekt pågår under 10 veckors heltidsstudier och motsvarar 15 hp. 

Övergripande veckoplan 

Vecka Händelse 

1 Förberedelser inför tester i textillaboratoriet. 

2 Tester i textillaboratoriet. 

3 - Avslut av tester sammanställning av resultat från textillabo-

ratoriet. 

- Förberedelser inför tester i vindtunneln. 

4 - Tester textillaboratoriet 

- Förberedelser inför tester i vindtunneln. 

5 Genomförande tester i vindtunneln. 

6 Genomförande tester i vindtunneln reservvecka 

7 Utvärdera tester vindtunneln 

8 Slutsatser och sammanställning av testresultat. 

9 Rapportskrivning. 

10 Rapportskrivning. 

 

1.7 Översikt 

Kapitel 2 beskriver den teori som behandlas i rapporten.  

 

Kapitel 3-5 innehåller metod, resultat och diskussion för tester utförda i 

textillaboratoriet samt vindtunneln.  

 

Kapitel 6 presenterar projektets slutsats och innehåller rekommendation, 

egna lärdomar samt fortsatta studier.  
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2 Teori  
2.1 Testtyger 

Tyg 1 och 2 är vind- och vattenavvisande tyger som är avsedda att använ-

das på plaggets väderutsatta delar, främst på framsidan av kroppen. Tyg 

3 och 4 placeras på ställen som kräver bra följsamhet men inte utsätts lika 

mycket för vind och nederbörd. Tyg 5 är ett nättyg som är avsett för 

fickor. 

Tyg 1 

Tillverkare: Sport wear Argentona 

Namn: Article 106406 KANJUT [HF]-10. *2.0® DRY-STORM® 

Sammansättning: 84% PES; 6% ELASTAN; 10% PU 

Beskrivning: 3-lagers andningsbart membran. Vind- och vattentätt. 

Tvättråd:  

     

Tyg 2 

Tillverkare: Sport wear Argentona 

Namn: Article 106402 VULCANO [HF]-10. *2.0® DRY-STORM ® 

Sammansättning: 70 % PES 20% ELASTAN 10 % PU 

Beskrivning: Elastisk 3-lagers andningsbart membran. Windstop GG 40. 

Tvättråd: 

 [8] 

Tyg 3 

Tillverkare: Schoeller 

Namn: W63798 

Sammansättning: 60% PA 28% PES-EXPAND 12% EL (Lycra) 

Beskrivning: 2-lagers vind- och vattenavvisande 4-vägsstretch.  

Tvättråd:  

 [9] 
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Tyg 4 

Tillverkare: Janmar Sport 

Namn: S-013/300/DR 

Sammansättning: 84% PES 16%ELASTAN 

Beskrivning: Garn med Oeko-Tex Standard 100 certifikat 

Tvättråd: 

 

Tyg 5 

Tillverkare: Janmar Sport 

Namn: S-005 (mesh) 

Sammansättning: 94% PES 6% ELASTAN 

Beskrivning: Garn med Oeko-Tex Standard 100 certifikat 

Tvättråd: 

    [10] 
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2.2 Försökspersoner 

Försöksperson 1 

Kön: Man 

Ålder: 27 

Maxpuls: 187 slag/min 

Längd: 188 cm 

Vikt: 80 kg 

Mått enligt storleksguide 

(figur 1) 

A: 104  

B: 85 

C: 101 

Försöksperson 2 

Kön: Man 

Ålder: 27 

Maxpuls: 180 slag/min 

Längd: 176 cm 

Vikt: 80 kg 

Mått enligt storleksguide 

(figur 1) 

A: 104 cm 

B: 92 cm 

C: 103 cm 

  

Figur 1: Storleksguide herr 
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2.3 Mätinstrument 

Luftfuktighet- och temperatursensor   

Tillverkare: Sensirion            

Namn: Datasheet SHT21  

Denna sensor användes vid de fysiska testerna för att mäta luftfuktighet 

och temperatur på försökspersonen mellan kroppen och testplagget. 

Luftfuktigheten mäts i relativ luftfuktighet (% RH) och har vid en tempe-

ratur på 25 ℃ en tolerans enligt figur 2. Temperaturen mäts i ℃ och har 

tolerans enligt figur 3. 

    
Figur 2: Tolerans relativ luftfuktighet              Figur 3: Tolerans temperatur                                     

Varje sensor är kopplad med USB-sladd till en dator som visar och sparar 

mätdata. Sensorerna har mått enligt figur 4.  

 
Figur 4: Ritning med mått på en sensor 

Mätningen av relativ luftfuktighet är starkt beroende av temperaturen. 

Det är därför viktigt att fuktsensorerna placeras i samma temperatur som 

luften där relativa luftfuktigheten ska mätas. 
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För att undvika självupphettning av mätutrustningen ska den inte vara 

aktiv mer än 10% av den totala testtiden vilket innebär en frekvens på 

ungefär två mätningar per sekund. [11]  

Barotermohygrometer 

En barotermohygrometer (Vaisala OY, PTU300, Helsingfors, Finland) 

Användes vid tester i vindtunneln för att mäta relativ fuktighet, tryck 

och temperatur i luften. [12]  

2.4 Testfaktorer 

Relativ fuktighet 

Luftfuktigheten kan beskrivas med flera mått, några av dessa är; relativ 

fuktighet (%) , absolut fuktighet (g vatten/m3) och specifik fuktighet (g 

vatten/kg fuktig luft). Vid de fysiska testerna i vindtunneln har måttet 

relativ fuktighet använts. Relativ fuktighet mäts i procent och är förhål-

landet mellan andel vattenånga i luften vid en viss temperatur och max-

imala mängden vattenånga vid samma temperatur. Den relativa fuktig-

heten i Sverige är under sommartid omkring 70-80% och vintertid unge-

fär 85-95%. [13] 

Kroppstemperatur 

Kroppstemperaturen varierar något från person till person samt bero-

ende på tid på dygnet, omgivningens temperatur och fysisk aktivitet. 

Genomsnittstemperaturen för en man är cirka 37 °C. Vid maximalt mus-

kelarbete kan kroppstemperaturen stiga till 40 °C. För att behålla normal 

kärntemperatur under fysisk aktivitet måste kroppen transportera vär-

men från de inre organen ut till huden. Kroppsytan värms då upp och 

överför värme till omgivningen. Vid fysisk aktivitet kan värmeprodukt-

ionen bli upp till 20 gånger högre än i vila. [14] 

Puls 

Pulsen räknas i slag per minut och brukar för en vuxen person ligga på 

60-70 slag per minut i vilopuls. För en vältränad person är vilopulsen 

ofta lägre. Vid ansträngning ökar pulsen och kan som mest uppgå till 

maxpuls, vilket innebär högsta antal slag per minut som hjärtat klarar 

av att slå vid maximal ansträngning. [15] 

Maxpulsen är individuell och sjunker oftast vid högre ålder. Ett vanligt 

sätt att räkna ut ungefärlig maxpuls är att utgå från 220 och subtrahera 

åldern. [16]  
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2.5 PU-membran 

PU-membran är ett hydrofilt membran som kan användas som belägg-

ning på ett mikroporöst membran eller som fristående membran. PTFE 

är ett mikroporöst membran som ofta beläggs med PU.  Tyger som tes-

tats i denna studie har ett fristående PU-membran. Med hydrofilt menas 

att det transporterar vattenånga genom kemiska reaktioner, till skillnad 

från mikroporösa membran som transporterar vattenånga genom små 

håligheter i membranet. De PU-membran som används fristående är be-

tydligt tjockare än de som lamineras på ett annan membran. Fördelar 

med ett fristående PU-membran jämfört med ett PU-PTFE membran är 

att det är mer hållbart och inte kräver ytterligare skydd i form av foder. 

Plagg med endast PU-membran kan således göras lättare och mer kom-

primerbara. PU-membran är dessutom betydligt mer miljövänliga än 

membran som PTFE, som innehåller perflourerade ämnen. [17][18] 
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3 Metod 
 

3.1 Förstudie 

En projektöversikt skapades genom att bryta ned projektet i mindre delar 

och få en övergripande uppfattning om projekts omfattning. Projektöver-

sikten finnes i bilaga A och innehåller projektets samtliga delar i obero-

ende tidsordning. [19]  

Projektets kärnintressenter identifierades och sammanställdes i en intres-

sentanalys (bilaga B) där det beskrivs vilken roll och vilket engagemang 

de har i projektet samt under vilken fas de är aktiva. [20]  

En kommunikationsplan upprättades för informationsutbyte mellan stu-

denten och projektets kärn- och primärintressenter (Bilaga C). Kommuni-

kationsplanen beskriver på vilket sätt kommunikationen ska ske samt 

vem som har ansvar för att den sker. [21]  

Ett visionsdokument skapades för att beskriva projektets syfte och mål i 

stora drag (Bilaga D). Den innehåller både gemensamma visioner för pro-

jektet samt enskilda visioner för studenten. Visionsdokumentet skapades 

tidigt, i samarbete mellan studenten och projektägaren, för att få en över-

sikt av vad projektet önskas åstadkomma. [22]  

3.2 Planering 

Leveransplanen skapades för att planera viktiga datum samt delleveran-

ser. Leveransplanen presenteras i ett GANTT-schema (Bilaga E). [23]  

En etapp-plan användes för att få en mer detaljerad planering än det över-

siktliga GANTT-schemat. Varje etapp var en vecka lång och bestod av en 

detaljerad plan över vilka moment som skulle utföras under etappen. De 

moment som inte blev utförda under planerad etapp flyttades till kom-

mande vecka. Ett exempel på hur etapp-planen kunde se ut finns i bilaga 

F. [24]  

En projektdagbok har skapats under projektets gång (Bilaga G). Projekt-

dagbokens syfte är att få en översikt av vad som faktiskt har blivit utfört 

per dag samt att ha möjlighet att gå tillbaka och se vad som skett ett visst 

datum eller när en viss händelse skett. 
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En riskanalys upprättades genom att identifiera vilka händelser som 

skulle kunna få projektet att misslyckas samt hur en inträffad händelse 

ska åtgärdas (Bilaga H). [25]  

3.3 Genomförande 

3.3.1 Textillaboratoriet  

En textilstudie har utförts i textillaboratoriet på fem av projektägaren 

valda tyger. Tygerna har testats i nötning, noppning, spraytest, rivtest, 

krympning, luftgenomsläpp, vattenpelare samt fukttransport.  

ISO 6330:2012 - Förfaranden för hushållstvätt och torkning för prov-

ning av textilier 

De tester som har utförts på tvättat tyg är i detta fall tvättat tio gånger 

enligt ISO 6330 [26]. 

program 5A och torknings procedur A -”line dry”, vilket innebär att de 

tvättade och centrifugerade kläderna hängs upp för att torka i rumstem-

peratur med varpriktningen hängande vertikalt. Program 5A har en to-

tal tvättid på 43 minuter med 15 minuter tvätt, 4 sköljningar samt en 

centrifugering på 5 minuter. Tygerna ska enligt tvättråden tvättas i 30 °C 

men med hänsyn till normal behandling av kläder och i samråd med 

projektägaren, så har alla tyger tvättats i 40 °C enligt program 5A (SDL-

Atlas, Wascator FOM71 CLS, Rock Hill, USA). [27]  

ISO 12947-2:1998 - Bestämning av tygers nötningshärdighet med 

Martindale-metoden - Del 2: Bestämning av brott 

Nötningstestet utfördes i en Martindale nötningsmaskin (figur 5) (SDL 

Atlas, M235 Martindale; Rock Hill, USA). [28] 

Testbitarna skars ut med en diameter på 38 mm och nöttes sedan i en 

cirkelrörelse mot en ullväv med en diameter på 140 mm. Nötningen 

skedde med ett tryck på 9 kPa, enligt standard för kläder, och maximalt 

50 000 cykler. Resultatet bedömdes sedan enligt skala (tabell 1) efter hur 

många cykler tyget klarade innan hål uppstod. Samtliga fem tyger testa-

des med tre upprepningar på otvättat och tvättat tyg. [29]  
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Resultat Antal cykler 

1 1-10 000 

2 10 001-20 000 

3 20 001-30 000 

4 30 001-40 000 

5 40 001-50 000 

6 > 50 000 

Tabell 1: Bedömningsskala för bestämning av 

nötningshärdighet 

ISO 12945-1:2000 - Bestämning av tygs benägenhet att bilda ytludd 

och noppor - Del 1: Pillingboxmetod 

Noppningstestet genomfördes på samtliga fem tyger enligt Pilling Box 

metoden och ISO standard 12945-1. Maskinen som användes (SDL At-

las, M227, Rock Hill, USA) består av fyra roterande boxar (figur 6) som 

på insidan är klädda med kork. [30]  

Testbitarna syddes enligt mall och träddes på en gummicylinder som se-

dan placerades slumpvis fyra stycken i varje box. Resultatet bedömdes 

efter 10 000, 30 000 och 50 000 varv enligt skala 1-5 (tabell 2). [31]  

 

 
Figur 6: Maskin för noppningstest  

enligt Pilling Box metoden 

Figur 5: Martindale nötningsmaskin 
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Tabell 2: Skala för bedömning enligt Pilling Box metoden 

ISO 4920:2012 - Bestämning av motstånd mot ytvätning (Strilmetod) 

Tyg 1, 2 och 3 är ytimpregnerade och testades i vattenfrånstötande egen-

skaper genom ISO 4920 spraytest. En 20x20 cm kvadratisk testbit spän-

des upp på en rund metallram som sedan placerades med 45 graders 

lutning under en tratt med ett duschhuvud (SDL Atlas, M232, Rock Hill, 

USA) (figur 7) [32].  

Varje testbit sprayades med 250 ml destillerat vatten och slogs sedan lätt 

två gånger mot en hård kant med ovansidan horisontellt riktad nedåt, 

detta för att få bort överflödigt vatten från ytan. Resultatet bedömdes se-

dan enligt skala nedan, där de tyger som fick resultat 100 (ISO 5) enligt 

standard räknas som WR (water repellent). Dessa tyger tvättades tio 

gånger enligt ISO 6330 innan testet upprepades och de tyger som efter 

andra sprayningen fick resultat 90 (ISO 4) eller 100 (ISO 5) är enligt stan-

dard DWR (durable water repellent) (tabell 3). [33]  

 

                                           
Figur 7: SDL Atlas M323                                Figur 8: Resultat efter genomfört  

                                                                            test med strilmetoden                               
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Tabell 3: Tabell för bedömning av bestående vattenfrånstötande egenskaper 

13937-2:2000 - Tygers rivstyrkeegenskaper - Del 2: Bestämning av riv-

kraft med byxformade provkroppar 

Rivtest utfördes enligt ISO 13937-2 (Instron, 5960, Buckinghamshire, 

Storbritannien) (figur 9) [34]. 

 på tyg 1, 2, 3 och 4 Testet gjordes i varp- och väftriktning med tre upp-

repningar på otvättat och tvättat tyg enligt ISO 6330. Resultatet mättes i 

hur mycket kraft (N) som krävs för att dra av en tråd och resultatet re-

dovisades med hjälp av programmet Bluehill. [35]  

 
Figur 9: Rivtest enligt ISO 13937-2 

ISO 5077:2007 - Bestämning av dimensionsändring vid tvätt och tork-

ning 

ISO 3759:2011 - Beredning, märkning och mätning av tygprover och 

plagg i provningar för bestämning av dimensionsändring 

Samtliga fem tyger testades mot deformation vid tvätt. Detta genomför-

des enligt ISO 5077:2007 [36] samt en modifiering av ISO 3759:2011 [37] 
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genom att ändra storleken på testbitarna, detta på grund av brist på 

material. Dimensionerna på testbitarna ändrades från yttermått 50x50 

cm med en mätruta på 35x35 (figur 10) cm till yttermått 19x19 cm med 

en mätruta på 10x10 cm (figur 11).  

              
Figur 10: Mått på testbit enligt standard                Figur 11: Mått på testbit enligt       

                                                                                  modifiering 

ISO 9237:1995 - Bestämning av tygers luftgenomsläpplighet 

Tyg 1, 2, 3 och 4 testades i luftgenomsläpp genom att tygbitarna utsätts 

för en luftström med ett maximalt tryck på 200 Pa (Akustron, Air Per-

meability Tester, Samara, Ryssland) [38].  

Resultatet visar tygets luftpermeabilitet och mäts i enheten mm/s [39].  

ISO 15496:2004 -Textil - Mätning av textiliers vattenånggenomgång för 

kvalitetskontroll  

Tyg 1 och 2 testades i förmåga att transportera fukt (Versaperm, VPW-

ISO 15496, Berkshire, Storbritannien) [40]. 

Testet gjordes på tvättat tyg och endast med ett försök då det inte fanns 

material till att göra fler upprepningar [41]. 

 

3.3.2 Vindtunneln 

Fysiska tester utfördes på två uppsydda prototyper beståendes av de ty-

ger som testats i textillaboratoriet.  

Prototyp 1: Tyg 2, 3 och 5. 

Prototyp 2: Tyg, 1, 4 och 5. 
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Figur 13:  Mätning av fukt och temperatur vid 

stakning 

Testerna utfördes i vindtunneln där prototyp 1 och 2 testades i förändring 

i temperatur och relativ luftfuktighet under arbete. Den övergripande 

metoden för utförandes av testerna togs fram av studenten i samarbete 

med projektägaren. Ingående metod bestämdes av studenten, där detaljer 

diskuterades fram med Universitetslektor och handledare, Mats Ai-

negren.  

Sensorerna som användes för att mäta relativ luftfuktighet och tempera-

tur var av märket Sensirion och modellen Datasheet SHT21 [10]. Två 

försökspersoner testade båda prototyperna på rullskidor på löpband. 

Försöksperson 1 i skate och försöksperson 2 i stakning. Försöksperso-

nerna använde sina egna pjäxor och stavar medan projektansvarig stod 

för rullskidor och övrig utrustning. Testerna utfördes under en förmid-

dag enligt tidsschema i tabell 4.  

  

Figur 12: Förberedelser inför fysiska tester i 

vindtunneln 
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Tabell 4: Tidsschema för fysiska tester i vindtunneln 

För att åstadkomma så låg temperatur som möjligt i testmiljön så öppna-

des portarna i båda ändar av vindtunneln, så att luft utifrån kunde 

strömma igenom. Detta var önskvärt då plaggen är tänkta för tempera-

turer kring minus 10 °C och nedåt.  

Försökspersonerna var, under testplaggen, klädda i underställ från 

Sweare. Detta för att efterlikna normalt användande av plaggen samt för 

att undvika direkt kontakt mellan fuktsensorerna och väta från kroppen, 

vilket skulle kunna ge missvisande resultat.  

 
Figur 14: Placering av fukt- och temperatursensor 

Små fickor syddes fast i understället för att fästa mätsensorerna i (figur 

14). Mätningarna gjordes på framsida lår, baksida lår, mage och rygg (fi-

gur 15) med två sensorer på varje mätpunkt, en riktad inåt mot kroppen 

och en ut från understället. Detta för att kunna se skillnad på fukt och 

temperatur närmast kroppen samt mellan underställ och testplagg. Från 

varje sensor drogs en sladd, med en viss färg, till en adapter fäst med ett 

bälte runt midjan på försökspersonen. Från adaptern gick sedan en USB-

sladd till en dator från vilken mätdata visades under testets gång. Fre-

kvensen på mätningarna valdes till var tionde sekund, då temperatur 

och relativ luftfuktighet mättes på samtliga sensorer. Mätdatat sparades 

sedan som textfil och bearbetades i Excel.  

 

Tid Försöksperson Prototyp 

8.00 1 1 

8.45 2 2 

10.00 2 1 

10.45 1 2 
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Sensor nummer Färg Placering 

0-1  Framsida lår 

2-3  Baksida lår 

4-5  Mage 

6-7  Rygg 

Tabell 5: Jämna nummer var riktade inåt mot kroppen medan udda nummer var riktade utåt 

mot testplagget. 

 
Figur 15: Placering av sensorer 

Varje testomgång varade i 15 minuter med tempoökning under de två 

första minuterna. Då försökspersonerna använde olika åkstilar samt att 

tempot är individuellt, bestämdes hastigheten till 75-80 % av maxpulsen 

(tabell 6). En motvind användes med motsvarande åkhastighet. 

Försökserson 1 

Tid (min) Hastiget (km/h) 

1 15 

2 18 

3-15 20 

Försöksperson 2 

1 10 

2 13 

3-15 15 

Tabell 6: Hastighet för försöksperson 1 och 2 
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Med hjälp av en barotermohygrometer [11] mättes luftens temperatur, 

relativ fuktighet och tryck i testmiljön före och efter varje testomgång. 

Detta gjordes för att säkerställa att klimatet kvarstod utan större föränd-

ringar under samtliga fyra tester. 

Resultatet bedömdes även av försökspersonerna genom uppfattad känsla 

av fukt under testets gång. Bedömningen skedde utifrån en skala från 1-

7 där 1 var torr och 7 var dyngsur. 

     
Figur 16: Försöksperson 1, skate                          Figur 17: Försöksperson 2, stakning 

Pulsen registrerades med hjälp av en pulsklocka (Polar electro OY, Kem-

pele, Finland) under samtliga testomgångar. Detta för att se eventuella 

samband mellan förändring i puls och förändring i temperatur och rela-

tiv luftfuktighet men även för att säkerställa ett arbete på 75-80 % av 

maxpuls och notera eventuella avvikningar. 

3.4 Avslut 

I avslutningsfasen lämnades överblivet testmaterial samt testade tygbitar 

och prototyper tillbaka till projektägaren. Projektet presenterades munt-

ligt för projektägaren en vecka efter projektets slut samtidigt som rappor-

ten överlämnades. 
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4 Resultat 
 

4.1 Textilstudie 

Resultatet visas som medelvärde plus/minus SD (standardavvikelse) av 

de upprepade försöken. För fullständiga resultat se bilaga I 

ISO 12947-2:1998 - Bestämning av tygers nötningshärdighet med 

Martindale-metoden - Del 2: Bestämning av brott. 

Resultatet visas i en skala 1-6 där 1 är sämst och 6 är bäst. 

Tyg Otvättat  Tvättat Differens 

1 6 ± 0 6 ± 0 0 

2 6 ± 0 6 ± 0 0 

3 6 ± 0 6 ± 0 0 

4 6 ± 0 6 ± 0 0 

5 6 ± 0 6 ± 0 0 

 

ISO 12945-1 - Bestämning av tygs benägenhet att bilda ytludd och nop-

por - Del 1: Pillingboxmetod 

Resultatet visas i en skala 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst. 

Tyg Otvättat  Tvättat Differens 

1 5 ± 0 5 ± 0 0 

2 5 ± 0 5 ± 0 0 

3 5 ± 0 5 ± 0 0 

4 4 ± 0,67 3,78 ± 0,63 0,44 

5 4,22 ± 0,17 3,89 ± 0,57 0,33 

 

13937-2 - Tygers rivstyrkeegenskaper - Del 2: Bestämning av rivkraft 

med byxformade provkroppar 

Resultatet visas i kraftenheten N. 

Tyg Otvättat  

väft 

Otvättat 

 varp 

Tvättat  

väft 

Tvättat  

varp 

Diff. 

väft 

Diff.  

varp 

1 41,59 ± 0,50 53,13 ± 1,69 40,43 ± 1,08 53,42 ± 1,54 -1,16 +0,29 

2 76,69 ± 0,72 86,52 ± 5,12 75,24 ± 1,41 69,17 ± 13,49 -1,45 -17,35 

3 43,58 ± 4,57 34,00 ± 0,94 43,33 ± 3,60 32,04 ± 0,46 -0,25 -1,96 

4 35,36 ± 1,31 41,21 ± 1,57 34,49 ± 1,19 41,16 ± 0,63 -0,87 -0,05 



Längdskidställ – En jämförande 

textilstudie för Sweare 

Erika Schieber 

Resultat 

2017-02-18 

 

21 

 

ISO 4920 - Bestämning av motstånd mot ytvätning (Strilmetod) 

Resultatet visas i en skala 0-5 där 0 är sämst och 5 är bäst. 

Tyg Otvättat  Tvättat Differens 

1 5 ± 0 2 ± 0 3 ± 0 

2 0 ± 0 - - 

3 5 ± 0 3 ± 0 2 ± 0 

 

ISO 5077:2007 - Bestämning av dimensionsändring vid tvätt och tork-

ning 

ISO 3759:2001 - Beredning, märkning och mätning av tygprover och 

plagg i provningar för bestämning av dimensionsändring 

Med X-led avses väft riktning och med y-led avses varp riktning. 

Tyg Mått efter tvätt (mm) Deformation (mm) Deformation % 

1 X= 100 ± 0    Y= 100 ± 0 X= 0    Y= 0 X= 0 Y= 0 

2 X= 100,33 ± 0,47 Y=99,67 ± 0,47 X= +0,33 Y= -0,33 X= +0,33 Y= -0,33 

3 X= 100 ± 0 Y= 99,67 ± 0,47 X= 0 Y= -0,33 X= 0  Y= -0,33 

4 X= 100 ± 0  Y= 100 ± 0 X= 0    Y=0 X= 0    Y=0 

5 X= 100,33 ±  Y= 100 ± 0 X= +0,33 Y= 0 X= +0,33 Y= 0 

 

ISO 15496:2004 -Textil - Mätning av textiliers vattenånggenomgång för 

kvalitetskontroll 

Tyg Vikt före (g) Vikt efter (g) Differens (g) 

1 127,94 128,15 0,21 

2 128,27 128,50 0,23 

 

ISO 9237:1995 - Bestämning av tygers luftgenomsläpplighet 

Resultatet visas i mm/s 

Tyg Otvättat  Tvättat Differens 

1 0 ± 0 0 ± 0 0 

2 0 ± 0 0 ± 0 0 

3 980,67 ± 18,08 853,67 ± 5,31 127 

4 252,67 ± 2,87 201,33 ± 12,28 51,33 

 



Längdskidställ – En jämförande 

textilstudie för Sweare 

Erika Schieber 

Resultat 

2017-02-18 

 

22 

 

4.2 Vindtunneln 

Temperatur- och fuktmätningarna från de fysiska testerna gav stora 

mängder data, varför enbart den mest relevanta och överskådliga har 

valts ut och presenteras i detta kapitel.  

Nedan visas temperatur, relativ fuktighet samt tryck i luften i testmiljön, 

avläst från barotermohygrometern före och efter varje test. 

  Temperatur 

(°C) 

Relativ 

fuktighet (%) 

Tryck 

(mmHg) 

Försöksperson 1 

Prototyp 1 

Före 3 78 727 

Efter 3 88 728 

Försöksperson 2 

Prototyp 2 

Före  4 78 728 

Efter 3 80 728 

Försöksperson 2 

Prototyp 1 

Före  4 78 728 

Efter  4 75 729 

Försöksperson 1 

Prototyp 2 

Före  4 75 729 

Efter 7 74 729 

 

Tabellerna nedan visar ett jämförande resultat mellan prototyp 1 och 2. 

Detta är ett beräknat medelvärde och standardavvikelse över samtliga 

tester och sensorer för respektive prototyp. 

Temperatur (°C) 

Tid (min) 0 3 6 9 12 15 

Prototyp 1 23,67 20,63 20,50 19,01 19,33 19,59 

Standardavvikelse 2,11 1,89 1,79 2,61 2,55 2,92 

Prototyp 2 25,17 24,14 23,93 23,69 23,47 23,56 

Standardavvikelse 1,77 1,83 1,91 2,12 2,25 2,61 

 

Relativ luftfuktighet (%) 

Tid (min) 0 3 6 9 12 15 

Prototyp 1 33,08 44,85 62,52 70,07 76,68 78,73 

Standardavvikelse 4,55 11,14 19,42 20,81 20,96 20,00 

Prototyp 2 42,41 49,31 60,23 66,89 72,01 76,32 

Standardavvikelse 15,56     23,32     25,68     23,03     21,85     21,42     

 

 

 



Längdskidställ – En jämförande 

textilstudie för Sweare 

Erika Schieber 

Resultat 

2017-02-18 

 

23 

 

Ett medelvärde av över hela testtiden i samtliga tester för prototyp 1 och 

2 visas i tabell nedan.   

 Temperatur (°C) Relativ luftfuktighet (%) 

Prototyp 1  20,46 60,99 

Prototyp 2 23,99 61,20 

  

Graferna nedan visar resultaten för skate och stakning med de två proto-

typerna uppdelade på över- och underkropp. Resultaten visar att tempe-

raturen är lägre på underkroppen än överkroppen under stakning för 

bägge prototyper medan skate generellt ger en mer jämn temperatur på 

över- och underkropp.  
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Tabellerna nedan visar differensen mellan de inåtvända och de utåtvända 

sensorerna samt mellan över- och underkropp.  

Prototyp 1 – Temperatur (°C) 

Tid (min) 0 3 6 9 12 15 

Överkropp inåt 24,88 21,21 20,85 18,25 18,68 19,10 

Standardavvikelse 2,08 1,39 1,56 1,96 1,8 2,05 

Överkropp utåt 24,44 20,41 20,15 17,65 17,98 18,28 

Standardavvikelse 2,05 1,51 1,67 1,96 1,89 2,01 

Differens 0,44 0,8 0,7 0,6 0,7 0,82 

Underkropp inåt 23,17 21,09 21,13 20,73 20,96 21,12 

Standardavvikelse 1,55 2,2 1,98 2,86 2,89 3,52 

Underkropp utåt 22,18 19,79 19,85 19,43 19,68 19,84 

Standardavvikelse 1,52 1,97 1,62 2,41 2,41 3,02 

Differens 0,99 1,3 1,28 1,3 1,28 1,28 
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Prototyp 2 – temperatur (°C) 

Tid (min) 0 3 6 9 12 15 

Överkropp inåt 25,77 25,39 25,07 24,72 24,25 24,21 

Standardavvikelse 1,87 0,84 1,27 1,81 2,03 2,52 

Överkropp utåt 25,29 24,62 24,25 23,88 23,34 23,41 

Standardavvikelse 1,79 0,8 1,26 1,82 2,01 2,49 

Differens 0,48 0,77 0,82 0,84 0,91 0,8 

Underkropp inåt 25,25 23,80 23,73 23,63 23,70 23,87 

Standardavvikelse 1,52 1,75 2,02 2,29 2,6 2,93 

Underkropp utåt 24,37 22,73 22,68 22,54 22,58 22,74 

Standardavvikelse 1,56 2,06 2,05 2,07 2,24 2,53 

Differens 0,88 1,07 1,05 1,09 1,12 1,13 

 

 
Prototyp 1 fukt (%) 

Tid (min) 0 3 6 9 12 15 

Överkropp inåt 36,12 58,52 81,32 89,59 98,20 99,85 

Standardavvikelse 4,76 5,7 9,5 9,42 5,52 5,52 

Överkropp utåt 31,14 36,89 46,77 50,13 56,31 59,66 

Standardavvikelse 3,67 4,04 3,74 2,24 2,77 4,44 

Differens 4,98 21,63 34,55 39,46 41,89 40,19 

Underkropp inåt 35,65 47,25 75,21 87,64 94,12 94,73 

Standardavvikelse 2,37 8,71 16,37 12,56 9,74 6,12 

Underkropp utåt 29,41 36,72 46,77 52,90 58,09 60,69 

Standardavvikelse 2,56 5,53 7,71 7,65 8,49 10,58 

Differens 6,24 10,53 28,44 34,74 36,03 34,04 

 

Prototyp 2 fukt (%) 

Tid (min) 0 3 6 9 12 15 

Överkropp inåt 53,32 68,20 79,77 90,07 97,49 100,42 

Standardavvikelse 20,65 27,58 22,35 12,23 5,61 2,63 

Överkropp utåt 42,56 38,25 46,54 53,86 56,29 62,12 

Standardavvikelse 10,14 9,58 10,35 10,48 7,56 7,82 

Differens 10,76 29,95 33,23 36,21 41,2 38,3 

Underkropp inåt 41,62 53,98 69,99 75,47 81,88 87,89 

Standardavvikelse 13,19 23,7 31,08 24,82 18,89 17,82 

Underkropp utåt 32,15 36,80 44,62 48,18 52,36 54,86 

Standardavvikelse 6,36 10,21 12,54 10,7 9,17 8,56 

Differens 9,47 17,18 25,37 27,29 29,52 33,03 
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Graferna nedan visar förändringen i differens mellan inåt- och utåtrik-

tade sensorer, mätt över testtiden. 

 

 

Nedan visas, av försökspersonen, upplevd känsla av fukt under testets 

gång. 

Försöksperson 1, prototyp 1 

Tid (min) 3 6 9 12 15 

Grad (1-7) 1 2 3 3 4 

Medel:  2,6     
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Försöksperson 2, prototyp 2 

Tid (min) 3 6 9 12 15 

Grad (1-7) 1 2 3 4 4 

Medel 2,8     

 

Försöksperson 2, prototyp 1 

Tid (min) 3 6 9 12 15 

Grad (1-7) 1 2 2 3 4 

Medel 2,4     

 

Försöksperson 1, prototyp 2 

Tid (min) 3 6 9 12 15 

Grad (1-7) 2 3 4 5 5 

Medel 3,8     

 

Försökspersonernas puls genom hela testtiden presenteras som nedan. 
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5 Diskussion 
 

5.1 Textilstudie 

I resultatdiskussionen jämförs och utvärderas membrantygerna 1 och 2 

mot varandra samt de membranlösa tygerna 3 och 4 mot varandra. Tyg 5 

är ett tyg med nätstruktur, avsett som innertyg i fickor.   

Tvätt och torkning 

Både tvätt och torkning skedde enligt ISO-standard vilket gjorde ruti-

nerna okomplicerade. Något som skulle kunna påverka resultatet på de 

tester som utfördes på tvättat tyg är valet av tvätt- och torkprogram. 

Tvättprogrammet valdes med en temperatur på 40 °C istället för 30 °C 

enligt tvättråd. Detta kan möjligen ha påverkat tygerna olika mycket och 

på så vis gett ett annat resultat än om tvättråden följts. Torkrutinen val-

des till att hängas torrt istället för att torkas i torkskåp med värme, vilket 

troligtvis hade påverkat membrantygerna. Valda rutiner användes för 

att efterlikna normalt vardagsbruk. 

Nötning 

Metoden som användes vid nötningstestet är enkel att utföra med tydliga 

instruktioner att följa. Resultatet är lätt att läsa av då kriteriet för ett av-

slutat test är att det blir ett hål i tygbiten eller att tyget håller genom samt-

liga cykler. Alla fem tyger klarade testet både på otvättat och tvättat tyg 

utan att gå sönder vilket gjorde att det inte gick att avläsa på ett tydligt 

sätt vilket tyg som är starkast.  

För att tydligt kunna urskilja tygernas resultat skulle testet kunna fort-

sätta så många cykler som behövs för att bryta ned tygerna. Detta skulle 

dock bli tidskrävande och då samtliga tyger får ett bra resultat för normalt 

slitage så anses det inte nödvändigt för denna studie. 

Noppning   

Även noppningstestet är okomplicerat att genomföra då metoden tydligt 

beskrivs i ISO-standarden. Resultatet visar att tyg 1, 2 och 3 klarade testet 

bäst och har minst benägenhet att bilda ytludd och noppor. Dessa tre ty-

ger fick resultat 5, ingen förändring, genom hela testet. Tyg 4 hade en viss 

benägenhet att bilda noppor vilket visades tydligare på tvättat tyg. Likt 

nötningstestet skiljer sig inte tygerna åt avsevärt i resultatet. Det märks 
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dock en tydlig skillnad mellan de membranlösa tygerna 3 och 4 där tyg 4 

har en högre benägenhet att bilda noppor.  

För att skilja tyg 1 och 2 åt, skulle mikroskopbilder kunna användas för 

att se om det finns förändringar i strukturen.  

Rivtest 

Rivtestet berör, likt nötning och noppning, tygernas styrka och härdighet 

mot slitage. Rivningen utförs i tygets väft- och varpriktning vilket innebär 

dubbelt så många tester som vid nötning- och noppningstest, vilket även 

påverkar tolkningen av resultatet. Tyg 2 fick bäst resultat av membranty-

gerna medan resultatet för tyg 3 och 4 var mer svårtolkat då de hade un-

gefär samma rivstyrka men omvänt väft- och varpriktning. Vad som kan 

avläsas är dock att tyg 3 har betydligt högre standardavvikelse.  

En förklaring till de varierande resultaten skulle kunna vara tygets höga 

elasticitet vilken skulle kunna vara bidragande till stora töjningar och 

spontana brott.  

Majoriteten av testerna gav ett något försämrat resultat efter tvätt för 

samtliga tyger. Skillnaden är dock liten och vissa resultat visar även på 

en högre rivstyrka efter tvätt, något som även detta skulle kunna bero på 

tygernas mer eller mindre höga elasticitet.  

Ytvätning 

Testet är okomplicerat att genomföra och resultatet var, trots subjektiv 

bedömning, lätt att avläsa. Endast tyg 1, 2 och 3 var ytimpregnerade och 

kunde testas i motstånd mot ytvätning. Tyg 1 och 3 fick högsta resultatet 

på otvättat tyg medan tyg 2 fick det lägsta som går att få. Detta tyder på 

att tyget inte var impregnerat då ett så avvikande resultat ses som orim-

ligt på ett impregnerat otvättat tyg. Både tyg 1 och 3 fick något sämre 

resultat efter tvätt men tyg 3 visar bäst bestående vattenresistans.   

Dimensionsändring 

Detta test krävde enligt ISO-standard testbitar på 50x50 cm vilket inte 

fanns att tillgå vid testtillfället. Testet modifierades därför och utfördes 

med måtten 19x19 cm (figur 11) men i övrigt enligt standard.  

Nackdelen med att modifiera testet till mindre tygbitar kan vara att pre-

cisionen blir mindre och det blir svårare att mäta små dimensionsänd-
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ringar. Modifieringen av testet kan ha visat sig i resultatet då deformat-

ionen blev liten eller obefintlig på samtliga tyger. Testet bedömdes ändå 

som nödvändigt att utföra för att upptäcka eventuella stora skillnader i 

dimensionsändring mellan tygerna. Med en större testbit skulle små de-

formationer lättare kunnat avläsas och resultatet hade blivit mer exakt.  

Vattenånggenomgång  

Genomförandet av testet krävde flera delmoment och förberedelser men 

var genom tydliga anvisningar från ISO-standard relativt okomplicerat 

att utföra. Med anledning av materialbrist i textillaboratoriet gjordes inga 

upprepade försök utan tyg 1 och 2 testades med ett försök vardera på 

tvättat tyg.  

Resultatet visar att tyg 2 har bäst förmåga att transportera fukt, dock var 

skillnaden mellan resultaten liten. Att tygerna skulle få ett liknande re-

sultat var inte oväntat då de har samma membran och en liknande struk-

tur och vikt. För att säkerställa att tyg 2 har bäst förmåga att transportera 

fukt hade det varit önskvärt att utföra upprepade försök och även på 

otvättat tyg. Ett annat sätt att komplettera resultatet är att jämföra med 

det resultat som fås från mätning av den relativa luftfuktigheten under 

fysisk aktivitet vid testerna i vindtunneln.  

Luftgenomsläpp 

Tyg 1 och 2 fick båda resultatet 0 i luftgenomsläpp vilket innebär att de 

räknas som vindtäta vilket var väntat då membranet bidrar till tygets tät-

het. Av tyg 3 och 4 var det tydligt att tyg 4 släpper igenom minst luft 

vilket skulle kunna förklaras av strukturen på tygets innersida, som kan 

liknas vid ett ytludd. Båda dessa tyger fick ett bättre resultat på tvättat 

tyg vilket var något oväntat men skulle kunna förklaras genom att ty-

gerna får en mer ostrukturerad yta efter tvätt vilket rimligtvis bromsar 

luftflödet.   

5.2 Vindtunneln 

Då det inte påfunnits någon standardiserad metod för denna typ av tester 

togs metoden för de fysiska testerna fram av studenten i samarbete med 

projektägaren och handledare, Mats Ainegren. Detta bidrog till att meto-

den  kunde skräddarsys för att få ut så mycket som möjligt av testerna, 

men kan även vara en faktor som bidrar till osäkerheter i resultatet.       

Relativ luftfuktighet 

Metoden för att mäta relativa luftfuktigheten är relativt okomplicerad 
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och fungerade i stort sett utan problem genom samtliga tester. De svå-

righeter som uppstod med mätningarna var hanteringen av sladdar på 

försökspersonen, för att säkerställa full rörelsefrihet och undvika att 

tappa kontakten med någon sensor.  

Resultatet visar att Prototyp 1 mäter en något lägre relativ fuktighet än 

prototyp 2 sammanslaget över alla tester och mätpunkter. Skillnaden är 

dock liten  och i resultatet framgår även att prototyp 1 har avsevärt lägre 

fuktighet vid starten av testet för att sedan ha något högre vid slutet av 

testet. Den låga fuktigheten vid starten är bidragande till att medelvär-

det över hela testet blir lägre för prototyp 1 trots att värdet vid testets 

slut är lägre för prototyp 2. 

Vid en jämförelse mellan stakning och skate framgår att skillnaden mel-

lan över- och underkropp är tydlig vid stakning, där underkroppen är 

mindre fuktig än överkroppen. Resultatet vid skate visar en relativt 

jämn fördelning av fukt mellan över- och underkropp. 

Resultatet visar en tydlig differens mellan inåt- och utåtriktade sensorer 

då de inåtriktade mäter betydligt mer fukt än de utåtriktade på samtliga 

mätpunkter på båda prototyperna. Gemensamt för prototyperna är även 

att den största differensen är på överkroppen. Prototyp 1 har störst dif-

ferens mellan inåt- och utåtvända sensorer vid slutet av testerna vilket 

tyder på en bättre förmåga att transportera ut fukt. Differensen i fukt 

som beror på sensorernas riktning ökar under största delen av testets 

gång. 

Temperatur 

Samma metod användes för mätning av temperatur som för fukt, då varje 

sensor mäter både fukt och temperatur.  

Det genomsnittliga resultatet visar att prototyp 2 höll lägst temperatur 

under hela testtiden. Vid både skate och stakning sänks temperaturen nå-

got under testets gång, något som skulle kunna förklaras av fartvinden. 

Prototyp 1 visar ett avvikande resultat på överkroppen vid skate, då tem-

peraturen sänks från omkring 26 till 17 °C under de första 10 minuterna 

för att sedan stiga till strax under 20 °C vid testets slut. En trolig förklaring 

till den avvikande temperaturen är att försökspersonens stav gick av vid 

samma tidpunkt. Vid tidpunkten då temperaturen började stiga igen 

hade försökspersonen försetts med en ny stav. Det går även att avläsa en 
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liten stigning av temperaturen på underkroppen vid samma tid då tem-

peraturen på överkroppen sänks vilket troligen kan förklaras med att för-

sökspersonen under denna tid ansträngde överkroppen mindre samti-

digt som benen fick jobba mer. Prototyp 2 är något varmare vid både  

stakning och skate vilket kan kopplas till att den även hade högst resultat 

på fuktmätningen. Detta är ett realistiskt resultat då värmealstringen från 

kroppen kan kopplas till svettproduktionen. 

Differensen mellan inåt- och utåtvända sensorer är för bägge prototy-

perna störst på underkroppen vilket skiljer sig från fuktmätningen där 

skillnaden var störst på överkroppen. De inåtvända sensorerna mäter 

högre temperatur än de utåtvända på bägge prototyper samt över- och 

underkropp. Differensen beroende på sensorernas riktning ökar under de 

första tre minuterna av testet och förblir sedan ungefär lika.  

Puls 

Metoden för pulsmätningen samt hantering av resultat fungerade utan 

komplikationer. 

Vad som kan avläsas av resultatet är att pulsen är relativt jämn för för-

sökspersonerna under bägge testerna. Detta bortsett från försöksperson 1 

som har en tydlig pulstopp under test 1 vilket kan förklaras av att staven 

gick av under testet och fick bytas ut. Resultatet visar även att försöksper-

son 2 som stakade har en lägre puls genom testet, vilket kan kopplas till 

att denne även har en lägre maxpuls än försöksperson 1.  

Skala 

Resultatet från fuktskalan visar att båda försökspersonerna upplever pro-

totyp 2 som den fuktigaste. Försöksperson 1 angav högre värden än för-

söksperson 2 på bägge prototyperna. 

Det faktum att bedömningen är subjektiv är en faktor som kan bidra till 

osäkerheter i resultatet och kan vara orsaken till att försöksperson 1 

kände sig mer fuktig än försöksperson 2. Bedömningsskalan som kom-

plement till mätningarna ger dock ett tydligt resultat som visar att proto-

typ 2 blir fuktigare än prototyp 1.  

Ett alternativ för att inte störa försökspersonen under testets gång kan 

vara att endast bedöma fukten efter avslutat test. Det är dock önskvärt att 

se ändringen över tid. 
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Barotermohygrometer 

Mätningarna av luftens temperatur, relativ fuktighet samt tryck visar ett 

jämnt resultat över samtliga tester. Det påvisar att dessa parametrar i test-

miljön inte påverkat resultatet nämnvärt. 

5.3 Felkällor 

Textillaboratoriet 

De metoder som använts vid testerna i textillaboratoriet är till stora delar 

styrda av ISO-standarder där det finns tydliga instruktioner om hur tes-

terna ska utföras vilket kan vara en faktor som minskar antalet felkällor 

vid ett test. Val av tvätt- och torkrutiner kan vara en källa till fel om ett 

specifikt tyg påverkas mer av högre tvätt temperatur. Testet för dimens-

ionsändring modifierades dock vilket kan vara en bidragande orsak till 

de obefintliga till små dimensionsändringarna som visades i resultatet. 

Noppningstestet hade en subjektiv bedömning utifrån en skala, och re-

sultatet var inte helt självklart att avläsa vilket kan vara en felfaktor med 

påverkan på resultatet. Fler personer att bedöma resultatet skulle kunna 

vara ett sätt att minska eventuella osäkerheter i bedömningen. Även 

spraytestet innebar subjektiv bedömning av resultatet vilket skulle kunna 

vara en felkälla, men i detta fall var resultatet tydligt att läsa av.  

Vindtunneln 

Det faktum att testerna som utfördes i vindtunneln inte styrdes av några 

standarder utan utformades av studenten kan vara en orsak till ökat antal 

felkällor. För att minimera risken för fel har metoden diskuterats med 

handledare. Ett sätt att säkra resultatens trovärdighet skulle vara att an-

vända fler försökspersoner.  

En felkälla kan vara att underställen satt något olika tätt mot kroppen på 

försökspersonerna vilket främst påverkar fuktmätningen då de inåt-

vända sensorerna troligen visar högre värden vid närmare kontakt med 

kroppen då svettbildning uppstår. Det finns även en risk att sensorerna 

tappade placeringen något vid rörelseaktivitet från försökspersonen. Åt-

gärder vidtogs för att förebygga detta genom noggrann fastsättning. 

Försökspersonerna hade olika kroppsform vilket gjorde att testplaggen 

satt olika. Detta kan vara en bidragande faktor till variationer i resultatet 

som inte skulle uppstått i det fall plaggen suttit exakt lika. 

För att få så låg temperatur som möjligt i testmiljön valdes att hålla por-

tarna till vindtunneln öppna för att åstadkomma samma temperatur som 
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utomhus. Detta gjorde att temperaturen inte kunde kontrolleras fullt ut, 

utan risken fanns att den steg under dagen. Samtliga tester hann dock 

genomföras under förmiddagen och temperaturen förblev stabil. 

En möjlig felkälla är att försökspersonerna fick olika lång vila mellan tes-

terna. Försöksperson 2 fick kortare vila vilket kan ha påverkat resultatet i 

det fall återhämtningen var för kort. Testordningen valdes för att opti-

mera den totala testtiden och undvika att temperaturen utomhus steg. 

Det finns dock inget som tyder på att den olika långa återhämtningstiden 

har haft någon påverkan på resultatet.  
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6 Slutsats 
Syftet med projektet var att jämföra textila material till ett nytt längdåk-

ningsställ lämpat för låga temperaturer och hårt väder. Målet var att med 

utgångspunkt i resultat från tester utförda i textillaboratoriet samt vind-

tunneln komma med förslag på lämpliga tyger för ändamålet. 

Projektets syfte och mål har, genom valda metoder, uppnåtts då de pla-

nerade testerna i textillaboratoriet samt vindtunneln har genomförts och 

visat på olika egenskaper hos de testade tygerna. 

Flera av resultaten från textillaboratoriet var väntade medan resultaten 

från vindtunneln var svåra att förutse. Dock kunde paralleller dras mel-

lan resultaten av fuktmätning i textillaboratoriet och vid de fysiska tes-

terna i vindtunneln.  

Resultaten i textillaboratoriet kan ses som generella då de utförs genom 

bestämda rutiner enligt standarder. Metoden för de fysiska testerna är, 

som tidigare nämnts, egenkonstruerad och inte tidigare beprövad. Den 

valda metoden anses ha stor betydelse för resultaten och de kan därför 

inte ses som generella. De anses ändå både rimliga och relevanta för 

undersökningen.  

Följande slutsatser kan presenteras efter genomförandet av detta projekt: 

 Resultaten från textillaboratoriet visar att tyg 1 visar bäst egen-

skaper i spraytest samt deformation medan tyg 2 har bäst egen-

skaper i rivstyrka och vattenånggenomgång. I övriga tester visar 

tygerna samma resultat. Resultatet från spraytestet var dock 

tvivelaktigt då det misstänks att tyg 2 inte var ytbehandlat. Genom 

analys av dessa resultat anses tyg 2 ha bäst egenskaper för ända-

målet. 

 Av de membranlösa tygerna fick tyg 3 bäst resultat i noppningstest 

och rivtest medan tyg 4 släpper igenom mindre vind. I övriga tes-

ter visar tygerna på likvärdiga resultat.     

 Resultaten från de fysiska testerna visar att prototyp 1, som var en 

kombination av tyg 2 och 3, mätte lägst relativ fuktighet. Prototyp 

2 (tyg 1 och 4) hade en högre fuktighet samt högre temperatur. 
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6.1 Förslag 

Förslag på val av tyger är tyg 2 och 3, alltså tygerna i prototyp 1. Denna 

prototyp var visserligen något kallare än prototyp 2 men bättre på att 

transportera fukt. Dessa tyger visade även på bäst egenskaper i flera av 

testerna i textillaboratoriet vilket gör att de sammantaget anses bäst läm-

pade för ändamålet. 

Tyg 2 och 3 har även, till skillnad från tyg 1 och 4 en glatt struktur på 

insidan vilket, enligt försökspersonerna gav en bättre rörelsefrihet. Detta 

har inte undersökts i projektet men anses ändå relevant vid val av tyg.    

6.2 Egna lärdomar 

 Att planeringen är viktig för att allt ska gå enligt plan när många 

personer är engagerade i projektet.  

 Att det är svårt och kräver mycket arbete och eftertänksamhet att 

planera genomförandet av tester som inte tidigare beprövats, för 

att de ska ge önskat resultat. 

 Att behandling och tolkning av resultat är tidskrävande och viktigt 

för slutsatsen.   

6.3 Fortsatta studier 

Textillaboratoriet 

Det hade varit önskvärt att utföra ett test i motstånd mot vattengenom-

trängning. Detta var planerat att utföras men då maskinen i textillabora-

toriet var trasig vid testtillfället kunde testet inte genomföras. Vid fort-

satta studier skulle det även vara intressant att jämföra fler tyger för att 

ha möjligheten att hitta ett tyg som är ännu bättre anpassat till ändamålet. 

Nötningstestet skulle vara intressant att utföra till tygernas bristnings-

gräns för att lättare kunna skilja dem åt.      

Fysiska tester 

Fler försökspersoner och fler antal upprepade försök skulle vara nöd-

vändiga för att få en större säkerhet i resultaten. Det skulle även vara 

önskvärt att försökspersonerna har ungefär samma kroppsmått för att 

undvika variationer i resultatet på grund olika passform.  
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Det skulle vara intressant att utföra försöken i vindtunneln på vintern i 

10-15 minusgrader för att testa kläderna i deras tänkta miljö. Det hade då 

varit lättare att utifrån resultaten avgöra vilken prototyp som var bäst an-

passad till ändamålet. 

I en fortsatt studie skulle testet kunna utföras under en längre tid för att 

se vad som händer med fukt och temperatur över en längre period. 

För att lättare kunna utvärdera vilket tyg som lämpar sig bäst hade det 

varit intressant att även göra fältstudier där försökspersonerna får be-

döma känslan av rörelsefrihet och komfort för de olika tygerna. 
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Bilaga A - Projektöversikt 
 

En översiktlig plan över projektets  innehåll och omfattning. 
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Bilaga B – Intressentanalys 
Intressentanalysen beskriver projektets kärn- och primärintressenter, vil-

ken roll och vilket engagemang de har i projektet. De grupper som iden-

tifierats bland kärn- och primärintressenterna är projektägaren, upp-

dragsgivaren, samt studenter som på något sätt har ett engagemang i pro-

jektet. Intressenterna är uppdelade i grupperna; uppdragsgivare 

(Sweare), Mittuniversitet och övrigt samarbete. 

Namn Grupp Engagemang Fas Roll 

Malin Åkerlund Sweare Framtagning av 

tyger till prototyper 

och tester i 

textillaboratoriet.  

Framtagning av 

prototyper. 

Uppföljning och 

diskussion under 

projektets gång 

Hela projektet Uppdragsgivare  

Per Brännäng Sweare Uppföljning och 

diskussion under 

projektets gång 

Hela projektet Uppdragsgivare 

Hanna 

Claesdotter 

Student Framtagning av 

prototyper 

Hela projektet Övrigt 

sammarbete 

Mats Ainegren Mittuniversitetet Tester i vindtunneln Planering och 

genomförande 

Handledare 

Andrei Koptioug Mittuniversitetet Sensorer för fukt- 

och 

temperaturmätning 

vid tester i 

vindtunneln 

Planering och 

genomförande 

Lärare och 

forskare på 

Mittuniversitetet 

Kajsa Nilsson Mittuniversitetet Tester i 

textillaboratoriet 

Planering och 

genomförande 

Ansvarig för 

textillaboratoriet 

på 

Mittuniversitetet 

Försöksperson 1 Student Tester i vindtunneln Genomförande Försöksperson 

Försöksperson 2 Student Tester i vindtunneln Genomförande Försöksperson 

Jonas Persson Student Samarbete 

mätutrustning 

vindtunneln 

Planering och 

genomförande 

Övrigt samarbete 

 

 

 



Längdskidställ – En jämförande 

textilstudie för Sweare 

Erika Schieber 

Bilaga C – Kommunikationsplan 

2017-02-18 

 

 

45 

 

Bilaga C – Kommunikationsplan 

 

 

  

Person Kommunikationssätt 

Handledare Kommunikation sker främst genom fysiska möten 

samt mailkontakt. Studenten ansvarar för att boka 

och planera möten med handledaren. 

Andrei Koptioug Kommunikation sker främst genom fysiska möten 

samt mailkontakt. Studenten ansvarar för att boka 

och planera möten vid behov. 

Kajsa Nilsson Kommunikation sker främst genom fysiska möten 

samt mailkontakt. Studenten ansvarar för att boka 

och planera möten vid behov. 

Projektägare 

(Sweare) 

Kommunikation sker främst genom fysiska möten 

samt mailkontakt. Kontakt tas vid behov och ansva-

ras för av båda parter. Delleveranser sker genom 

mail samt, vid behov, fysiska möten. 

Hanna Hansdotter Kommunikation sker främst genom fysiska möten 

samt mailkontakt. Kontakt tas vid behov och ansva-

ras för av båda parter. 

Försökspersoner 

vindtunneln 

Kontakt sker främst via mailkontakt. Kontakt tas 

vid behov och ansvaras för av studenten. 

Jonas Persson Kommunikation sker främst genom fysiska möten 

samt mailkontakt. Kontakt tas vid behov och ansva-

ras för av båda parter. 
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Bilaga D - Visionsdokument 

 

  

 

 

 

 

Projektnamn: Längdåkningsställ – en jämförande textilstudie för 

Sweare 

Projektansvarig: Erika Schieber 

Projektbeställare: Mittuniversitetet Östersund 

Projektägare: Sweare AB 

Den gemensamma visionen är att skapa ett motionsställ för längdåkare 

på motionsnivå vid hårt väder och låga temperaturer samt som över-

dragsställ för tävlingsåkare. Detta genom att med tester i textillaborato-

rium och vindtunnel jämföra tekniska egenskaper hos, av projektägaren, 

utvalda textilier för att sedan välja ut de som är bäst lämpade för ända-

målet.  

Studentens vision är att få kunskap om textilier och dess egenskaper samt 

att få ökad erfarenhet av att driva ett projekt.  

Ramar  

Projektet kommer genomföras 2016-03-21—2016-06-03. 

Projektägaren står för eventuella kostnader. 
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Bilaga E - Leveransplan 
Leveransplanen visar ett övergripande schema över när aktiviteter är pla-

nerade att ske och vilken varaktighet de ska ha samt verklig start och var-

aktighet. 
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Bilaga F – Etapp-plan 
 

Etapp:  3 

 

Datum: 4-8/4 2016 

Från föregående etapp: 

- Nötningstest 

Att göra: 

- Textilstudie deformationstest 

- Förberedelser inför tester i vindtunneln 

- Handledarmöte: genomgång av resultat textilstudie, upplägg in-

för tester i vindtunneln, genomgång av rapportens upplägg 

- Delleverans till Sweare: resultat textilstudie 
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Bilaga G – Projektdagbok 
 

2016-03-23 

Möte Sweare 9-13 med Malin och Hanna. Genomgång inför labbtester, 

lagt till vattenpelare och fukttransport på de grövre tygerna då det valdes 

tyger med membran. Ta med till Mats att fråga om upplägget i vindtun-

neln: två vindstyrkor? Låna rullskidor från skolan? Mm se mötesproto-

koll. 

2016-03-24 

Handledartillfälle 1 genomgång av försöksplan textillabb, OK från Mats. 

Genomgång inför vindtunneln: v16 borde funka, Mats kollar. Två vind-

styrkor skulle vara bra vilket blir två försöksdagar med lätt vind på mor-

gonen båda dagarna och hård vind på eftermiddagen (eller tvärt om) rull-

skidor kan lånas. (se mötesprotokoll) 

Genomgång i textillabbet med Kajsa. 

2016-03-29 

Startat med testerna i textillabbet. Första omgången nötning klar. Tvätt 

10ggr klart. Vattenpelartestet fungerar inte då packningen läcker så jag 

avvaktar med det. Krympningstestet kräver mer tyg än vad som finns 

kvar, hör med Malin. Invänta Jonas för fukttransporttestet. 

2016-03-30 

Fortsatt med testerna i labbet. Vattenpelarmaskinen trasig och kommer 

antagligen inte hinna lagas, kolla om tygerna har samma membran. Riv-

test och luftgenomsläpp helt klart.  

2016-03-31 

Suttit hemma. Gjort riskanalys och gått igenom resultat från labbet.  

2016-04-01 

Fortsättning labbtester; nötning, noppning.  

2016-04-04 

Fortsättning labbtester; nötning, noppning klart. Tvättat 10 tvättar, 

krymptest. 
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Bilaga H – Riskanalys 
Riskanalysen beskriver vilka händelser som skulle ha negativa konse-

kvenser på projektet om de inträffade. Händelserna graderas med sanno-

likhet att de inträffar samt hur stor konsekvensen på projektet  

S – Sannolikhet att händelsen inträffar (1-5) 

K – Konsekvens för projektet om händelsen inträffar (1-5) 

R – Riskvärde K*S 

 

Händelse Åtgärd S K R Inträffat Åtgärdat 

Jag blir sjuk en 

längre tid 

Kontakta handledare 

samt projektägare för 

rådgivning 

1 5 5   

Prototyperna till 

vindtunneln blir 

försenade 

Skjut upp testerna (det 

finns marginal). Vid 

lång försening  

3 4 12   

Maskinerna till 

testerna i 

textillaboratoriet 

går sönder 

Få maskinen 

reparerad om möjligt, 

i annat fall gör 

alternativa tester eller 

exkludera dessa om 

det inte påverkar 

resultatet för mycket 

3 3 9 Vattenpelare 

2016-03-29 

Ja, packning 

bytt 2016-04-

11 

Någon av 

försökspersonern

a blir sjuk/får 

förhinder 

Använd reservperson 

eller skjut på testerna 

3 2 6   

Mätsensorerna/a

nnan utrustning i 

vindtunneln går 

sönder 

Åtgärda felet snarast 

om möjligt, annars 

skjut upp testerna och 

se efter alternativ 

utrustning 

3 4 12   

Mätsensorerna 

hinner inte bli 

klara till 

testtillfället 

Skjut upp testerna till 

och försök få 

utrustningen klar 

snarast möjligt 

3 4 12 2016-04-15 

2016-04-26 

Testerna 

framskjutna 

till 2016-04-

29 

Tygerna till 

tester i 

textillaboratoriet 

blir försenade 

Skjut upp testerna. I 

värsta fall gör testerna 

efter vindtunneln 

1 3 3   


