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Sammanfattning 
 

Ett examensarbete utfört under tredje året på Sportteknologiprogrammet. 

Ett utredande arbete för Houdini Sportswear som behandlar tyger med 

hydrofila textilmembran. Syftet var att genom tester och försök jämföra 

tyger med hydrofila textilmembran och förstå hur dessa membran funge-

rade. Målet var att se hur yttertyget i en 3-lagers konstruktion kan på-

verka egenskaperna i tyget samt om dessa egenskaper märks vid fysisk 

användning. Projektet leddes med agil metod och följde de agila faserna, 

förstudie, planering, genomförande, överlämning och avslut. Förstudiens 

metoder gav svar på vad och varför projektet skulle genomföras. Plane-

ringens metoder svarade på hur projektet skulle genomföras. Under pla-

neringen låg huvudfokus på att planera de två olika typerna av tester och 

försök som har genomförts. Tester i textillaboratorium utfördes enligt 

ISO-standarder med avseende på genomsläpp av vattenånga, vattentät-

het, vattenavvisning och riv styrka. Fysiska tester genomfördes sedan på 

plagg för att se om de kunde styrka resultaten från textiltesterna. De fy-

siska testerna var inte beprövade sedan tidigare utan framtagna under 

projektet och avsåg genomsläpp av vattenånga. Genomförandet bestod 

av att dessa tester och försök utfördes. 

Testerna i textillaboratoriet gav pålitliga resultat som kunde analyseras, 

resultatet visade att strukturen i tyget är viktig för dess egenskaper. Re-

sultaten från vindtunnelförsöken var svårare att analysera då metoden är 

ny och inte tillräckligt beprövad för att göra djupare analyser av, men 

slutsatsen är ändå att försöken gav förväntade resultat. Försöken visade 

att de tygerna som hade bäst genomsläpp i textillaboratoriet även visade 

detta under vindtunneltesterna. 

Syftet och målet med projektet uppnåddes då särskiljande egenskaper 

identifierats. Fortsatta försök under fysisk aktivitet uppmuntras. 
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Abstract
A thesis carried out under the third year in the Sports Technology Pro-

gram. An investigative work for Houdini Sports that treats fabrics with 

hydrophilic textile membrane. The aim has been to by tests and experi-

ments compare the fabrics with hydrophilic textile membrane. The ob-

ject is to gain greater insight into how the hydrophilic membranes work 

and to point out the distinguishing characteristics. The project was led 

with agile method and followed the agile phases, feasibility study, plan-

ning, execution, handover and implementation. Methods feasibility 

study provided answers to what and why the project should be done. 

Planning methods responded in how the project would be implemented. 

According to the planning the main focus was the planning of the two 

types of tests and experiments that has been implemented. Tests in the 

textile laboratory have conducted according to the ISO-standards and 

regard the transmission of water vapor, water resistance, water repel-

lency and tear strength. Physical experiments have been implemented 

on two apparel to see if the results can support the results from the tex-

tile tests. The physical tests are not tried previously and are produced 

under the project and refer to the release of water vapor. The implemen-

tation consisted of that these tests and experiments were performed. 

The tests in the textile laboratory gave reliable results that could be ana-

lyzed, the results showed that the structure of the fabric is important for 

its properties. The results from wind tunnel experiments were more dif-

ficult to analyze because the method is new and not sufficiently tried to 

make deeper analyzers, but the conclude is yet that the experiments pro-

duced similar results as expected, that they were the same as in the tex-

tile laboratory.  

The purpose and the object of the project have been achieved in sum-

mary then distinctive characteristics were identified. Continued 

attempts according to physical activity are encouraged.  
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Förord 
Tack till Houdini Sportswear för att jag fick göra detta projekt tillsam-

mans med er och för att ni intresserat er och varit delaktig under hela 

arbetet.  

Tack Kajsa Nilsson för all hjälp i textillaboratoriet och för din positiva 

stöttning. Tack Mats Ainegren för din hjälp under försöken i vindtunneln, 

alla råd och din engagerade inställning. Tack Erica Thor och Daniel Nils-

son för att ni ställde upp som försökspersoner under vindtunneltesterna. 

Tack handledare Andrey Koptyug för stöttning och bra samarbete under 

projektet.  
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Terminologi 
Bioackumulerade - ett visst ämne i en organism upptas fortare än det 

bryts ner. (1) 

C6 – flourtelomerer där sex av kolatomerna är fullständigt flourerade, är 

mindre toxiskt och bioackumulerande än till exempel PFOA.(2)  

Denier (D) – linjär densitet uttryckt i gram per 9000 meter. Beskriver stor-

leken på tråden. (3)  

FN:s LRTAP-konvention – behandlar och reglerar föroreningar i luften, 

träddes i kraft 1989. (4)  

Persistenta – svårnedbrytbart eller långlivat ämne. (5) 

PFAS- perfluorerade och polyfluorerade ämnen. Betyder att ämnena har 

en fullständigt fluorerad kolkedja. (6) 

PFOA - perfluoroktansyra (7) 

PFOS - perfluoroktansulfonat (7) 

Polymer – ämne som bestå av kedjeformade molekyler.(8) 

Rip-stop – tyger med en invävt rutnät, detta för att skapa högre riv styrka 

och förhindra att revor fortsätter att skapas genom tyget. (9) 

Stockholmskonventionen – global hälso- och miljöskyddande konvent-

ion för att skydda mot långlivade organiska föreningar, trädde i kraft 

2004. (10) 

Textillaboratorium- laborationsmiljö på Mittuniversitetet i Östersund. 

(11) 

Vikt- tygets vikt givet i gram per kvadratmeter (g/m2). (12) 

Vindtunnel – laborationsmiljö på Mittuniversitetet i Östersund.  

Tillhör Sports Tech Research Center. (13)
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1 Introduktion 
 

 

1.1 Presentation av företaget 

Houdini Sportswear är ett svenskt företag som grundades 1993 i Stock-

holm. Produktionen startade i och med en resa i Nya Zeeland där det nya 

materialet stretchfleece upptäcktes. Därifrån har företaget växt, från små-

skaliga produkter för nära och kära fram till idag när Houdini Sportswear 

är ett av de ledande varumärkena i sin bransch. Produkterna skall kunna 

användas likaväl i vardagen som på expeditioner. Skapade för att alla 

kroppsformer och sinnen, för alla tillfällen och skall vara så följsamma att 

de knappt känns att de finns där. (14) 

Houdini Sportswear har en stark miljöpolicy och siktar mot att bli 100 % 

återvinningsbara när det gäller materialen de använder. All produktion 

sker idag i Europa och målet är att allt skall ske i en cirkulär produktions-

cirkel. Värdet hos företagets medarbetare prioriteras högt och ses som en 

drivande kraft inom företaget. Företaget väljer att gynna utvecklingen 

mot mer hållbar utveckling genom att vara helt transparanta mot sina 

konkurrenter och konsumenter, allt för att sprida god kunskap vidare. 

(15) 

I rapporten kommer Houdini Sportswear vidare kallas Houdini.  

1.2 Bakgrund till projektet 

Houdini använder sig idag av hydrofila textilmembran för att uppnå vind 

och vattentäthet hos sina skalplagg. (15) Skalplaggen är relativt nya i pro-

duktionen och Houdini vill gärna få resultat på vad som skiljer deras ty-

ger åt. Särskilt intresse finns för hur testresultaten ser ut jämfört med hur 

plagget fungerar vid fysisk aktivitet samt att se hur yttertyget påverkar 

hela varan.  

Studenten har intresse för textilier och miljö och vill därför genomföra 

projektet tillsammans med Houdini.  
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1.3 Övergripande syfte 

Syftet är att genom tester och försök jämföra tyger med hydrofila 

textilmembran från Houdini. Detta för att se hur de skiljer sig åt och för 

att få en ökad förståelse av hur hydrofila textilmembran fungerar. Tester 

på tyger kommer genomföras i Mittuniversitetets textillaboratorium och 

fysiska tester på plagg kommer genomföras i Mittuniversitetets 

vindtunnel.   

 

1.4 Avgränsningar 

- Textillaboratoriet är inte ackrediterat och därför kommer inte nå-

got certifikat på de utförda testerna att lämnas ut. 

- De fysiska försöken kommer endast innefatta fysiologisk mätdata 

som är nödvändig för att kontrollera att en jämn fysisk aktivitet 

hålls under alla försöken. 

- På grund av tidsbrist kommer fysiska tester endast genomföras 

under två dagar. 

1.5 Mål 

- Projektets mål är att påvisa vilka egenskaper de fyra olika tygerna 

har samt att undersöka hur yttertyget i en 3-lagers konstruktion 

kan påverka egenskaperna hos tyget. 

- Projektets mål är även att undersöka om testresultaten från textil-

laboratoriet kan styrkas med hjälp av fysiska tester. Detta för att se 

om skillnaderna märks vid fysisk användning. 

1.6 Resurser 

- Företaget står för allt material som används för försöken i 

textillaboratoriet.  

- Studenten står för tillgång av textillaboratorium och vindtunnel. 

- Företaget kommer att delta genom uppföljningsmöten och konti-

nuerlig kontakt och avstämning. 

1.7 Tidsplan 

Projektet omfattar en universitetskurs på 15hp som motsvarar 10 veckors 

heltids arbete.  
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1.8 Översikt 

I kapitel 2 presenteras den teori som används som underlag för rapporten 

och arbetet under försöken. Huvuddelen av rapporten som består av ka-

pitel 3-5 är indelad i tre delar, Förstudie och Planering, Textilstudie och 

Plaggstudie. I Textilstudie-avsnitten används ordet test och i Plaggstudie-

avsnitten används ordet försök. I varje del presenteras metod, resultat och 

diskussion. Anledningen till detta upplägg är att arbetet har varit uppde-

lad efter de två olika försöken, det ena som berör tyg och det andra plagg. 

Dessa är skilda från varandra och har olika metoder, för att skapa en så-

dan lättläst rapport som möjligt presenteras den på detta vis. 

Avslutningsvis i kapitel 6 presenteras en gemensam diskussion och till 

sist slutsats i kapitel 7. 

 

På sida 4 visas en översikt av metoderna under försöken, se bild 1.1.  



Skaltyger med hydrofila 

textilmembran- Ett utredande arbete 

för Houdini Sportswear  

Ann-Marie Zachrisson 

Introduktion 

2015-09-06 

 

 

 

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

4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenpelare - ISO 811-1991 
Visade hur mycket vattentryck tyget 
klarade av innan vattnet gick igenom.  

Vindtunnel 
Försökspersonerna utförde under två 
separata dagar identiska försök. 
Försöksplan:  

o 10min gång, 5km/h 

o 10min gång, 4km/h, 10° lut-

ning 

o 10min gång, 4km/h, 8° lut-

ning, 10m/s vind 

o 10min gång, 5km/h 

 

Genomsläpp - ISO 15496 
Visade tygets förmåga att släppa 
igenom vatten från insidan av tyget 

till utsidan. 

Spraytest - ISO 4920 
Visade hur ytbehandlingen av tyget 
klarade att stå emot sprayat vatten, 
om det fastade eller pärlade av.  

Riv test - ISO 13937-2 
Visade riv styrkan i tyget genom att 
ett prov drogs i två olika riktningar 
under samma hastighet, kraften och 
förlängningen mättes. 

Vilka mätverktyg användes och 
varför? 
Skala Svett 
En skala på 1-7 där 
försökspersonerna fick gradera hur 
de kände sig, från torr till dyngsur. 
Pulsmätare  
En indikator på att 

försökspersonerna höll samma 

aktivitet under sina två försök. 

Barohygrometer  
Skillnader i temperatur och 
luftfuktighet innanför jackan. 
Värmekamera  
Visade eventuella skillnad i värmen 
som lämnade kroppen genom jackan. 

. 

Bilder  
Utförda i mikroskop och elektron- 
mikroskop. Visade hur tygerna ser ut 
på nära håll och gav bra förståelse 
för dess egenskaper. 

Tester på tygerna utfördes i textillaboratorium. 
Syftet var att identifiera egenskaper och skillnader 
hos tygerna. Alla tester utfördes på otvättade tyger 
och tyger som tvättats 10 gånger enligt ISO 6330. 

Fysiska försök på jackor utfördes i vindtunnel. 
Syftet var att se hur tygerna uppförde sig vid fysisk 
användning och hur resultaten förhöll sig till 
resultaten från textillaboratoriet. 

TEXTILSTUDIE PLAGGSTUDIE 
METOD 

Testerna utfördes efter ISO-standarer. 

Försöken är planerade av studenten och 
ej beprövade tidigare. 

Bild 1.1 Översikt över metoden i 

försöksplaneringen. 
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2 Teori  
Teorin som används i projektet presenteras i avsnitt 2. Den teori som 

presenteras är avgränsad till fakta som är relevant att förstå inför 

projektet. I avsnitt 2.1.1 presenterar generell teori om funktionskläder och 

dess egenskaper. Detta följs av avsnitt 2.1.2 där tygets uppbyggnad 

beskrivs. Följt av avsnitt 2.1.3 som presenterar miljöfarliga ämnen. Efter 

detta kommer avsnitt 2.4.1 där materialdata för testtygerna presenteras. 

Till sist under avsnitt 2.1.5  presenteras relevant teori inför de fysiska 

testerna.   

2.1.1 Skalplagg 

Skalplagg är optimalt att använda vid fysisk aktivitet utomhus då de 

skyddar mot vind och vatten samtidigt som de släpper ut vattenånga 

(svett) inifrån. Skalplagg finns i 2-lagers, 2,5-lagers och 3-lagers tyger. 

Skillnaden mellan 2-lagers och 3-lagers är att 2-lagers består av ett ytter-

tyg med ett membran och ett löst innertyg. Medan 3-lagers är ett yttertyg, 

membran och innertyg laminerat tillsammans till ett tyg, se bild 2.1. Denna 

metod är dyrare men ger bättre funktion vid användning. (16)  

 

Bild 

2.1  

Illustration över hur ett 3-lagers tyg är uppbyggt och dess funktion. 

 

Skalplaggen skapas av funktionstyger som är indelade i tre grupper, 

membran, beläggningar och mikrofibrer.  
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Beläggning är en pasta som breds ut på baksidan av yttertyget och som 

när det torkar skapar små håligheter. Tekniken är billig men den är inte 

slittålig och kan inte kombinera genomsläpp och täthet. Beläggningen 

nöts bort vid tvätt och användning.  

Mikrofiber är en teknik där själva tyget inte är gjort av tvinnade trådar 

utan består av lösa knippen. Tomrummen som skapas mellan knippena 

motsvarar öppningarna i beläggning och membran. Fördelar är att 

funktionen sitter i själva tyget och är därför varaktigt och att det ger 

mjuka och prasselfria textilier. Nackdelar är att det är svårt att uppnå 

toppvärden.  

Membran är en film som lamineras på baksidan av tyget. Membran är 

den teknik som är mest hållbar och ger bäst vattentäthet och genomsläpp. 

Nackdelen är att tekniken är dyr. Kläder med membran har tejpade 

sömmar, det betyder att det sitter tejp på insidan av varje söm, detta för 

att uppnå vattentäthet även där nålar gått genom tyget.  Det finns två 

olika huvudtyper av membran, mikroporösa och hydrofila.  

 

Mikroporösa textilmembran  

Mikroporösa membran har små håligheter i sig som är tillräckligt stora 

för att släppa igenom vattenånga men för små för vattendroppar att gå 

igenom. Tyget blir därför vattentätt men kan samtidigt släppa igenom 

vattenånga. (17)  

 

Hydrofila textilmembran 

Ett icke-poröst membran som transporterar vattenånga med kemiska re-

aktioner genom absorption, diffusion och desorption. (18) Absorption in-

nebär att ett ämne tränger in i och upptas av ett annat ämne (19). Diffus-

ion innebär transport av molekyler från en plats med hög koncentration 

till en plats med lägre koncentration. Detta gör att vattenmolekylerna vill 

gå från den fuktiga insidan av ett plagg till den mindre fuktiga utanför 

plagget. Genom diffusion transporteras vattenmolekylerna ut från plag-

get. (20) Desorption innebär att molekyler som är bundna till en yta av-

lägsnas, ofta genom temperaturhöjning eller luftströmmar (21). 

Hydrofila membran är helt solida och har därför högt motstånd mot vat-

ten och vind. Processen drivs av vätebindningar mellan enskilda vatten-

molekyler och komplementära funktionella grupper som finns i molekyl-

kedjorna. Kan förklaras som att det finns oändligt många stegade vägar 
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placerade med jämna mellanrum i membranet som transporterar vatten-

molekylen från sidan med högst koncentration till sidan med lägre kon-

centration, se bild 2.2. (22) 

 

 
Bild 2.2 Illustration över hur vattenånga transporteras genom membranet. 

2.1.2 Tyger 

 

Fibern 

Fibern är den minsta delen i ett tyg. Tygfibrer är indelade i naturliga och 

tillverkade fibrer. Råmaterialet i de tillverkade fibrerna kan vara ett na-

turligt material som genom tillverkningen konverteras till en textilfiber. 

Alla material passar inte att använda som textilfiber utan det måste vara 

flexibelt, tunn, lång, sammanhängande och stark. (23) 

 

Tyg och struktur 

Trådar skapas av fibrerna som ofta tvinnas ihop. Trådarna i sin tur skapar 

själva tyget. Det finns två huvudtekniker för hur detta går till, vävning 

och stickning. Vävt tyg är det som idag är vanligast och har ett stort an-

vändningsområde. Vävt tyg består av trådar som ligger i rak vinkel mot 

varandra. De trådar som ligger tvärgående av tygets längd kallas väft och 

de som ligger längsgående med tygets längd kallas varp. (24) 
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Stickade tyger skapas genom sammanhängande öglor. Denna metod är 

inte lika vanlig som vävt tyg. Stickade tyger har bra stretch, är lätta samt 

porösa. (25) 

Strukturen i tyget påverkar dess egenskaper angående värmetransport 

och genomsläpp av vattenånga. Tillsammans med fiberns struktur och 

geometri spelar detta stor roll i funktionen av tyget. Stickade tyger håller 

ofta värme bättre än vävda tyger. Vikten av tyget är även en viktig para-

meter som påverkar tätheten. Många studier visar även att tjockleken av 

tyget är en av de viktigaste egenskaperna som påverkar värmeisole-

ringen. (26) 

Polyester 

Polyester är en syntetisk fiber som utvecklades 1941. Polyester har många 

liknande egenskaper med nylon men skiljer sig på vissa punkter. Polyes-

ter har bättre elasticitet och förmåga att återgå efter förlängning. Polyester 

transporterar även bort fukt från kroppen bra, torkar snabbt och är pas-

sande för användning i kallt väder. Polyester är motståndskraftigt mot 

solljus. (27) 

 

Nylon 

Nylon kallas även för polyamid och är en syntetisk fiber som utvecklades 

1938. Nylon är den mest använda syntetiska fibern. Nylon är inte en 

elastomer och ger med sig vid sträckning. Det är en stark fiber med hög 

uppsugnings motstånd och är motståndig mot höga temperaturer. Ren 

nylon är känslig för solljus och behandlas för att bli mer motståndskraftig. 

Nylon används i allt från underkläder till väskor och möbeltyger. (27) 

 

 

DWR 

DWR är en ytbehandling som görs på yttertyget i funktionsplagg. DWR-

en ger en hydrofob hinna vilket betyder att vatten inte fäster på tyget utan 

pärlar av. Då membranet ligger innanför yttertyget används denna metod 

för att inte yttertyget skall bli blött. Membranen är skapade för att fungera 

med dessa förutsättningar. Om yttertyget blir blött kommer användaren 

att känna sig blöt och kall. Vattnet i yttertyget blockerar vattenångan att 

ta sig ut och kondens kan då skapas. (28) 
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2.1.3 Miljöaspekt 

 

Perflourerande ämnen används på textilier för att skapa släta ytor som är 

vattenavvisande och fettavvisande. De används i vissa textila membran 

och impregneringar. Perflourerande ämnen är svårnedbrytbara i naturen 

och transporteras vidare ut i haven och marken. Vanligast förekommande 

är PFOS och PFOA. (29) PFAS är ett samlingsnamn för perflourerande 

och polyflourerade ämnen. Det som dessa ämnen har gemensamt är att 

de innehåller en fullständigt fluorerad kolkedja som kan kopplas till ex-

empel en polymer.  

I dagsläget finns lite dokumenterade effekter hos människor av PFAS och 

stora kunskapsbrister om bedömning av ämnena. Men då de är både 

svårnedbrytbart och ackumulerande är det bråttom. 

Reglering: 

Sedan juni 2008 är det förbjudet med PFOS (med vissa undantag) och äm-

nen som kan brytas ned till PFOS i kemikaliska produkter och varor. Se-

dan 2009 ingår PFOS i Stockholmskonventionen för persistenta organiska 

miljögifter.  Samt FN:s LRTAP-konvention. (8) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skaltyger med hydrofila 

textilmembran- Ett utredande arbete 

för Houdini Sportswear  

Ann-Marie Zachrisson 

Teori 

2015-09-06 

 

 

 

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

10 

 

 

2.1.4 Testtyger  

Tygerna i testet har hydrofila membran och innehåller inte de farliga 

ämnena PFOA och PFOS, utan den snällare sorten C6. (30) 

Tygernas materialdata presenternas nedan samt egna bilder av tygerna 

förstorade i elektronmikroskop, se bilderna 2.3 -2.6. 
 

Tyg 1 

Yttertyg: 100 % återvunnen polyester 

Membran: 100 % hydrofilt polyester membran 

Innertyg: 100 % polyester jersey 

Återvinningsbar: Ja 

Vikt: 167 g/m2 

Fiber: 75D*75 D 

Ytbehandling: DWR-behandling 

Övrigt: Ripstop-konstruktion 

 

Tyg 2 

Yttertyg: 58 % återvunnen polyester, 48 % polyester 

Membran: 100 % hydrofilt polyester membran 

Innertyg: 100 % polyester jersey 

Återvinningsbar: Ja 

Vikt: 115g/m2 

Fiber: 30D*30D 

Ytbehandling: DWR-behandling 

 

Tyg 3 

Yttertyg: 100 % återvunnen polyester 

Membran: 100 % hydrofilt polyester membran 

Innertyg: 100 % polyester jersey 

Återvinningsbar: Ja 

Vikt: 160g/m2 

Fiber: 75D*75D 

Ytbehandling: DWR-behandling 

 

 

Tyg 4 

Bild 2.3  Bild av Tyg 1, förstorad 

i elektronmikroskop. 

Bild 2.4 Bild av Tyg 2, förstorad i 

elektronmikroskop. 

Bild 2.5 Bild av Tyg 3, förstorad i 

elektronmikroskop. 



Skaltyger med hydrofila 

textilmembran- Ett utredande arbete 

för Houdini Sportswear  

Ann-Marie Zachrisson 

Teori 

2015-09-06 

 

 

 

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

11 

 

 

Yttertyg: 100 % återvunnen polyester 

Membran: 100 % hydrofilt polyester membran 

Innertyg: 100 % polyester jersey 

Återvinningsbar: Ja 

Vikt: 146 g/m2 

Fiber: 60D*60D  

Ytbehandling: DWR-behandling 

Övrigt: Stretch Ripstop (31) 

 

2.1.5 Fysisk aktivitet 

 

Puls 

Normal vilopuls är mellan 60-80 slag/minut. Normal arbetspuls är 220 

minus personens ålder. (32) 

Gångfart 

Gånghastigheten är normalt mellan 5-7 km/h. (33)  

Temperaturreglering 

Vid fysisk ansträngning ökar värmeproduktionen från kroppens skelett-

muskler 30-40 gånger. För att kroppen skall klara av att föra bort denna 

värme ökar blodflödet till huden för att öka skillnaden i temperatur mel-

lan huden och omgivningen. Denna ökade skillnad gör att värmeavgiv-

ningen ökar. (34) 

Förutom detta svettas vi bort mycket av värmen. Värmeavgivningen sker 

inte när svetten ligger kvar på kroppen utan först när den avdunstar. Av-

dunstningen är starkt beroende av luftfuktigheten i omgivningen och rö-

relsen av luften. Om det är låg luftfuktighet är det lättare att avdunsta 

svetten och om luftfuktigheten är högre är det svårare. Luftens rörelse 

kan göra att avdunstningen sker snabbare även i hög luftfuktighet. (35) 

Vid användning av skalplagg betyder detta att svetten förångas av 

kroppsvärmen och vill gå till torrare klimat. Vattenångan går därför ge-

nom plagget till utsidan som är torrare med kroppsvärmen som motor. 

Denna effekt är önskvärd vid fysisk aktivitet, men den kan även gå åt 

andra hållet. Om förhållandet utanför plagget är fuktigare än innanför 

Bild 2.6 Bild av Tyg 4, förstorad i 

elektronmikroskop. 
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kommer fukten att vandra inåt istället. Om yttertyget blir blött stoppas 

ventilationen genom tyget och plagget upplevs som kallt eftersom fuktiga 

material leder bort värme. För att förhindra detta impregneras ytterty-

gerna. Efter tvätt bör tygerna åter impregneras genom värme och efter ett 

tag måste ny impregnering tillföras.  

Det är hälften av fukten som går ut genom tyget och hälften som går ut 

genom ventilationer och öppningar i kläderna. (17) 

 

Luftfuktighet 

Det finns olika typer av enheter och namn på luftfuktighet. Den som fo-

kuseras på i detta projekt är den relativa luftfuktigheten. Den mäts i pro-

cent och är mängden fukt i luften vid en viss temperatur i förhållande till 

den maximala luftfuktigheten vid den temperaturen. Under juli månad 

är luftfuktigheten utomhus ca 70-80% och 85-95% under januari. (36) 

Den relativa luftfuktigheten inomhus ligger ofta på ca 20-40%. Luftfuk-

tigheten är starkt kopplad till temperaturen, om temperaturen stiger sjun-

ker luftfuktigheten. Det är därför vanligt att luftfuktigheten är låg på vin-

tern eftersom den kalla luften kommer in och värms upp. (37) 
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3 Förstudie och planering 
I kapitel 3 presenteras metod, resultat och diskussion som berör faserna 

Förstudie och Planering. 

3.1 Inför projekt 

Inför projektet lämnades en ansökan in i form av en SMART, syfte, mål, 

avgränsningar, resurser och tid, se Bilaga A. Denna SMART uppdaterades 

en vecka in i projektet, se Bilaga B. Originalidén för projektet var att jäm-

föra tyger med två olika typer av textilmembran. Uppdateringen berörde 

beslutet att projektet endast skulle behandla företagets egna tyger. Beslu-

tet togs då svårigheter att få tillgång till tyger från konkurrerande företag 

med samma vikt, material i yttertyget och material i innertyget uppstod. 

En bedömning gjordes att testerna skulle ge för osäkra resultat för att 

kunna dra några slutsatser ifrån. Uppdateringen gällde även att försök i 

vindtunneln som tidigare varit osäkert om det kunde genomföras god-

känds och planerades in i projektet.  

3.2 Agilt projekt 

Projektet valdes att styras med agil projektledning. Anledningen till detta 

var att det agila arbetssättet tillåter förändringar som i detta projekt för-

väntades och krävde flexibilitet. Då studenten arbetade själv med pro-

jektet lämpade sig de korta kommunikationsvägarna som används i den 

agila metoden. Inom agil metod uppdateras projektbeställaren ständigt 

och det användes under detta projekt. Studenten hade kontinuerlig kon-

takt med handledare på företaget och handledare på universitetet. (38) 

SWOT-analys, riskanalys samt positionering hämtades från den tradit-

ionella projektledningen. 

Faserna i projektet har gått enligt bilden nedan.  

 

 

Bild 3.1 Översikt för projektfaserna. 

3.3 Förstudie 

I förstudien bestämdes projektets ramar vilket innefattade tid, kostnad 

och resultat. Förstudiens metoder gav gemensamt svar på vad och som 

Planering Förstudie 
Genomför-

ande 
Överlämn-

ing 
Avslut 
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skalle göras i projektet och varför det skall genomföras. De metoder som 

ingick i förstudien följer nedan. (39) 

3.3.1 Vision 

Visionsdokumentet användes för att sammanställa visionen samt syfte 

och mål med projektet, se Bilaga C. Visionen var en kortfattad beskrivning 

av projektet i helhet. Trots att det var i ett tidigt stadie i projektet var det 

nödvändigt att titta på projektet i det stora utan att egentligen ha verkty-

gen för det. (40) Visionen skapades på tidiga möten mellan studenten och 

företaget. (41)  

3.3.2 Intressentanalys 

Intressentanalysen användes för att få förståelse för vilka intressenter 

som är kopplade till projektet, se Bilaga D. Först identifierades tre huvud-

grupper och sedan vilka som ingår i de olika grupperna. För varje enskild 

intressent beskrevs sedan engagemanget, omfattningen och vilka delar 

av projektet som intressenten var inblandad i. (42) 

3.3.3 Kommunikationsplan 

För att kunna arbeta i projektet enligt den agila metoden behövde kom-

munikationerna vara utstakade från uppstart för att kunna ske snabbt och 

kontinuerligt, se Bilaga E. En plan för varje intressent där kommunikat-

ionssätt och ansvar till kommunikation uppfördes. (43)  
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3.4 Planering 

Denna fas klargjorde hur projektet skulle genomföras. Planeringsfasen 

var i stort sett ett teoretiskt genomförande av projektet.  

Vanligtvis används fem nivåer av planering inom den agila metoden. 

Dessa är vision, färdplan, leveransplan, etapplan och daglig plan. (44) I 

detta projekt valdes att slå ihop färdplanen och leveransplanen samt 

etapplanen och den dagliga planen. Detta för att inte planeringen skulle 

ta för mycket tid utan fungera smidigt i projektet.  

3.4.1 Färdplan och leveransplan 

Färdplanen skapades för att planera hela projektet och innefattade även 

leveransplanen som bestod av viktiga datum och leveranser. (45) Färd-

planen skapades med hjälp av ett projektverktyg på internet som heter 

ICoordinator (46). 

3.4.2 Etapplan 

Etapplaner användes för att skapa kortsiktiga planeringar för en vecka, 

detta var ett komplement till den mer överskådliga färdplanen. En plane-

ring skapades varje fredag för att planera nästkommande vecka. Varje 

fredag sattes som leveransdatum för den pågående etappen. Vid varje av-

slutad etapp kontrollerades det om det fanns aktiviteter som inte blivit 

färdiga eller behövdes flyttas över till pågående etapp. (45)  

3.4.3 SWOT-analys 

SWOT-analysen identifierade interna styrkor och svagheter samt externa 

möjligheter och hot. Analysen gjordes över studenten och företaget. När 

kartläggningen över de fyra kategorierna gjorts drogs slutsatser genom 

att identifiera fördelar, försvar, sårbarheter och frestelser. Kartläggningen 

ledde till att identifiera eventuella håligheter och risker med projektet. 

(47)   

3.4.4 Riskanalys 

Riskanalysen gjordes för att i ett tidigt skede identifiera de risker som kan 

förekomma under projektets gång. (48) 
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3.4.5 Metodansatser 

Metoder som användes för att nå de tidigare nämnda intressenterna pre-

senteras nedan. 

Metodansats 1: Litteraturundersökning 

Urval: Internet, böcker och artiklar. 

Metod: Litteraturstudie och sökningar. 

Stimuli: Dator och böcker. 

Kontext: Mittuniversitetet och bibliotek. 

 

Metodansats 2: Konsumenter 

 

Urval: Aktiva användare av skalplagg. 

Metod: Marknadsundersökning. 

Stimuli: Webenkät. 

Kontext: Olika forum på internet. 

 

Metodansats 3: Företaget 

 

Urval: Personal på Houdini. 

Metod: Samtal och diskussioner. 

Stimuli: Verkliga möten, internet och telefon. 

Kontext: Delning av dokument och material via email. 

 

Metodansats 4: Observationer 

 

Urval: Egna observationer och utföranden. 

Metod: Användning av skalplagg under skidåkning och toppturer.  

Stimuli: Egna skalplagg. 

Kontext: Fjällen i Jämtland. 
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3.4.6 Positionering 

För att förstå hur Houdini är placerad på dagens marknad skapades ett 

positioneringsdiagram. (49) De parametrar som undersöktes var vad de 

konkurrerande företagen använde för huvudsakliga membran och vilket 

material som användes i yttertyget. Marknaden avgränsades till företag 

som håller samma kvalitet som Houdini och som finns i Skandinavien. 

För att hitta dessa företag utgicks det från tre populära webbutiker som 

har skidkläder, Alpingaraget (50), Naturkompaniet (51), och Addnature 

(52).   

3.5 Överlämning 

I överlämningsfasen avslutades projektet och överlämnas till mottagaren. 

Detta skedde genom inlämning av projektrapport och presentation av 

projektet. 

3.6 Avslut 

I avslutningsfasen lämnades resurser tillbaka i form av testade tyger och 

plagg till Houdini. En presentation hos Houdini utfördes en vecka efter 

projektets slut. Detta för att flera medarbetare på Houdini skulle kunna 

ta del av presentationen och behövde därför genomföras hos dem. (53) 
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3.7 Resultat Förstudie 

Resultatet av Förstudien presenteras i Bilaga C-E.  

3.8 Resultat Planering 

Resultatet av denna fas blev ett strukturerat projekt och kunskaperna låg 

till grund för den kommande genomförande fasen. 

Färdplan 

Färdplanen som även innefattar leveransplanen presenteras i Bilaga F. 

Etapplan 

Etapplanen presenteras i Bilaga G. 

SWOT-Analys 

SWOT-analysen presenteras i sin helhet i Bilaga H. 

Riskanalys 

Riskanalysen resulterade i en tabell där risker identifierades och åtgärder 

skapades, se Bilaga I. Denna riskanalys fick användas under projektets 

gång. En av de risker som inträffade var att testmaterialet blev försenat 

vilket löstes enligt planen. En av maskinerna i textillaboratoriet var trasig 

och kunde inte användas, åtgärden kunde ej genomföras och det testet 

var tvunget att strykas. Även en maskin under vindtunneltestet funge-

rade inte helt, värmekameran. Den var tvungen att startas om ofta vilket 

gjorde att vid vissa tillfällen uteblev bilderna. 

 Risken som gällde mätningsfel i textillaboratoriet åtgärdades redan in-

nan testerna startade genom att extra tyg beställdes och klipptes till. 
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Metodansatser 

Metodansats 1 var grunden för all teori i projektet, främst har litteratur och 

webbaserade källor används. All fakta samlades in, sållades och samman-

ställdes. 

Metodansats 2 gav förståelse för hur konsumenterna använder sina skalp-

lagg och vad de prioriterar. Fullständig enkät och alla svar finns i Bilaga 

J.  

Resultaten visar på en trend bland konsumenterna att antingen använder 

skaljackorna varje dag, tre-fyra månader om året eller mindre än en må-

nad per år. Den största gruppen av konsumenter använder sina skalklä-

der vid liftburen alpin åkning. Även här visas den stora gruppen av 

”varje dag användare”. Användning vid toppturer och vid regn är van-

ligt.  

Egenskaperna som prioriteras högst är vatten och vindtäthet, genom-

släpp av vattenånga, passform och att det ska vara skapade i miljövänligt 

material.  

På frågan om vad som kan förbättras eller önskas gavs många svar. En 

tendens kan urskiljas då många konsumenter önskar att flera jackor är 

gjorda i miljövänliga material och använder miljövänlig impregnering. 

Genomsläppet av vattenånga önskar många en förbättring av samt pass-

formen för damer. 

Metodansats 3 har resulterat i näst intill daglig kontakt med företaget. Fö-

retaget har varit engagerade och intresserade av projektets gång och re-

sultat.  

Metodansats 4 gav inspiration till metodvalet och planeringen av vindtun-

neln.  
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Positioneringsdiagram 

 

 

Bild 3.2 Positioneringsdiagram. 

Positioneringsdiagrammet visade att Houdini idag är ensamma uppe i 

sin sektion medan merparten av företagen är samlade i den nedre vänstra 

sektionen. De flesta konkurrerande företagen använder i huvudsak nylon 

i sina yttertyger och har mikroporösa membran. 
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3.9 Metoddiskussion 

Arbetet valdes att genomföras med hjälp av agil metod. Arbetssättet pas-

sade projektet då det har krävts snabba och flexibla beslut och leveranser. 

Det agila arbetssättet gjorde att metoden för vindtunneltestet fått växa 

fram, ett mål fanns från början men ingen exakt planering på hur genom-

förandet skulle ske fanns. 

Förstudien lade grunden för projektets utformning och mål. Denna var 

viktig för hela projektet. De tydliga riktlinjerna i projektet gjorde att både 

studenten, företaget och handledaren var inriktade på samma mål. Det 

har även varit viktigt att kunna ändra vissa detaljer som upptäcks under-

lätta projektet.  

Planeringsfasen fungerade bra och den första färdplanen som skapades 

har varat under hela projektet. De nivåer av planering som valdes att ar-

beta efter gav ett lyckat resultat och kändes funktionellt genom hela pro-

jektet. Den längre färdplanen har kompletterats av etapplanerna. 

Metoderna som användes i de olika faserna anpassades under arbetets 

gång. De flesta metoderna kommer från den agila metoden men SWOT-

analysen och riskanalysen hämtas in från den traditionella projektled-

ningen. SWOT-analysen var bra för att se vart kunskapsbrister kunde 

uppstå och risker inträffa. SWOT-analysen berörde projektet men även 

samarbetet mellan student och företag. Det var bra att fundera över sam-

arbetet och reflektera över hur det skulle ske på ett smidigast sätt. 

Tidigare erfarenheter av riskanalysen är att den ofta görs men inte an-

vänds. Under detta projekt har riskanalysen behövt användas vid flera 

tillfällen. Förståelsen för värdet av en välgenomtänkt riskanalys har ökat 

under detta projekt. Trots att det inte är önskvärt att behöva åtgärda ris-

kerna har detta gett en positiv upplevelse eftersom det fungerade så pass 

smidigt. 

Metodansatsen där enkäten användes skapade en förståelse för konsu-

menten och hur de tänker. Eftersom Houdini vill kunna analysera vidare 

resultaten för vidare kommunikation var detta en viktig del. Tillsammans 

med positioneringsdiagrammet visas det att Houdini är rätt ute med sina 
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materialval. Enkäten visade en efterfrågan på den typen av plagg och vär-

deringar som Houdini har. Houdini är helt rätt ute med sitt sätt att skapa 

och designa kläder och enkäten styrkte detta. 



Skaltyger med hydrofila 

textilmembran- Ett utredande arbete 

för Houdini Sportswear  

Ann-Marie Zachrisson 

Textilstudie 

2015-09-06 

 

 

 

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

23 

 

 

4 Textilstudie 
I kapitel 4 presenteras metod, resultat och diskussion för delen 

Textilstudie av projektet.  

 

4.1 Metod Textilstudie 

I kapitel 4.1 presenteras metoden som användes under fasen Planering för 

Textilstudie-avsnittet. 

Tillsammans med Houdini planerades det vilka tester som skulle genom-

föras i textillaboratoriet. Testerna som valdes var vattenpelare, genom-

släpp av vattenånga, spraytest, riv test samt att ta bilder i mikroskop och 

elektronmikroskop. Alla tester i textillaboratoriet följde internationella 

standarder. Inför de genomförande veckorna studeras dessa noggrant för 

att tiden i laborationsmiljön skulle användas så effektivt som möjligt. Ma-

skinerna som användes i de olika testerna presenteras i Bilaga K. 

0. Tvätt: ISO 6330 Domestic washing and drying procedures for textile 

testing. 

Hälften av tygerna som skulle testas tvättades 10 ggr. Detta test gjordes 

för att se vad som händer med plaggen efter användning. Testet i sig ut-

värderades inte utan de tvättade tygerna användes i test 1-4. (54) 

1. Genomsläpp: ISO 811- 1981 Determination of resistance to water pen-

etration - Hydrostatic pressure test.  

Testet visade hur mycket vatten som släpptes igenom tyget på 15 minu-

ter. Vattnet attraheras att gå genom tyget med hjälp av en specifik gel som 

placeras i testtyget. Det är vikten av vattnet som tagits upp i gelen som 

mättes. Denna metod användes då det är just genomsläpp som är intres-

sant för företaget att titta på i de nästkommande fysiska testerna. (55) 
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2. Vattenpelare: ISO 15496:2004 Measurement of water vapor permea-

bility of textiles for the purpose of quality control. 

Testet visade det tryck som krävdes för att få igenom tre oberoende vat-

tendroppar genom tyget. Denna metod visade hur motståndskraftigt ty-

get är för vattentryck, det vill säga hur mycket väta det klarade av. Denna 

metod valdes då den är högst relevant för funktionen av skalkläder då de 

ska vara vattentäta. (56) 

3. Spraytest: ISO 4920 Determination of resistance to surface wetting 

(spray test). 

Testet visar hur vattenavvisande tygets yttertyg är. Denna egenskap är 

viktigt för användningen då den förhindrar att vatten kommer in i ytte-

rytget och täpper igen genomsläppets framfart. (57) 

4. Riv test: ISO 13937-2 Tear properties of fabrics - Part 2: Determination 

of tear force of trouser-shaped test specimens (Single tear method). 

Testet visade på riv styrkan i tyget. Eftersom det var skaltyger som testa-

des är detta ett viktigt test då de behöver en god riv styrka för att vara 

hållbara.  Den prövas i både varp och väft. (58) 

Mikroskopbilder (färg): Mikroskopbilder togs för att få en närmare bild 

av hur strukturen i tygerna såg ut.  

Elektronmikroskop bilder (svart/vita): Med detta redskap kunde bilder 

med bättre förstoring tas, bilderna togs av Andrey Koptyug. (59) 

Tygerna från Houdini klipptes i bitar om 25x25 cm, förutom för riv testet 

som klipptes i 20x5x10cm bitar. Varje test genomfördes på tre olika tyg-

bitar från samma tyg, detta för att egenskaperna kan variera över tygläng-

derna så endast en bit av varje tyg kan ge väldigt varierande och missvi-

sande resultat. 

Testplanen skapades tidigt för att få en uppfattning om hur många tester 

som skulle genomföras och för att förberedelserna skulle kunna komma 

igång tidigt, se Bilaga L. 
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4.2 Genomförande Textilstudie 

I avsnitt 4.2 förklaras hur testerna i textillaboratoriet genomfördes, detta 

ingår i fas Genomförande. 

 

0. Tvätt:  

Hälften av tygbitarna tvättades 10ggr och fick sedan hängtorka i tork-

skåp. Skilt från standarden var att tygbitarna torkade under värme i 30 

min. 

1. Genomsläpp:  

Detta test förbereddes dagen innan genom att blanda ihop en specifik 

gelé som används under testet, gelén drar åt sig vatten. På testdagen de-

lades gelen upp i koppar och ett referensmembran löddes fast över öpp-

ningen. Tyget som skulle testas spändes på över en metallbehållare till-

sammans med ett till referensmembran. Dessa placerades i vattenbehål-

laren och fick konditionera i 15 min. Därefter vägdes varje gel kopp precis 

innan den placerades i metallbehållaren med membranet nedåt, se bilder 

4.1–4.2. Efter 15 min togs kopparna bort och vägdes igen. 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

      

Bild 4.1 Maskinen som användes vid test av 

genomsläpp av vattenånga. 

Bild 4.2 Bilden visar när testet genomförs, 

kopparna med gelen står i metallringarna 

med tyg. 
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2. Vattenpelare:  

Först fylldes behållaren i maskinen upp med vatten och tyget fördes över 

så nära att kontakt med vattnet uppstod, detta för att inte luftbubblor 

skulle finnas mellan tyget och vattnet. Tyget spändes fast, se bilderna 4.3–

4.4. Testet mätte vilket tryck som krävdes för att tre stycken oberoende 

och växande vattendroppar skulle synas på ovansidan av tyget. Maski-

nen mätte i enheten cmH2O som sedan räknades om till mmH2O, det är 

enheten som används för funktionskläder och benämns som tygets vat-

tenpelare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 4.3 Maskinen för test av                                                  
vattenpelare.   

 

3. Spraytest:  

Tyget spändes fast i en metallring som placerades i maskinen i lutande 

position, se bild 4.5. Sedan hälldes 250 ml destillerat vatten i tratten ovan-

för och vattnet sprutade ner på tyget, se bild 4.6. När vattnet sprutat klart 

togs metallringen med tyget bort. Resultatet bedömdes mot olika bilder 

för att se vilken ISO-standard som stämde bäst överens med resultatet.  

  

Bild 4.4 Bild tagen under ett av 

testerna för vattenpelare. 
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4. Riv test 

Testbiten såg ut som en byxa och det ena benet fästes i maskinens övre 

grepp och den andra i den nedre, se bild 4.7. Testet startades och tyget 

drogs isär med en jämn hastighet och kraften som krävdes samt förlä-

ningen dokumenterades.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                 Bild 4.7 Bilden visar hur det såg ut när  

                                            ett riv test genomfördes. 

  

Bild 4.5 Bilden visar 

uppsättningen vid spraytest. 

Bild 4.6 Bilden visar hur det såg 

ut när ett spraytest 

genomfördes. 
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4.3 Resultat Textilstudie 

I kapitel 4.3 presenteras resultaten från textillaboratoriet, varje metod pre-

senteras var för sig. 

Under försöken samlades en stor mängd data in, all data får inte plats att 

presenteras i denna rapport. Resultaten har därför analyserats och valts 

att presenteras på nedanstående sätt för att ge en sådan överskådlig bild 

som möjligt. Alla resultaten finns att få tillgång till på en CD-skiva. En 

finns på Mittuniversitetet i Östersund och en hos Houdini. 

0. Tvätt 

Tvätten utfördes med lyckat resultat.  

1. Genomsläpp 

Resultatet för genomsläpp av vattenånga visas i tabell 4.1 nedan, det är 

skillnaden mellan vägningen innan testet och efter testet som visas. Det 

är alltså vikten av det vatten som tagits upp i gelen.  

Det tyg som fick minst upptag av vatten var Tyg 1 och tyget som fick 

störst upptag var Tyg 3. Störst skillnad mellan tvättad och otvättade test-

bitar har Tyg 1. Märkbart är att Tyg 4 är det enda tyget som fick sämre 

resultat efter tvätt. 

Tabell 4.1 Resultatvärden för testerna av genomsläpp av vattenånga. 

 

 

 

 

 

 

Genomsläpp (g) Otvättad Tvättad Skillnad 

Tyg 1 0,1759  0,2614  0,0855 
Tyg 2 0,4012  0,4144  0,0132 
Tyg 3 0,5144  0,5405  0,0261 
Tyg 4 0,2116  0,2010  - 0,0105 
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2. Vattenpelare 

Detta test kunde inte genomföras då en packning på maskinen var för 

gammal. Några tester utfördes innan beslut togs att det inte kunde fort-

sätta, resultaten presenteras nedan.  

Tygbit 1I11: Vatten pressades ut och trycket sjönk vid 1600 cmH2O och 

testet avslutades. Kluckande ljud observerades, förmodligen för att det 

var för lite vatten kvar i behållaren.  

Tygbit 1I12: Vatten läckte ut men trycket fortsatte att öka hela tiden. 

Testet avslutades vid 2400 cmH2O.  

Tygbit 1I13: Vatten läckte ut men lät maskinen gå till max, den stängde 

av vid 3000 cmH2O. Ingenting syntes på översidan av tyget.  

Prövade att sätta på silvertejp på de skrovligaste delarna på packningen. 

Tygbit 1I14: Vid 1300 cmH2O började det läcka, näst intill spruta vatten 

och testet avbröts.  

Tygbit 1I15: Vid 1400 cmH2O läckte det vatten och trycket sjönk. 

Försöken att snabbt lösa problemet med packningen lades ned. En ny 

packning beställdes men leveranstiden var en månad. Då den inte hann 

komma inom tiden för projektet var detta test tyvärr tvunget att strykas.  
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3. Spraytest 

Resultaten från spraytesterna presenteras i tabell 4.2 nedan. Bedömning 

skedde med hjälp av en ISO-standard som är en skala från fem till noll. 

Om ett prov bedöms som en femma har inget vatten fastnat på tyget och 

en nolla är tyget helt genomblött. 

Alla tygerna fick samma resultat när de var otvättade, inget vatten hade 

fastnat. Efter tvätt var det Tyg 2 som hade bäst resultat och Tyg 4 hade 

sämst resultat.  

Tabell 4.2 Resultatvärdena för spraytesterna. 

Spray Otvättad Tvättad Skillnad 

Tyg 1 5 2,7 2,3 
Tyg 2 5 4,7 0,3 
Tyg 3 5 4 1 
Tyg 4 5 2 3 

 

4. Riv test 

Resultaten för riv testerna visas i tabell 4.3 nedan. Tyg 1 hade högst riv 

styrka i både X-led (varp) och Y-led (väft) medan Tyg 4 hade minst i X-

led och Tyg 2 hade minst i Y-led. Minst skillnad efter tvätt hade Tyg 4 i 

X-led och störst skillnad hade Tyg 2 i Y-led. 

Tabell 4.3 Resultat värdena för riv testerna. 

Riv (N) Otvättad Tvättad Skillnad 

Tyg 1 X 28,95  26,03  2,92 
Tyg 1 Y 38,35 33,24 5,11 
Tyg 2 X 16,32 13,82 2,50 
Tyg 2 Y 20,21 14,62 5,59  
Tyg 3 X 17,86 15,44 2,42 
Tyg 3 Y 34,68 30,73 3,95 
Tyg 4 X 14,65 13,19 1,46  
Tyg 4 Y 23,54 18,62 4,92 

 

Observationer från de rivna bitarna är att Tyg 1 var mer utdraget längre 

in i tyget. Jämfört med Tyg 3 där trådarna såg ut att ha gått sönder precis 
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i rivningen. Tyg 4 hade olika utseende beroende på vilken riktning test-

biten dragits i. 

Mikroskopbilder togs av de rivna tygbitarna för att få bättre uppfattning 

av hur trådarna revs, se bilderna 4.8–4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 4.8 Mikroskopbild av 

rivningen av Tyg 1. 

Bild 4.10 Mikroskopbild av 

rivningen av Tyg 3.  

Bild 4.9 Mikroskopbild av 

rivningen av Tyg 2. 

Bild 4.11 Mikroskopbild av 

rivningen av Tyg 4. 
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4.4 Diskussion Textilstudie 

I kapitel 4.4 presenteras diskussionen som berör testerna från textillabo-

ratoriet, varje metod diskuteras för sig. I avsnitt 4.4.1 presenteras felkällor 

följt av fortsatta studier i kapitel 4.4.2. 

Genomsläpp 

Det tyg som hade bäst genomsläpp var Tyg 3 och det med sämst var Tyg 

1. Som det framgår i teorin spelar tjockleken på fibern, strukturen i tyget 

och vikten av tyget in på genomsläppet. Utifrån detta är det inte så svårt 

att tänka sig att Tyg 1 har sämst förmåga att släppa igenom vatten då det 

är det tyget som väger mest och har en av de tjockaste fibrerna. Däremot 

att Tyg 3 hade bäst resultat var mer överraskande då det är det näst 

tyngsta tyget och är ett av de tygerna med tjockast fiber. Ett mer väntat 

resultat hade varit att Tyg 2 skulle ha bäst genomsläpp då det är både 

lättast och har tunnast fiber. Det oväntade resultatet kan bero på att Tyg 

3 har en struktur som vattenångan lättare kan ta sig igenom. 

Det tyg som påverkades minst av tvätten var Tyg 4, det var även det enda 

tyget som släppte igenom mindre vatten efter tvätt. Detta kan bero på att 

den grövre stretch-strukturen i Tyg 4 blev mer porös efter tvätt och svå-

rare för vattnet att transporteras igenom. Efter tvätten hade Tyg 4 sämst 

genomsläpp eftersom de andra tygerna visade bättre resultat efter tvätt. 

Det tyget som påverkades mest av tvätten var Tyg 1.  

Bilderna på tygerna i förstoring visar att strukturen hos Tyg 1 och Tyg 3 

är olika då Tyg 1 är gjord i en ripstop-konstruktion. I detta test kan det 

antas att det är strukturen på tygerna som har störst betydelse. 

Vattenpelare 

Detta test kunde ej genomföras och kan därför ej diskuteras. Nämnvärt 

är att det testet som gick igenom fick högsta värdet och då alla tygerna 

har samma membran kan det antas att alla tygerna har hög motståndig-

het mot vatten. 
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Spraytest 

Metoden som används för spraytestet är enkel men effektiv och det var 

enkelt att tolka resultaten. Alla tygerna hade högsta resultatet när de var 

otvättade. Efter tvätt hade Tyg 2 bäst resultat och Tyg 4 sämst resultat. 

Eftersom alla tygerna fick sämre resultat kan det påvisa att det mesta av 

DWR-en försvunnit i tvätten och att det är andra egenskaper som styr 

resultatet efter tvätt. Eller så har DWR-en tvättats bort mer på vissa av 

tygerna än på andra.  

Om det antas att DWR-en har fällts av lika mycket från alla tygerna kan 

skillnaderna bero på strukturen av tyget. Tyg 2 har en platt och tät struk-

tur bestående av tunna fibrer. Tyg 4 har en mer porös struktur med tjock-

are fibrer, det är även det enda stretch-tyget. Det kan tänka sig att vattnet 

har lättare att fastna i den porösa strukturen än i den plattare och tätare 

strukturen. 

Riv test 

Riv testet är det test som skiljer sig något från de andra, de andra berör 

hur vatten beter sig runt om och genom tyget. Riv testet visar styrkan i 

strukturen och fibrerna. Riv testet kan därför ses om överflödigt men det 

valdes att vara med i testet då det är en så pass viktig egenskap hos skal-

kläder.  

Det tyg som var starkast i både X-led(varp) och Y-led(väft) var Tyg 1, 

både innan och efter tvätt. Resultatet är rimligt då tyget har en av de tjock-

aste fibrerna och är tyngst. Det har även en ripstop-konstruktion som tyd-

ligt syntes på tygbiten efter rivningen. Som det nämns i teorin är ripstop-

konstruktionen framtagen för att göra tyget riv starkare. Att detta tyg fick 

högst resultat är därför rimligt. Även Tyg 4 har en ripstop-konstruktion 

men då det ej syntes på detta test kan en slutsats dras att stretch-kon-

struktionen i detta tyg tog över. Om Tyg 4 inte hade haft en ripstop-kon-

struktion hade kanske testresultaten blivit ännu lägre. 

Svagast i X-led var Tyg 4 men det var även det tyg som påverkades minst 

av tvätten. Tyget har den näst tjockaste fiber och är näst tyngst. Att det 

fick sämst resultat kan bero på att det är ett stretchtyg och att de elastiska 

trådarna inte har samma styrka som oelastiska trådar. 
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 Svagast i Y-led var Tyg 2. Även detta resultat var rimligt då det är tyget 

med minst vikt och tunnast fibrer, att det har den svagaste riv styrkan är 

troligt. Att det är tyget som påverkades minst vid tvätt har setts tidigare 

i spray-testet. 

Alla tygerna är starkare i Y-led än i X-led och alla tygerna försvagades 

mest i Y-led efter tvätt. Vad som gör att tygerna försvagas i Y-led är svårt 

att säga. Det skulle kunna vara ytbehandlingen som gör att det blir extra 

starkt eller att strukturen blir något lösare efter tvätt. 

4.4.1 Felkällor Textilstudie 

Felkällor under testerna i textillaboratoriet minimerades genom att utföra 

testerna efter ISO-standarder. Dessa standarder är utformade för att fel-

källor inte skall ge stor inverkan på resultaten. De felkällor som kan ha 

förekommit är den mänskliga faktorn som alltid är närvarande vid hand-

havande.  

4.4.2 Fortsatta studier Textilstudie 

Det skulle vara intressant att göra tester enligt grund idén för projektet, 

nämligen att även testa tyger med mikroporösa membran med samma 

yttertyg och innertyg. Resultaten skulle visa om mikroporösa membran 

och hydrofila membran är likvärdiga. Tester i kalla klimat skulle även 

vara intressant, för att se om tygernas egenskaper förändras vid kyla. 
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5 Plaggstudie 
I kapitel 5 presenteras metod, resultat och diskussion för delen 

Plaggstudie av projektet. 

5.1 Metod Plaggstudie 

I kapitel 5.1 presenteras metoden som användes under fasen Planering för 

Plaggstudie-avsnittet. 

Den grova strukturen för vindtunnelförsöken tog studenten fram tillsam-

mans med Houdini (41). Detaljerna diskuterades med Universitetslektor 

Mats Ainegren (60). Jackorna som skulle testas valdes ut av Houdini. 

Jackorna är sydda av de tygerna som testades i textillaboratoriet. Jacka 1 

är sydd av Tyg 1 och Tyg 4 och Jacka 2 är sydd i enbart Tyg 2. 

Målet med försöken i vindtunneln var att utföra fysiska försök på de 

material som testats i textillaboratoriet. Försöken genomfördes med efter-

strävan att efterlikna ett verkligt scenario. Det är tänkt att försöksperso-

nerna går ute i naturen och börjar gå på platt mark. De kommer efter 10 

min fram till en backe som de går upp för. Efter ytterligare 10 minuter 

kommer de upp en bit i backen och blir exponerade för motvind. När de 

kommit upp i lä på en platå blir det platt igen.  

Nedan visas testplanen: 

o 10min gång, 5km/h 

o 10min gång, 4km/h, 10° lutning 

o 10min gång, 4km/h, 8° lutning, 10m/s vind 

o 10min gång, 5km/h 

Mätdata: Då studenten skapade detta försök är det inte beprövat sedan 

tidigare, därför användes relativt enkla metoder för att samla in mätdata 

och lättare kunna utvärdera resultatet. Metoderna har studenten använt 

i andra försök tidigare. Då försöken endas genomfördes i liten skala, med 

två försökspersoner kunde inte djupare analys genomföras på resultaten.  

Skala: En egengjord skala över hur fuktig försökspersonen kände dig. 

Skalan var inspirerad av Borg-skalan (61) som används vid ett så kallat 

max-test inom träning, ett test där den maximala fysiska aktiviteten un-

dersöks. Den egengjorda skalan gick från 1-7, där ett var torr och sju 

dyngsur. Varannan minut frågades försökspersonen hur de kände sig och 
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vart de bedömde att de rankade sig på skalan. Då luftfuktighet är relativt 

komplicerad att få fram säkra resultat för valdes denna metod. Uppfatt-

ningen om hur människan känner sig är en bra indikation på hur klä-

derna fungerar sig vid användning. 

Puls: Kontrollerades för att se om försökspersonerna utförde liknande fy-

sisk aktivitet under sina båda försök. Pulsen registrerades under hela för-

söket med hjälp av ett pulsband och pulsklocka. 

Barotermohygrometer: En givare som mäter temperaturen och luftfuk-

tigheten på luften. Denna används i vanliga fall vid Douglas bag- försök 

(62), en metod där utandningsluften analyseras vid max-test för att un-

dersöka syreupptaget. Temperaturen och luftfuktigheten valdes att ta 

med som metod för att komplettera skalan. Givaren var i detta fall place-

rad på ryggen av försökspersonen mellan underställ och jacka. 

Värmekamera: En värmekamera användes för att ta bilder på försöksper-

sonernas överkropp både framifrån och bakifrån varannan minut. Vär-

mekameran är ett lätt verktyg att använda och kan ge bra och visuella 

bilder på hur värmen beter sig runt försökspersonerna under försöken. 

För att välja ut vilka bilder som skulle visas i resultatet utgicks det ifrån 

temperaturkurvan. Detta för att se om skillnaderna visas även på bil-

derna.   

Viktigt i planeringen av försöket var att i förväg försöka minimera stö-

rande moment och att försöka styra möjliga parametrar. Av den anled-

ningen valdes försöken att utföras i vindtunneln där fler parametrar 

kunde kontrolleras. Temperaturen ställdes in i förväg innan båda försöks-

dagarna. Luftfuktigheten var likvärdig under de båda försöken, att styra 

den i förväg går inte men chansen att den skulle vara samma utomhus 

under två dagar är inte lika trolig som att den är samma inomhus. Klä-

derna som försökspersonerna hade på sig spelade även stor roll. Därför 

förbereddes försöken genom att personerna bads bära samma/likadana 

underkläder de olika försöksdagarna. De hade likadana underställ och 

skalbyxor från Houdini.  
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5.2 Genomförande Plaggstudie 

I avsnitt 5.2 beskrivs genomförandet i vindtunneln och illustreras med 

förklarande bilder. 

Försöken i vindtunneln utfördes under två separata dagar. Under dessa 

två dagar utförde två försökspersoner identiska försök. Försöksperso-

nerna testade en jacka var vid varje försökstillfälle.  

Försökspersonerna blev placerade på bandet, se bild 5.1. Givaren som 

mätte temperatur och luftfuktighet placerades innanför jackan, se bild 5.2. 

En säkerhetssele användes under alla försöken, detta för att förhindra 

skador, den gör att bandet stannar om försökspersonen ramlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 5.1 Bilden visar hur en av 

försökspersonerna är placerad på 

bandet i vindtunneln. 

Bild 5.2 Bilden visar givaren som 

tillhör barotermohydrometern. 

Distanser är påmonterade för att 

förhindra att givaren kommer i 

kontakt med något.  
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Studenten var hela tiden med försökspersonen inne i vindtunneln och 

stod på sidan av rullbandet. Därifrån sköttes registrering av skalan och 

bilder togs med hjälp av värmekameran. Uppsamling av övrig mätdata 

utanför vindtunneln registrerades av Mats Ainegren. 

 

 

 

 

 

Under de delar av försöken där bandet lutade reglerades detta under på-

gående försök, se bild 5.3. Innan vinden sattes på fick försökspersonerna 

dricka lite vatten och sätta på sig skyddsglasögon då vinden var stark, se 

bild 5.4. 

När försöken var genomförda lades registreringarna från pulsklockan in 

i en dator. Bilderna från värmekameran fördes också över direkt till da-

torn för att vara redo för nästa försök. Övrig data analyserades senare och 

resultaten presenteras i kommande avsnitt. 

  

Bild 5.3 Bilden är tagen under försökets gång och 

visar hur lutningen på bandet var. 

Bild 5.4 Bilden visar en av 

försökspersonerna under försöket, 

taget under perioden då både vind 

och lutning är igång. 
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5.3 Resultat Plaggstudie 

I kapitel 5.3 presenteras resultaten från textillaboratoriet, varje metod pre-

senteras var för sig. 

Under försöken samlades en stor mängd data in, all data får inte plats att 

presenteras i denna rapport. Resultaten har därför analyserats och valts 

att presenteras på nedanstående sätt för att ge en sådan överskådlig bild 

som möjligt. Alla resultaten finns att få tillgång till på en CD-skiva. En 

finns på Mittuniversitetet i Östersund och en hos Houdini. 

Allmän data för dag 1: 

Försöksperson 1 testade Jacka 2, 1:2 i diagrammen nedan. 

Försöksperson 2 testade Jacka 1, 2:1 i diagrammen nedan. 

Temperatur luft: 10-11˚C 

RH luft: 25-35% 

 

Allmän data för dag 2: 

Försöksperson 1 testade Jacka 1, 1:1 i diagrammen nedan. 

Försöksperson 2 testade Jacka 2, 2:2 i diagrammen nedan. 

Temperatur luft: 10-11 ˚C 

RH luft: 25-35% 

 

Mätdata kommer följande presenteras i linjediagram 5.1–5.4 där varje linje 

är döpt med en kodning som förklaras nedan. 

 

1:1 – Försöksperson 1 + Jacka 1 

1:2 – Försöksperson 1 + Jacka 2 

2:1 – Försöksperson 2 + Jacka 1 

2:2 – Försöksperson 2 + Jacka 2 
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Skala 

Varannan minut blev försökspersonerna frågade om hur fuktiga de 

kände sig på skalan 1-7. Resultaten visas i linjediagram 5.1 nedan. 

Märkbart är att Jacka 1 fick likvärdiga resultat av de båda försöksperso-

nerna medan Jacka 2 fick större spann. Försöksperson 1 upplevde en fuk-

tigare känsla tidigare i försöket medan Försöksperson 2 upplevde den 

som mindre fuktig.  

Diagram 5.1 Linjediagram över resultaten för uppskattad fuktighet. 

 

 

Puls 

Pulsen registrerades med pulsband under hela försöket, se resultatet i lin-

jediagram 5.2. Resultatet visar ett medel över varannan minut, medlet räk-

nades från 15 sekunder innan varannan minut till 15 sekunder efter. Pul-

sen kan ändras snabbt och för att få ett jämnare resultat gjordes det på 

detta vis. Enligt Mats Ainegren (55) är detta en standardmetod. 
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Båda försökspersonerna hade liknande pulskurvor under båda sina för-

sök. Försöksperson 1 nådde sin max puls under de delar i försöken då 

både lutning och vind låg på, se tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Tabell över pulsvärden. 

Puls (slag/min) Dag 1 
Max puls 

Dag 1 
Medelpuls 

Dag 2 
Max puls 

Dag 2 
Medelpuls 

Uträknad 
Max puls 

Försöksperson 
1 

198 162 198 160 198 

Försöksperson 
2 

168 125 158 118 193 

 

 

 
Diagram 5.2 Linjediagram över resultaten för puls. 
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Temperatur 

Temperaturen registrerades varannan minut och resultatet visas i 

linjediagram 5.3 nedan. Både Försöksperson 1 och Försöksperson 2 hade 

högre temperaturer för Jacka 1 och lägre temperaturer för Jacka 2.  

 

 
Diagram 5.3 Linjediagram över resultaten för temperaturen.  
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Luftfuktighet 

Luftfuktigheten registrerades varannan minut och visas i linjediagram 5.4 

nedan. Högst luftfuktighet registrerades för Försöksperson 2 med Jacka 

1. Lägst luftfuktighet registrerades för Försöksperson 1 med Jacka 1.  

 
Diagram 5.4  Linjediagram över resultaten för luftfuktigheten.  
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Värmekameran 

Varannan minut togs en bild med värmekameran både framifrån och 

bakifrån av försökspersonen.  

Från varje försöksomgång visas två bilder från vardera försöksperson, 

den ena framifrån och den andra bakifrån, se bilderna 5.5–5.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatur 1:1 

Tid: ca 16-18 min 

Max temp bild: 25˚C 

Registrerad temp: 23 ˚C 

Temperatur 1:1 

Tid: ca 30-32 min 

Max temp bild: 21,7˚C 

Registrerad temp: 20˚C 

 

 

Bild 5.5 Bild från 

värmekameran.  

Bild 5.6 Bild från 

värmekameran.  
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Temperatur 2:1 

Tid: ca 6-8 min 

Max temp bild: 24,8˚C 

Registrerad temp: 20˚C 

 

Temperatur 2:1 

Tid: ca 34-36 min 

Max temp bild: 27,7˚C 

Registrerad temp: 20˚C 

 

Temperatur 1:2 

Tid: ca 6-8 min 

Max temp bild: 24,5˚C 

Registrerad temp: 19˚C 

 

Temperatur 1:2 

Tid: ca 26-28 min (vind) 

Max temp bild: 18,9˚C 

Registrerad temp: 19˚C 

 

Bild 5.7 Bild från 

värmekameran.  

 

Bild 5.8 Bild från 

värmekameran.  

 

Bild 5.9 Bild från 

värmekameran.  

 

Bild 5.10 Bild från 

värmekameran.  

 



Skaltyger med hydrofila 

textilmembran- Ett utredande arbete 

för Houdini Sportswear  

Ann-Marie Zachrisson 

Plaggstudie 

2015-09-06 

 

 

 

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

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En observation var att temperaturen ökade i givaren men på 

värmekameran sjönk temperaturen under de minuterna när vinden var 

på, detta ses i bilderna 5.10 och 5.12 ovan. 

Övriga observationer 

Efter varje slutfört försök bads försökspersonerna kommentera upplevel-

sen, se nedan. 

Jacka 1:  

- Försöksperson 1: Varm under sista 10 min, kändes som att den be-

höll värmen länge. 

- Försöksperson 1: Varmare jacka, kändes från början. 

- Försöksperson 2: Mycket kondens på insidan av jackan efter försö-

ket. 

Jacka 2:  

- Försöksperson 1: Kall på överdelen av ryggen under sista 10 min. 

- Försöksperson 1: Var svårt att känna fuktigheten under fasen när 

vinden var på. 

- Försöksperson 2: ”Lättare” att gå i denna. 

- Försöksperson 2: Ingen kondens på insidan efter försöket.  

 

 

Temperatur 2:2 

Tid: ca 4-6 min  

Max temp bild: 22,5˚C 

Registrerad temp: 16˚C 

 

Temperatur 2:2 

Tid: ca 24-26 min (vind) 

Max temp bild: 21,2˚C 

Registrerad temp: 18˚C 

 

Bild 5.11 Bild från 

värmekameran.  

 

Bild 5.12 Bild från 

värmekameran.  

 



Skaltyger med hydrofila 

textilmembran- Ett utredande arbete 

för Houdini Sportswear  

Ann-Marie Zachrisson 

Plaggstudie 

2015-09-06 

 

 

 

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

47 

 

 

5.4 Diskussion Plaggstudie 

I avsnitt 5.4 presenteras diskussionen som berör delen Plaggstudie. 

Skala 
Resultatet av denna metod blev något tvetydigt. Jacka 1 fick liknande re-

sultat av båda försökspersonerna medan Jacka 2 fick både högst och lägst 

resultat. För att denna metod skulle gett ett bra resultat hade antalet för-

sökspersoner behövt ökats. Då det endast finns två svar är det svårt att 

avgöra vilken av bedömningarna på Jacka 2 som är troligast. 

Metoden är som tidigare nämnt använd för Borg-skalan och gjordes i 

detta försök om för att passa en fuktskala. Att låta försökspersoner själva 

värdera sin ansträngning är alltså beprövat sedan tidigare. Att applicera 

metoden på fuktbedömning är kanske något svårare då det inte är något 

som reflekteras över lika ofta. Som Försöksperson 1 nämnde under försö-

ket med Jacka 2 var att det var svårt att uppskatta fuktigheten under pe-

rioden med vinden, detta kan vara en anledning till att den jackan fick så 

pass stor variation i resultatet. 

Puls 
Denna metod är den mest pålitliga under vindtunnelförsöken. Pulsen 

störs inte av yttre faktorer som vind och luftfuktighet. Under de båda för-

söken hade försökspersonerna liknande kurvor och ansträngde sig unge-

fär lika mycket under sina separata försök. Försöksperson 1 låg generellt 

högre i puls och uppnådde sin uträknade max puls. Att gå i lutning i mot-

vind är inte någon fysisk lätt aktivitet så den höga pulsen är rimlig. För-

söket lades upp så att försökspersonerna skulle bli ordentligt trötta och 

varma.  

 

Temperaturen 
Temperaturen är det enda försöket under vindtunnelförsöken som gett 

samma resultat på Jacka 1 och Jacka 2, nämligen att försökspersonerna 

var varmare i Jacka 1 och svalare i Jacka 2. Kurvorna följer samma möns-

ter under de första tio minuterna då temperaturen ökar långsamt. När 

bandet lutas under 10-20 min går temperaturen upp markant. Under 20-

30 min sjunker temperaturen igen, detta är under lutning med vind. Det 

är intressant att se att temperaturen påverkas så mycket av vinden. Vid 

30-40 min skiljer sig kurvan för Försöksperson 2 med Jacka 1 sig mot de 
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andra markant, den stiger medan de andra går ned en aning och stabili-

seras under de sista minuterna. Försöksperson 2 kommenterade att det 

var kondens på insidan av Jacka 1 efter försökets slut, detta kan styrka 

den höga temperaturen. 

 

Luftfuktighet 
I linjediagrammet syns det att alla resultaten har liknande kurvatur. Det 

som särskiljer sig är Försöksperson 2, Jacka 1. Den går in på ett högre be-

gynnelsevärde än de andra. Anledningen till detta kan vara att försöks-

personen kan ha varit stressad och varm innan försöket och att detta visas 

i resultatet. 

Under 10-20 min syns en tydlig sänkning av luftfuktigheten. Detta kan 

bero på att givaren fick en lite annan lutning då bandet lutades. Posit-

ionen i brant lutning är något mer framåtlutad än vid gång på platt un-

derlag. Som det nämns i teorin minskar luftfuktigheten när temperaturen 

ökar, detta kan också vara en anledning till att luftfuktigheten sjunker så 

markant. 

Värmekameran 
Bilderna från värmekameran gav blandat resultat. Det var svårt att foku-

sera på samma objekt under hela försöket, framförallt under de delar när 

bandet lutade för då hamnade kropparna i en annan position. Värmeka-

meran var inte helt pålitlig då den stannade till och var tvungen att startas 

om ibland. Detta gjorde att alla bilder inte kunde tas men det blev ändå 

ett bra material. Trots detta blev det många bra bilder som kunde styrka 

temperaturkurvorna. Då det togs upp emot 80 stycken bilder per försök 

var metoden att utgå från markanta drag i temperaturkurvorna enkel att 

följa. Det gjorde sållningen av bilder som visades i resultaten enklare. En 

anmärkning är att när Jacka 2 användes var temperaturen på bilderna 

högre än de registrerade temperaturerna. Detta kan bero på att det är 

jackan som är sydd i ett tunnare tyg. Det kan vara så att värmen från 

kroppen därför lättare tas upp i bilden av värmekameran. Under försök 

2:2 är det extra påtagligt, det var även den jacka som hade snävast pass-

form på försökspersonen. Detta gör att luftrummet mellan kroppen och 

jackan blir mindre och ligger an mot kroppen på fler ställen. Detta kan 

göra att värmen blev högre på de bilderna. 
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5.4.1 Felkällor Plaggstudie 

Felkällorna i vindtunneln är mer troliga än felkällor i textillaboratoriet då 

studenten själv utvecklade detta försök. För att försöken skall ge ett bättre 

och ett mer pålitligt resultat hade försök på fler försökspersoner behövts 

genomföras. Genom att välja metoder som studenten själv arbetat med 

sedan tidigare och applicera på detta försök försökte studenten minimera 

felkällorna.  

En felkälla kan vara att försökspersonerna hade olika fysikaliska förut-

sättningar de olika dagarna, faktorer som mat och sömn spelar stor roll 

på den fysiska aktiviteten. Avgränsningarna för detta försök gör att detta 

inte togs med men bör ändå nämnas.  

Trots försök att göra så att givaren för barotermohygrometer inte skulle 

ligga an mot något (se bild. 5.2) kan detta ha inträffat. För att förhindra 

detta skulle en större behållare används som omslutit hela givaren. Det 

bästa hade varit att ha sensorer som fästs direkt på kroppen. 

En felkälla kan vara passformen på jackorna, då det är olika modeller kan 

det spela in i hur försökspersonerna upplever plaggen. För att optimera 

detta skulle jackor behöva sys upp i samma modell men olika tyger. 

På grund av tidsbrist kunde inte fler försök genomföras och resultaten är 

därför svåra att värdera. Detta gör att även metoderna är svåra att utvär-

dera, och därmed eventuella felkällor.  

De kommentarer som gavs efter varje avslutat test anses ge bra indikation 

på hur plaggen fungerar. Vissa av metoderna styrker det som försöksper-

sonerna upplevt medan andra metoder motsäger dem. Detta är ytterli-

gare en indikator på att vissa av metoderna behöver finjusteras eller ut-

vecklas.  

Trots blandade resultat är de valda parametrarna som mättes viktiga, det 

vill säga egen uppfattning, puls, temperatur, luftfuktighet och visuella 

bilder. Det är metoderna för mätning av dessa parametrar som behöver 

utvecklas, inte vilka parametrar som skall mätas. 
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5.4.2 Fortsatta studier Plaggstudie 

Om samma försök skulle genomföras igen är det antalet försök det första 

som skulle ändras. Att använda fler försökspersoner skulle ge mer pålit-

liga resultat och ut efter det kan metoderna och felkällorna analyseras och 

korrigeras.  

Det instrument som skulle prioriteras att utveckla är för upptaget av tem-

peratur och luftfuktighet. Det hade varit mer optimalt med sensorer fästa 

direkt på kroppen och insidan av plagget. Helst skulle flera sensorer an-

vändas på kroppen för att se hur värmeutgivningen skiljer sig mellan de 

olika kroppsdelarna.  

Det skulle vara intressant att genomföra försök där luftfuktigheten mäts 

på fram och baksida av tyget. Sensorer skulle kunna fästas på vardera 

sida av tyget. På detta vis skulle det visas hur luftfuktigheten styr genom-

släppet och påverkan av temperaturen. Om försöken ger bra resultat kan 

kläder designas för att optimera genomsläppet av vattenånga. 

Att genomföra testerna under vintern skulle vara intressant, då luftfuk-

tigheten är högre och det skulle efterlikna verkligheten ännu mer. Det 

finns möjlighet att öppna upp vindtunneln och dra in den kalla utomhus-

luften och på så sätt skapa kyla. Om tester kan genomföras på detta sätt 

skulle resultaten visa hur plaggen beter sig vid användning i skarpt läge.  

Vid fysisk användning har som tidigare nämns i teorin kroppen sitt egna 

system som utför värmeutgivning. Vid fysisk användning då en skaljacka 

används tillkommer ytterligare ett element och fukten ifrån kroppen har 

två barriärer att ta sig igenom. En förståelse för hur komplex och kompli-

cerad luftfuktighetens betydelse är för detta har infunnit sig. Därför är 

studenten av uppfattningen att detta är ett intressant område som borde 

fortsätta att undersökas. Från enkäten kom många svar som tydde på att 

genomsläppet av vattenånga är viktig och bör förbättras. Konsumenter-

nas efterfrågan borde värderas högt och även det uppmuntra till fortsatta 

studier av fysisk användning av skalplagg. 
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6 Diskussion 
I avsnitt 6 presenteras en kort diskussion med det viktigaste från Textil-

studie-avsnittet och Plaggstudie-avsnittet. 

Generellt kan det konstateras att det är strukturen som spelar störst roll i 

tygernas egenskaper. Både i testen som behandlar genomsläpp av vatten-

ånga och spraytestet är det strukturen som anses vara betydande. I riv 

testet är det svårt att avgöra då det tyget med bäst resultat även är ett av 

de tyngre. Men vid observation av den rivna test biten syns det att det är 

starkare på grund av sin rip-stop struktur så den spelar stor roll även i 

detta test. Resultaten från textillaboratoriet är pålitliga då de är testade 

enlig ISO-standard och därför kan en säker slutsats dras. 

Generellt kan det konstateras att temperaturkurvorna, värmekamera bil-

derna och kommentarerna styrker resultaten från textillaboratoriet. Näm-

ligen att det är Jacka 2 (Tyg 2) som har bättre genomsläpp av vattenånga 

medan Jacka 1 (Tyg 1 och Tyg 3) är något tätare. Resultaten från vindtun-

nelförsöken är inte lika pålitliga som resultaten från textiltesterna. Detta 

beror på att metoden inte är beprövad sedan tidigare och har utförts i liten 

skala vilket gör den svår att validera. Trots detta kan slutsatser dras uti-

från resultaten eftersom resultaten är de som visats utifrån den använda 

och presenterade metoden. 

Syftet med rapporten har uppnåtts då tester både i textillaboratorium 

och vindtunnel genomförts med lyckade resultat samt en förståelse för 

hur hydrofila textilmembran fungerar har infunnit sig.  Även målet har 

uppnåtts då de särskiljande egenskaperna i yttertygerna har 

identifierats och fysiska tester stärkt resultaten från textillaboratoriet för 

genomsläpp av vattenånga.  
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7 Slutsats 
Syftet med projektet var att genomföra tester och försök på tyger med 

hydrofila textilmembran och förstå hur dessa membran fungerade. De 

valda metoderna för projektet har resulterat i att syftet uppnåtts då tester 

och försök genomförts samt att de har givit en ökad förståelse för hur 

hydrofila textilmembran fungerar. Att återigen poängtera är att eftersom 

de fysiska försöken är egendesignade är det inte en beprövad metod. 

Resultaten från vindtunnel-försöken är inte generella men anses ändå ge 

bra och förväntade resultat.  Målet med projektet har uppnåtts då 

egenskaper i tygernas yttertyg har identifierats. Samt att försöken av 

plaggen visade att skillnaderna i genomsläpp av vattenånga påvisades 

vid fysisk användning. De slutsatser som kan presenteras efter detta 

projekt visas i punktform nedan. 

 

 Strukturen är den egenskap som spelar störst roll för tygets funkt-

ion vid tester i textillaboratoriet. 

 Försöken i vindtunneln styrker de resultat som gavs i textillabora-

toriet. Det tyg som hade bättre genomsläpp i textillaboratoriet 

hade även bättre genomsläpp vid fysisk användning. 

 Det finns stor utvecklingsmöjlighet av fysiska försök och för att 

svara upp mot konsumenternas önskemål om förbättrat genom-

släpp av vattenånga bör detta fortsätta att utforskas. 

7.1 Egna lärdomar  

 Att förstudien och planeringen av ett projekt är viktig för att alla 

inblandade skall kunna nå det gemensamma målet. 

 Att designa ett eget försök är en svår process som kräver mycket 

planering och eftertanke.  

 Att fortsatta studier vid fysisk användning av skalplagg är att re-

kommendera. För att kunna svara upp mot konsumenternas öns-

kemål och skapa plagg som släpper igenom mer fukt. 
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Bilaga A: SMART 1 
Hydrofila Textilmembran 
 
Syfte 

Syftet med examensarbetet är att genom tester i Mittuniversitetets 

Textillaboratorium se hur hydrofila membran skiljer sig mot ett 

mikroporöst referensmembran. Skillnaderna avser genomsläpplighet, 

vattenpelare och slitage. 
Mål 

Målet är att studenten och företaget skall få större insikt i hur de 

hydrofila membranen fungerar och dess egenskaper. 
Avgränsningar 

- Textillaboratoriet är inte ackrediterat och därför kommer inte något certi-

fikat på de utförda testerna att lämnas ut. 

Resurser 

- Företaget står för allt material som används för försöken i 
textillaboratoriet.  

- Studenten står för tillgång av textillaboratorium och eventuellt vindtun-

nel. 

- Studenten bistår med 10 veckors heltid studier för projektet. 

- Företaget kommer att delta genom uppföljningsmöten och kontinuerlig 

kontakt och avstämning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tid 
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Tid Projektfas Avstämning Aktivitet 

2/3 Initiering Inlämning SMART  

v.12 Initiering  Uppstartsmöte hos 

Houdini 

v. 13 Förstudie   

v. 14-

16 

Planering   

v. 17-

18 

Genomförande  Textillaboratoriet 

v. 19-

22 

Genomförande 29/5 Rapport Utkast 

1 

Fokus 

Rapportskrivning 

v.23  Avslut 4/6 Opponering Fokus 

Rapportskrivning 

v.24 Avslut 11/6 Slutversion 

rapport inlämnad 

Fokus 

Rapportskrivning 

 

Rapportskrivningen kommer att ske löpande genom hela projektet men 

vecka 20-24 ligger det fokus på detta. 
Kommentarer 

Studenten har för avsikt att i mån av tid och tillgång till 

Mittuniversitetets nya vindtunnel även testa de resultat som visar sig i 

projektet. Detta kommer då infalla under genomförande veckorna och 

kommer att beslutas om eventuellt genomförande under förstudien.  
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Bilaga B: SMART 2 
Hydrofila Textilmembran 
 
Syfte 
Syftet med examensarbetet är att genom tester i Mittuniversitetets 
Textillaboratorium se hur textilier med hydrofila membran skiljer sig. Skillnaderna 
avser genomsläpp av vattenånga, vattenpelare, vattenavvisning och riv test, både 
innan och efter 10 stycken tvättar. Fysiska försök i kontrollerad laborationsmiljö 
(vindtunnel) kommer sedan att genomföras på två utvalda tyger. Syftet med detta 
är att undersöka om de visade testresultaten verkligen påverkar vid fysisk 
användning av plagget.  
Mål 
Målet är att studenten och företaget skall få större insikt i hur de hydrofila 
membranen fungerar och vilka som är de särskiljande egenskaperna. Resultaten 
kommer att användas av företaget för att kommunicera deras produkters 
egenskaper mot sina konsumenter. 
Avgränsningar 

- Textillaboratoriet är inte ackrediterat och därför kommer inte något certifi-

kat på de utförda testerna att lämnas ut. 

- De fysiska testerna kommer endast innefatta fysiologisk mätdata som är 

nödvändig för att kontrollera att en jämn fysisk aktivitet hålls under alla 

testerna.  

Resurser 

- Företaget står för allt material som används för försöken i 
textillaboratoriet.  

- Studenten står för tillgång av textillaboratorium och vindtunnel. 

- Studenten bistår med 10 veckors heltid studier för projektet. 

- Företaget kommer att delta genom uppföljningsmöten och kontinuerlig 

kontakt och avstämning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tid 
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Tid Projektfas Avstämning Aktivitet 

2/3 Initiering Inlämning SMART  

v.12 Initiering  Uppstartsmöte hos 

Houdini 

v. 13 Förstudie   

v. 14-

16 

Planering   

v. 17-

18 

Genomförande  Textillaboratoriet 

v. 19-

22 

Genomförande 29/5 Rapport Utkast 

1 

Fokus 

Rapportskrivning 

v.23  Avslut 4/6 Opponering  Fokus 

Rapportskrivning 

v.24 Avslut 11/6 Slutversion 

rapport inlämnad 

Fokus 

Rapportskrivning 

v.25 Avslut Leverans till Houdini Presentation hos 

Houdini 

 
Rapportskrivningen kommer att ske löpande genom hela projektet men vecka 20-
24 ligger det fokus på detta.  
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Bilaga C: Vision 
 

 
 

 
 
 

 
 
Vision - Agilt projekt 
 
Projektnamn: Hydrofila Textilmembran - En analyserande studie för Houdini 
Sportswear 
Scum master: Ann-Marie Zachrisson 
Projektbeställare: Mittuniversitetet Östersund 
Projektägare: Houdini Sportswear 
 
Ramar: 
Tid: 2015-03-23 till och med 2015-06-11. 
Kostnad: Studenten står inte för några kostnader, eventuella materialkostnader står 
projektägaren för. 
Resultat: Resultatet levereras i en vetenskaplig rapport och muntlig presentation till 
projektbeställaren. Slutleveransen till projektägaren är en mer resultatinriktad pre-
sentation på företaget i Stockholm. 
 
Visionen som projektet skall uppfylla är för studenten att lära sig mer om funkt-
ionella textiler och textila membran samt påvisa kunskaper om självständigt arbete 
inom projekt och försöksplanering. Studenten har ett stort intresse av funktions-
plagg för vinteraktivitet och miljöaspekten är viktig, därför ville studenten arbeta 
tillsammans med Houdini Sportswear. Målet är att identifiera särskiljande egen-
skaper hos textilier med hydrofila textilmembran och hur de kan användas. Tester 
kommer genomföras med avseende på vattenpelare, vattenavvisning, riv styrka och 
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genomsläpplig av vattenånga, både otvättade och efter ett visst antal tvättningar. 
De tyger som visar högst respektive lägst resultat vid genomsläpp av vattenånga 
kommer att testas fysiskt i Mittuniversitetets vindtunnel. 
Tygerna kommer att döpas om för att inte utsätta företaget för dålig eller bra pub-
licitet, syftet är inte att peka på fel och brister utan att få fram rättvisa resultat uti-
från tygens materialdata. 
Houdini Sportswear vill kunna använda resultaten i deras kommunikation mot de-
ras konsumenter. 
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Bilaga D: Intressentanalys 
Intressentanalys 
 
En intressent analys genomförs för att få en förståelse för vilka som kom-
mer att påverkas och påverka projektet. 
 
Först hittade jag de grupper som kommer påveras eller påverka:  

- Mittuniversitetet Östersund 

- Konsumenter och brukare av skalkläder 

- Partner 
 
Personer i dessa grupper identifierades och deras engagemang i projektet 
skrevs ut. 
 

Grupp Namn Engagemang Kommentar 

Mittuniversitetet Andey Koptyug Genom hela 
projektet 

Handledare 

Mittuniversitetet Lars-Erik Rän-
nar 

Fas: Avslut och 
Överlämnande 

Examinator 

Mittuniversitetet Kajsa Nilsson Fas: Planering 
och Genomfö-
rande 

Ansvarig för Tex-
tillaboratoriet på 
Mittuniversitetet 

Mittuniversitetet Mats Ainegren Fas: Planering 
och Genomfö-
rande 

Ansvarig för Vind-
tunneln på Mittu-
niversitetet 

Konsumenter 
och brukare av-
skalkläder 
 

Sportteknologi 
studenter på 
Mittuniversite-
tet 

Fas: Planering Marknadsunder-
sökning 

Konsumenter 
och brukare av 
skalkläder 
 

Alpingaraget Fas: Planering Marknadsunder-
sökning 

Konsumenter 
och brukare av 
skalkläder 
 

Rider Ready, Ri-
der go (åkar-
grupp med 
kvinnliga skid 
och snow-
boardåkare) 

Fas: Planering Marknadsunder-
sökning 
 
 
 
 

Houdini Malin Wetter-
borg 

Genom hela 
projektet 

Kontaktperson på 
Houdini 
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Houdini Sanna Bodén Genom hela 
projektet 

Produktutvecklare 
Houdini 

Houdini Sandra Söderin Genom hela 
projektet 

Produktutvecklare 
Houdini 
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Bilaga E: Kommunikationsplan 
Kommunikationsplan 
 
Student – Handledare Andrey Koptyug 
Studenten är ansvarig för att boka in möten och ta kontakt med handledaren 
vid behov, studenten har även ansvar för att förbereda vad som skall tas upp 
på mötet. Vid varje möte bokas nästa möte in med ca två veckors mellan-
rum. 
 
Student - Kontaktperson Malin Wetterborg samt Sanna Bodén och Sandra 
Söderin 
En ömsesidig kommunikation där information delas kontinuerligt genom e-
post meddelanden och telefon. Fysiska möten kan förekomma och studen-
ten bör då förbereda vad som skall tas upp på mötet. 
 
Student – Kajsa Nilsson 
Studenten är ansvarig för att ta kontakt och sker genom e-post meddelande 
och fysiska möten. Det är studentens ansvar att boka in tider i textillaborato-
riet och möten för genomförande av tester. 
 
Student – Mats Ainegren 
Studenten är ansvarig för att ta kontakt och sker genom e-post meddelande 
och fysiska möten. Det är studentens ansvar att boka in tider i vindtunneln 
och möten för genomförande av tester. 
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Bilaga F: Färdplan 
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Bilaga G: Etapplan 
Etapplan 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tid: v.14  
Fas: Planering 
Leverans: 2015-04-03 
 
Från föregående etapp 
Pågående: 
Flyttade till denna etapp: 
Planering 
 
To do: 

- SWOT 
- Spika vad som skall testas  
- Kolla av med Kajsa i textillabbet 
- Boka tid i textillabbet 
- Boka tid i vindtunneln 
- Marknadsundersökning 
- Försöksplan textillabb 
- Försöksplan vindtunnel 
- Kunskapsinsamling 
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Bilaga H: SWOT-analys 
 

 
Fördelar (styrkor + möjligheter): Många styrker hos företaget kan ge studenten 
möjlighet att utvecklas. Studentens intresse och engagemang kan ge företaget möj-
lighet att få mer kunskap. 
 
Försvar (styrka + hot): Studenten kan klara av hotet om misslyckade tester genom 
en bra planering och riskanalys. 
 
Sårbarhet (svaghet + hot): Studentens begränsade kunskaper av textilier kommer 
förbättras under arbetets gång. Viktigt att i ett tidigt skede i projektet läsa på om 
textilierna. 
 
Frestelser (svagheter + möjligheter): Möjligheten för studenten att skapa erfaren-
heter i ett intressant ämne kan klara upp kunskapsbristerna. 

 

Fördelar (styrkor + möjligheter): Många styrker hos företaget kan ge stu-
denten möjlighet att utvecklas. Studentens intresse och engagemang kan ge 
företaget möjlighet att få mer kunskap. 

 

Försvar (styrka + hot): Studenten kan klara av hotet om misslyckade tester 
genom en bra planering och riskanalys. 

 

Sårbarhet (svaghet + hot): Studentens begränsade kunskaper av textilier 
kommer förbättras under arbetets gång. Viktigt att i ett tidigt skede i pro-
jektet läsa på om textilierna. 

 

Frestelser (svagheter + möjligheter): Möjligheten för studenten att skapa 
erfarenheter i ett intressant ämne kan klara upp kunskapsbristerna. 

 

Fördelar (styrkor + möjligheter): Många styrker hos företaget kan ge studenten 
möjlighet att utvecklas. Studentens intresse och engagemang kan ge företaget möj-
lighet att få mer kunskap. 
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Försvar (styrka + hot): Studenten kan klara av hotet om misslyckade tester genom 
en bra planering och riskanalys. 
 
Sårbarhet (svaghet + hot): Studentens begränsade kunskaper av textilier kommer 
förbättras under arbetets gång. Viktigt att i ett tidigt skede i projektet läsa på om 
textilierna. 
 
Frestelser (svagheter + möjligheter): Möjligheten för studenten att skapa erfaren-
heter i ett intressant ämne kan klara upp kunskapsbristerna. 
 

 



Skaltyger med hydrofila 

textilmembran- Ett utredande arbete 

för Houdini Sportswear  

Ann-Marie Zachrisson 

Bilaga I: Riskanalys 

2015-09-06 

 

 

 

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

71 

 

 

Bilaga I: Riskanalys 
 

Riskanalys 

S= Sannolikhet (1-5) 

K = Konsekvens (1-5) 

RV= Riskvärde = KxV (1-25) 

Å= Åtgärdat 

Nr: Risk Åtgärd S K RV Å OK 

1 Jag blir allvarligt sjuk. Kontakta snabbt examinator. 2 5 10   

2 Testmaterialet blir 
försenat. 

Ändra om i planeringen eller om 
möjlighet finns att även utföra tes-
ter på kvällar/helger för att ligga i 

fas. 

4 4 16 Ja AZ 

3 Maskinerna i textil-
labbet går sönder/ 
kan ej användas. 

Kontakta liknande testlaboratorium 
och be om att få göra tester där. 

2 4 8 Ja AZ 

4 Maskinerna i vind-
tunneln går sönder/ 

kan ej användas. 

Utföra testerna i Vintersportscent-
rums lokaler. 

2 2 4 Ja  AZ 

5 En försöksperson 
blir sjuk. 

Ha en tillfrågad försöksperson i be-
redskap. Planera in försöken på två 

separata dagar. 

4 4 16   

6 Felmätningar vid tes-
ter i textillabbet. 

Se till att ha extrabitar. 5 1 5 Ja AZ 

7 Tidsplanen inte hål-
ler. 

Planera om och var noggrann med 
att dokumentera ändringarna. 

3 4 12   

8 Felmätningar vid tes-
ter i vindtunneln. 

Använda så mycket självregistre-
rande instrument som möjligt. Se 
till att kunna all utrustning innan 

försöken. 

     

9 Försökspersonerna 
har missuppfattat 

uppgiften. 

Gå noggrant igenom försöket och 
förklara ingående hur det kommer 

gå till. 

3 4 12   
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Bilaga J: Enkät 
 
Användning av skalkläder, Antal deltagare: 76 

 

Sida 1 

 

Hej. 

Jag heter Ann-Marie Zachrisson och läser min sista termin på 

Sportteknologi-programmet på Mittuniversitetet i Östersund. Denna 

marknadsundersökning kommer användas i mitt examensarbete som 

jag håller på med just nu. Ett arbete där jag skall göra olika tester på 

textilier i skalkläder. Jag behöver information om hur konsumenter 

använder sina skalkläder och blir väldigt glad om du vill ta några 

minuter och hjälpa mig genom att svara på denna enkät. 

Tack! 

 

1. Hur många dagar/veckor/månader använder du 

 dina skalkläder per år? Antal deltagare: 76 

 
 

 
 
 

 

2. När använder du framförallt dina skalkläder?  

0

2

4

6

8

10

12

14

>1 <1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Användning
Antal

Månad
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Antal deltagare: 73 

 

45 (61.6%): Liftburen 

skid/snowboard åkning 

1 (1.4%): Långfärdsskridskor 

1 (1.4%): Längd/tur åkning 

7 (9.6%): Toppturer 

8 (11.0%): Vid regn 

11 (15.1%): Annat 

Svar från det tillagda fältet: 

- typ alltid!! skulle kunna 

kryssa alla 

- till och från jobbet, i 

vardagen, på fritiden 

- När jag är ute i naturen, 

oftast när jag fiskar 

- all sorts skidåkning 

- till vardags och olika 

aktiviteter 

- vid all vistelse utomhus. 

Inklusive skidåkning, cykling 

osv. 

- alla alternativ ovan 

- Cykel 

- Vardagen 

- På sjön 

- 2 
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3

. 
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4. Är det någon egenskap eller funktion som borde förbättras? Svara 

gärna vilken/vilka och varför. 

 

Antal deltagare: 38 

– Passfromen så den inte bara passar kvinnor under 1.70 som bara 

tränar en gång i veckan 

– ventilation och fickor 

– Vattentäta sömmar på hela plagget. 

– Passformen på tjejkläder tycker jag generellt är dålig, dessa borde de-

signas för tjejer. 

– Förmågan att avleda svetten från ryggen, ett plagg som andas mer på 

ryggen så man kan använda ryggsäck utan att bli dyngblöt. 

– Att kunna ha bra kvalité utan miljöfarliga material /ämnen 

– Släppa ut mer fukt och svett inifrån. 

– Alla märken borde vara miljövänliga så man slipper välja efter det 

– Bättre passform och mer smidig att packa ner 

– Ordentligt tätt om halsen för vind/snö. Bra huva som man kan justera! 

– Andningsförmåga 

– En tunn skaljacka/regnjacka prasslar. Det gillar inte jag. 

– Skalkläder är obehagliga direkt mot huden. Hade varit perfekt att 

kunna ha en t-shirt under jackan utan att få kalla kårar. 

– Ett slitstarkare membran. Om jag till exempel vill sitta på en kall klipp-

häll skulle jag tveka innan jag knölade ihop min Gore-Tex jacka för att 

ha som sittunderlag. 

– Jag är ganska lång, så jag gillar ganska långa jackor (långa skaljackor 

existerar knappt). Gärna mörka färger också, då ser man lite mystisk ut. 

– Att kunna ge mer plats runt halsen om man vill. 

– I många fall sömmar och dragkedjor 

– De kan alltid bli mer vattentäta, så länge de inte påverkar plaggets 

andningsförmåga. Slitstyrkan kan också förbättras, det är vanligtvis 

ganska mycket pengar man lägger på ett skalplagg och då vill man att 

det ska hålla. 

– passformen så även den sitter perfekt på tjejer som tränar och inte är 

under 1,70 

– alltid bra med fickor, men helst så vill man ju inte har fickor som gör 

att man får en ölmage om man lägger i något i dem 

– Alla skalplagg jag har önskar jag var tunnare, mer vindtäta och ha 

bättre ventilationshål. Bättre kläder kostar för mycket. 
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– Vet inte 

– Vattentäthet(regn) 

– Generellt sett tycker jag att miljövänligheten bör prioriteras ännu mer. 

– större storlekar, det är inte bara "smala" personer som är ute och rör på 

sig så tänk på oss med lite mer former vi behöver 

verkligen kläder att röra oss i 

– Priset. Fickor synkade med ryggsäck så man fortfarande kommer åt 

fickorna i jackan med rygga ordentligt fastspänd. 

– Jag upplever att sömmar och kardborreband på de flesta skal kläder 

jag använder går sönder/lossnar. Skulle vilja ha bättre snölås funktion 

mellan byxa och jacka och mot pjäxor. 

– Muddar som är vattenavstötande! 

– Bättre förstärkning på utsatta ställen av plagen 

– Självklart skulle det vara trevligt om fler kläder producerades under 

miljövänliga förhållanden, och att folk då faktiskt lägger en extra slant 

för att få det. Materialmässigt finns det väl nog alltid förbättringsmöjlig-

heter i att hitta det som är helt tätt in och andas bra ut. Även stryktålig-

het tycker jag är viktigt, vill inte skrapa hål i byxa/jacka på sten eller dy-

likt. 

– Min jacka skulle behöva tätare armmuddar. 

– Limningar och dragkedjor kan alltid förbättras, sedan så finns det sä-

kert en hel del att göra med ventilationskanaler. 

– Bättre andningsförmåga 

– Dragkedjorna går ofta sönder även på de lite dyrare märkeskläderna. 

– Riv styrka och hållbarheten vid nötning. 

– Längden för att passa olika långa personer plus form och storlek på 

huva av samma anledning. 

– Ogiftiga impregneringsmedel vore bra som kan användas efter varje 

tvätt. 

– Andningsfunktionen vore också något att förbättra; funkar oftast bra i 

början men avtar snabbt med användning. 

– Andningen, den är alltid så gott som obefintlig. Tejpar som släpper 

– Bättre färg som inte bleknar. Alla mina jackor bleknar hårt av solen. 

 

– Lättare att kunna ta på/av byxorna utan att ta av skidor. Vår turer kan 

variera kraftigt i temp o detta skulle underlätta. 

– Mer stretch i tyget för bättre komfort. 
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– Bättre styrka mot stålkanterna vi bensluten. Tråkigt när dyra byxor går 

sönder trots förstärkning. 

Ps all min erfarenhet är från norröna gtex pro Shell 

– Ordentliga innerfickor för att kunna torka blöta strumpor och hands-

kar. 

– Blixtlås för ventilation under armen borde sitta lite snett. Händer ofta 

att det är obekvämt när man har armen tätt inpå kroppen! 

– Avtagbar luva. Ser sällan på marknaden, och den är riktigt dålig ha 

nedfälld om det tex hamnar snö eller regn i den som stannar kvar däri. 

– Fleece i fickorna, väldigt skönt. Gore-Tex membranet kan vara på insi-

dan för att få tätt. 

– Utsläpp av ånga 

– Viktigt med god funktion vid öppningar typ hals och handleder. Även 

att huvor inte blir som en knöl på ryggen utan förvaras/tas bort för att 

slippa bulan på ryggen. 

– Dragkedjor som inte fastnar och bättre alternativ till karborre.  

 

5. Är det någon egenskap eller funktion som saknas helt men borde fin-

nas? Ge gärna förslag! 

 

Antal deltagare: 17 

- Fickor är bra.. 

- Någon slags inbyggd GPS vore bra vid skidåkning 

- Innerfickor brukar sällan finnas. Hade vart bra för att till exempel få 

mobiltelefonen närmare kroppen. 

- Någon lösning för att få stighudarna nära kroppen utan att få klister 

överallt. 

- GPS för skidåkning 

- Handgaters 

- Möjlighet att sätta ihop jackor och byxor på ett bättre och bekvämare 

sätt än de blixtlås som finns idag. 

- Inbyggd headset, samt kontroller till headset 

- Gärna smarta förvaringsfickor på ställen där t ex en mobil inte skulle 

bli skadad vid ett ev. ett fall. 

- Slittåligare tyg över axlarna. Vet inte om det finns. 

- Material som inte blir solblekt 



Skaltyger med hydrofila 

textilmembran- Ett utredande arbete 

för Houdini Sportswear  

Ann-Marie Zachrisson 

Bilaga J: Enkät 

 

2015-09-06 

 

 

 

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

78 

 

 

- Bättre "flärpar" till dragkedjorna. Som är lätta att få tag i med tjocka 

vantar och som inte går sönder. Särskilt till den stora dragkedjan men 

även fickor. 

- Tvärt om så har jag för många fickor och detaljer som jag inte använ-

der, men som ändå riskerar att gå sönder. 

- Att dra av och på byxor utan att behöva ta av sig skor/pjäxor. Möjlig-

het att vända jackor ut och in för skojs skull/omväxling. 

- Det är väldigt svårt att hitta skalbyxor med inbyggda knäskydd trots 

att det är en uppskattad detalj för de som är ute mycket. 

- Ser hellre lägre vikt och färre funktioner på Pro Shell linjerna. 

- Reflexer, för att förenkla användandet vid vardagsbruk och för att öka 

visibiliteten i skidbackar så att kollisioner lättare undviks vid mörker 

och för att lättare kunna finna försvunna personer i vildmarken. 

- Jobbar i outdoorbutik, och en typ av kund kan aldrig ha skalplagg: de 

som har väldigt stor storlek. Det fattas en modell på marknaden för per-

soner som vill ha sportiga kläder för att exempelvis göra det roligare 

och enklare att sporta. 
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Bilaga K: Maskiner 
 

0. Tvättmaskin 

Maskin: Wascator FOM71 CLS 
Leverantör: SDL-Atlas 
ISO 5077/6330 
Källa: http://www.cromocol.se/pdf/210_Wascator.pdf   9/4 
 

1. Vattenpelare 

Maskin: M018 Hydrostatic Head tester  
Leverantör: SDL Atlas 
ISO 811-1981 
Enhet: bar 
Omfattning: Pressure Range: 0-3bar 
Noggrannhet: Tryck ±0.5% av visat värde ± 1mbr 
Källa: Instruction Manual 9/4 
 

2. Genomsläpp av vattenånga 

Maskin: VPW-ISO 15496 Water Vapor Permeability Apparatus, GD100 
Leverantör: Versaperm, Grant 
ISO 15496 
Enhet: WVP, g/m2×Pa×h, oC ±0.05, g 
Noggrannhet: 0,007 g/m2×Pa×h (ISO) 
Källa: http://www.grantinstruments.com/t100-heated-
circulating-baths/specifications/  
 

3. Spraytest 

Maskin: Spraytest 
Leverantör: Cromosol 
ISO 4920 
Enhet: Bedömning bild. 
 

4. Rivtest 

Maskin: Instron 5969 
Leverantör: Instron 
ISO 13937-2 
Enhet: N, mm, mm/min 
Omfattning: 0-50 kN 
Noggrannhet: ±0.5% 
Källa: http://www.instron.com/sv-se/products/testing-systems/universal-testing-
systems/electromechanical/5900/5960-dual-column  

http://www.cromocol.se/pdf/210_Wascator.pdf
http://www.grantinstruments.com/t100-heated-circulating-baths/specifications/
http://www.grantinstruments.com/t100-heated-circulating-baths/specifications/
http://www.instron.com/sv-se/products/testing-systems/universal-testing-systems/electromechanical/5900/5960-dual-column
http://www.instron.com/sv-se/products/testing-systems/universal-testing-systems/electromechanical/5900/5960-dual-column
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Bilaga L: Testplan 
Här visas en del av testplanen för textillaboratoriet. 

I - Innan 

tvätt  

   Notes E – Efter 

tvätt 

   Notes 

 1  2  3    1 2 3  

1-

Vattenpelare 
ISO 811-1981 

    1-

Vattenpelare 
ISO 811-1981 

    

2-

Genomsläpp 
ISO 15496:2004 

    2-

Genomsläpp 
ISO 15496:2004 

    

3-Spray 
ISO 4920-1981 

    3-Spray 
ISO 4920-1981 

    

4-Riv 
ISO 13937-2 

    4-Riv 
ISO 13937-2 

    

5-Vind 

 

    5-Vind 

 

    

 

 

         

 

 

         

1 

Vattenpelare 
ISO 811-1981 

    1-

Vattenpelare 
ISO 811-1981 

    

2 

Genomsläpp 
ISO 15496:2004 

    2-

Genomsläpp 
ISO 15496:2004 

    

3 Spray 
ISO 4920-1981 

    3-Spray 
ISO 4920-1981 

    

4 Riv 
ISO 13937-2 

    4-Riv 
ISO 13937-2 

    

5-Vind 

 

    5-Vind 
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