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Förord  

Vi vill tacka Bornevings för ett bra samarbete som underlättat för oss i vårt arbete. Handelare 

Magnus Bratt har varit till hjälp med både givande handledningar och mailkommunikation 

under arbetes gång. Vi vill även tacka de som varit hjälpsamma och tagit sig tid och läst 

igenom handboken och givit oss bra respons. 
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Sammanfattning  
Under ett samarbete med underklädesbutiken Bornevings har information om textila material 

tagits fram. Butiken erbjuder alltid god service när det gäller utprovning av plagg men saknar 

baskunskaper om textila material och hur de tillverkas. Textil informationen har tagits fram 

för att underlätta detta problem. Kunskapsbristen kommer nu att eliminerats så personalen kan 

erbjuda den bästa servicen. 

 

För att få reda på hur informationen på bästa sätt skulle redovisas för butiken studerades 

pedagogik. Inlärning fungerar olika för alla, vissa tar till sig bilder medan andra lättare kan 

registrera text. Lärande äger rum mellan minst två personer. Det ena kan vara i form av en 

skrift, till exempel en bok. För att kunna ställa sig kritisk till ämnen krävs först kunskap. All 

kunskap är positiv för individen och ligger till grund för ens förutsättningar i livet. 

 

För att personalen hela tiden ska kunna gå tillbaka till den information som tagits fram till 

butiken har informationen valts att redovisas i ett tryckt format. Resultatet blev en handbok. 

Den innehåller information om materialen som varorna i Bornevings butik består av. Material 

som tas upp är bomull, polyester, polyamid, elastan, modal, viskos, lyocell, ull och silke. I 

handboken beskrivs det grundläggande om hur ett material blir till, alltifrån fiberstadiet till 

tillverkningsprocesser såsom väv och trikå, samt hur de olika metoderna kan påverka 

slutresultatet.  

 

Handboken gavs ut till en urvalsgrupp av olika ålder, kön och yrke. Det för att kontrollera 

textens nivå så att den var enkel att ta in och att fackord eliminerats. Allt för att skapa en så 

enkel och informativ text som möjligt.  

 

Nyckelord 
Textila material, handbok, underkläder. 
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Abstract  
During collaboration with the underwear store Borneving has information on textile materials 

been developed. The store always offers excellent service when it comes to try out the best fit 

of garments but lacks basic knowledge of textile materials and how they are made. A textile 

handbook has been produced to prevent this problem. The lack of knowledge will now be 

eliminated so the staff can provide the best service. 

 

To find out how the information in the best way would be presented for the store were 

pedagogy studied. Learning works differently for everyone. Some will remember pictures 

while others can more easily register text. Learning takes place between at least two people. 

One person may be in the form of a book. In order to be critical to subjects it requires 

knowledge. All knowledge is positive for the individual and forms the basis of one's 

opportunities in life. 

 

In order so the staff all the time can go back to the information generated to the shop the 

information has been selected to be presented in a printed format. The result of this was a 

handbook. It includes information about materials to which the goods in Bornevings shop 

consists of. Materials covered are cotton, polyester, polyamide, elastane, modal, viscose, 

lyocell, wool and silk. The handbook describes the basic of how a material is created, from 

fiber through to manufacturing processes such as woven and knitted, and how the different 

methods can affect the final result. 

 

The handbook was distributed to a select group of different age, gender and occupation. This 

was to control the text's level so it was easy to take in and that technical terms are eliminated. 

All to create a simple and informative handbook as possible. 

 

Keyword  
Materials of textile, handbook, underwear 
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1 Inledning 

Som konsument vill man känna sig trygg och välbemött. En kund ska kunna förvänta sig att 

butikspersonal besitter grundläggande kunskap om varorna de säljer. Vår uppfattning är att 

det inte alltid är fallet. För att ge ett professionellt bemötande är det viktigt att ha kunskaper 

inom sitt område. Det är viktigt att kunna besvara kunders frågor vare sig man säljer bilar, hus 

eller kläder. Speciellt kroppsnära plagg såsom underkläder har kunder ofta frågor och 

funderingar kring.  

1.1 Bakgrund 

Bornevings är en damunderklädersbutik som funnits i Borås sedan 1925. De lever främst på 

sina stamkunder och strävar alltid efter god service. På Bornevings önskar man kunna hjälpa 

alla kunder med deras frågor gällande plaggen de säljer i butiken. Bornevings ger personlig 

service och hjälper sina kunder att prova ut underkläder. Butikspersonalen har goda 

kunskaper gällande underkläders passform och funktion. De tar sig tid att hitta den perfekta 

Bh:n för varje individ. Något som saknas är kunskapen om olika textila material. För att ge 

bästa servicen bör butikspersonal kunna svara på samtliga kunders frågor. Därför vill 

Bornevings lära sin personal grunderna om de textila material som finns i butiken. 

Informationen ska kunna förstås av personer som inte har någon textil utbildning eller andra 

förkunskaper.  

1.2 Syfte 

Syftet är att öka kompetens inom textil hos butikspersonal genom användarvänlig information 

som ska vara lättillgänglig. 

1.3 Frågeställning 

Hur kan vi öka kunskapen om textila material hos butikspersonal? 

1.4 Avgränsningar  

Från början var det tänkt göra kundundersökningar i olika butiker för att se vad kunder tycker 

om butikspersonalens textila kunskaper. Planer fanns på att besöka flera underklädesbutiker 

och jämföra personalens kunskap gällande textila material. Istället valdes det att endast rikta 

in sig på en enda butik, där enbart ägaren intervjuades om butikens problem angående 

bristande kunskaper om textila material.  

 

Layouten har valts att inte bearbetas på grund av att vi inte har några kunskaper inom området 

och även en knapp tidsram.  
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2 Metod  

Nedan syns ett flödesschema över hur arbetets gång planerades och lades upp. Sedan följer en 

mer ingående och förklarande text om punkterna. 

 

Flödesschema  

Jan -mars 2012    Inledande intervju med ägaren av underklädesbutiken 

april 2012   Litteraturundersökning inom pedagogik 

april 2012  Sammansättning av kravspecifikation tillsammans med 

Bornevings 

april 2012   Genomgång av utvalda plagg i butiken 

april 2012 Litteraturundersökning om textil, material, tillverkning och 

skötselråd 

20:e april 2012 Första utkast av handbok lämnas ut till urvalsgrupp 

3:e maj 2012  Mellanredovisning  

5:e maj 2012  Respons från urvalsgrupp analyseras 

8:e maj 2012  Ändringar och färdigställande av handbok, bilaga 1 

9:e -21:a maj 2012 Bearbetning av resterande punkter i rapporten. 

22:e maj 2012 Inlämning av rapport 

28:e maj 2012 Slutpresentation  

 

 

Arbetet började med en inledande intervju med Lena Blomgren, ägare av underklädersbutiken 

Bornevings. Intervjun genomfördes öppet utan fasta frågor, respondenten förklarade vilka 

problem som fanns i nuläget gällande kunskapsbrist inom textila material. Den inledande 

intervjun har legat till grund för hela arbetet.  
 

Litteraturundersökning påbörjades inom pedagogik och parallellt hade vi en öppen dialog och 

diskussion med Bornevings om hur kunskapsbristen skulle lösas på bästa sätt. För- och 

nackdelar vägdes in och resultatet blev att utveckla en handbok om textila material som ska 

hjälpa Bornevings personal. Tillsammans togs en kravspecifikation för handboken fram, den 

låg sedan till grund för det resterande arbetet. För att ta fram vilka material som skulle vara 

med studerades samtliga Bh:ar, trosor och nattplagg som fanns i butikens sortiment vid det 

tillfället.  

 

En litteraturundersökning för handboken påbörjades med hjälp av Boråshögskolebibliotekets 

databaser. Fakta samlades in och sorterades. Ständigt skedde ett urval av data för att få fram 

det relevanta för handboken. Fakta från pålitliga litteraturkällor sammanställdes till en 

användarvänlig och lättförståelig information. Ett fåtal gånger har vi använt företags hemsidor 

framförallt i handbokens tvättdel, det för att informationen inte hittats någon annanstans. Vi 

anser dock att dessa hemsidor varit pålitliga. 

 

För att kontrollera handbokens lättförsåtlighet testades den via en kvantitativ undersökning. 

En urvalsgrupp på 15 personer valdes ut med den gemensamma nämnaren att alla saknade 

kunskaper inom textil. Personerna i urvalsgruppen ombads att läsa igenom handboken och ge 

respons på textens innehåll. Ändringar gjordes därefter.  
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3 Teoretisk referensram  

Pedagogik beskrivs som en social process mellan minst två personer. Ena personen kan vara i 

form av en bok. Två vanliga former av inlärning är bokstudier och undervisning av till 

exempel en lärare. Andra sätt för inlärning är gruppdiskussioner, gruppuppgifter och 

projektarbeten. Vid inlärning i gruppformat finns det möjlighet för "merkunskap". Med det 

menas att deltagarnas olikheter höjer kunskapsnivån. Att lära sig innebär att man får förmågan 

att kunna ställa sig kritisk till sin omgivning. För att kunna ifrågasätta måste man själv först 

ha kunskap. 

 

 Det finns flera olika metoder för inlärning. Människor är olika och lär sig olika, en person 

kan även lära sig på olika sätt beroende på vad den ska lära in. Att lära ut kan baseras på olika 

former och innehåll. Att kunna använda sig av de kunskaper man besitter i ett senare skede 

beror till stor del på hur man lärt sig från början.  

  

Tillbaka i tiden betraktades elever som passiva som skulle upplysas och tränas, det enda 

eleverna skulle göra vara att lyssna och repetera. Senare myntades uttrycket "learning by 

doing" som innebär att eleverna själva får uppleva saker för att lära sig och få erfarenheter. 

(Achton, 1980) 

  

Inlärning för barn och vuxna sker på olika sätt. Det som skiljer inlärningen åt är att för vuxna 

kan det ofta vara frågan om att lära om redan befintlig information istället för att lära sig 

något helt nytt. Vuxnas inlärning sker mer förnuftigt då de har mer erfarenhet och kan på så 

sätt bättre eliminera onödig information. Vuxna vill att inlärningen ska ske mer strukturerat än 

barn som föredrar mer spontana och ostrukturerade typer av inlärning.  

  

Inlärning innehåller tre grundkomponenter, kognitiva, emotionella och beteendemässiga. 

Dessa tre är ofta igång samtidigt under en lärandeprocess. Första steget är att inse att något är 

viktigt att lära sig, kognition. Det leder till att man vill lära sig något och finner då motivation 

för att sedan utöva den nya kunskapen i praktiken. 

  

När man vill lära sig något vill man förändra sina kunskaper inom ett område. Efter inlärning 

ska man ha bredare kunskap, högre kompetens och ha möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter 

på ett bättre sätt. Inlärningsresultatet kan bero på olika saker som kan delas in i generella och 

personliga faktorer. De generella kan vara att det som uppfattas som meningsfull information 

är lättare att lära sig. Innehåll som är konkret är lättare att ta in samt att om informationen 

delas upp istället för att förmedlas på en gång är den lättare att lära sig. De individuella 

faktorerna kan vara att vissa minns bilder bättre, andra minns siffror lättare medan vissa 

minns verbalt information lättare. De individuella olikheterna gällande inlärning beror på 

olika individers förutsättningar. (Bratfisch, 1988) 

  

En allmän uppfattning om lärande är att allt lärande är utvecklande och positivt. Positivt för 

individen är den personliga utveckling samt att det ger möjligheter att själv vara med och 

påverka både livsvillkor och arbetsvillkor. (Ellström, 1992) 
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4 Resultat  

Problemet som Bornevings har gällande bristande kunskaper om textila material har i samråd 

diskuterats hur de på bästa sätt kan lösas. Syftet är att ge personalen grundläggande kunskaper 

om textila material på bästa möjliga vis. Inlärning kan ske på olika sätt och med hjälp av olika 

metoder. (Achton, 1980) Olika typer av utbildning diskuterades, såsom informationskvällar 

där författarna till detta arbete skulle agera utbildare. Utbildningskvällar valdes bort för att 

butikspersonalen ville ha någon form av dokumenterad information att gå tillbaka till samt att 

författarna inte har någon pedagogisk utbildning för att på bästa vis förmedla informationen 

till personalen.  

 

I det dagliga arbetet vill personalen kunna kontrollera sina kunskaper och visa intresserade 

kunder informationen om materialen. Resultatet av diskussionen blev att Bornevings önskade 

skriftlig information om de material som säljs i butiken.  

 

Skriftlig information kan presenteras på olika 

sätt i olika format. Flera alternativ diskuterades 

såsom Appar, webbaserade dokument, pdf filer 

samt printad information. För- och nackdelar 

vägdes in och resultatet blev att informationen 

kommer vara i form av en handbok som ska 

vara lätt att hitta i och förstå. Handboken 

kommer vara i fysisk form då den ska kunna 

finnas i butiken vid kassan där det inte finns 

tillgång till en dator. En App uteslöts eftersom 

det kan uppfattas oprofessionellt att ha med sin 

telefon ut i butiken, det för att Bornevings 

kundgrupp är något äldre och inte tillhör den 

generationen. Personalen hade även en 

uppfattning om att kunderna skulle blir 

förvirrade om de skulle läsa i handboken från 

en mobiltelefon. (Bornevings, Blomgren) 

4.1 Handbokens innehåll 

Innehållet i handboken är baserat på vad 

Bornevings säljer idag. Butiken erbjuder ett 

brett sortiment av natt- och underkläder. Bh:ar, 

trosor och nattplagg valdes ut för att titta 

närmare på. Samtliga 248 plagg har gåtts 

igenom för att få fram vilka material som ska 

finnas med. Även det olika blandningarna av 

material har dokumenterats och det mest 

förekommande har valts ut till handboken.   

 

Diagrammet här till höger visar de utvalda plaggens materialinnehåll som finns i butiken 

idag. Utöver materialen önskades baskunskaper om textil. Ämnen som tas upp är allmänt om 

trikå och väv, indelning av textila material, tvättsymboler samt allmänna tvättråd.  

 

Handboken inleds med delen ”Den textila tillverkningskedjan, från fiber till färdigt plagg” 

Där beskrivs kortfattad olika processerna som ett plagg kan gå igenom.  Läsaren får en bra 
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grund och förståelse om ämnet textil innan de kommer in på mer detaljerat information om 

varje enskilt material.   

 

Materialdelen inleds med ett materialträd där man får en tydlig illustration om hur textila 

material är indelade. Därefter kommer varje material att beröras, de är indelade i tre delar, 

naturfibrer, syntetfibrer och regenatfibrer. Varje del har en inledande överblick.  

Genomgående punkter som utgåtts från är tillverkning, egenskaper, skötsel och tvättråd samt 

kort om miljöaspekten. 

 

Funderingar har gjorts kring att ha modal och viskos under samma rubrik, för att de är så pass 

lika och i annan litteratur står de ofta under samma stycke. Materialen valdes ändå att skiljas 

åt för att Bornevings personal inte ska blanda ihop dem.  

 

Nästan 100 procent av plaggen i undersökningen är blandmaterial därför kommer de åtta 

vanligaste blandningarna att beröras. Blandningarna viskos/elastan, modal/elastan och 

lyocell/elastan är samlade under samma rubrik ”Regenat/elastan” då resultaten blir 

densamma.   

 

Sista delen i handboken är ”Tvätt”. Där berörs generella tvättråd för textila material samt mer 

detaljerad information gällande tvätt av underkläder. Den delen är relevant eftersom det är 

viktigt att personalen ska kunna ge råd till kunderna angående tvätt av de plagg som säljs.  

 

För att handboken ska vara lättläst och förstålig har bilder lagts till för att komplettera 

texterna.  

4.2 Kravspecifikation 

Vid utveckling av en ny produkt måste krav tas fram för att skapa en ram att arbeta efter 

och vilka mål som ska uppnås. Kravspecifikation fungerar som en kvalitetskontroll när 

produkten är klart. (Österlin, 2010) Detsamma gällde när handboken togs fram. Kraven 

baseras på en intervju med Bornevings.  

 

Krav 

– Lätt att hitta i 

– Lättläst 

– Lättförstålig  

– Inte för lång 

– Inga förkunskaper om textil ska behövas 

– Ord och uttryck ska inte behövas slå upp för att förstå 

– Behändigt format 

– Ska alltid finnas tillgänglig i butiken 

(Bornevings, Blomgren) 

4.3Kvantitativ undersökning  

Handboken har givits ut till 15 personer. Urvalet av dessa har främst baserats på deras 

okunskap inom textil. De 15 personerna har valt ut från vår bekantskapskrets och är av olika 

ålder, kön och yrkesgrupper. Materialet gavs även ut till tre personer med textil anknytning 

för att få deras respons.  Tillsammans med texten skickades ett frågeformulär ut. Personerna 

fick i uppdrag att markera ord de inte förstod, kommentera om de var stycken som de ansåg 

var överflödiga och sedan avslutningsvis ombads de svara på ett antal frågor. 
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Personer  

Anna, 30 år, miljökonsult 

Chulepan, 26 år, teknisk support 

Ellen, 28 år, personalchef 

Emma, 23 år, studerande webbdesign  

Gun, 54 år, receptionist 

Gustav, 26 år, biomekanik ingenjör  

Göran, 67 år, pensionerad ekonom  

Jonas, 28 år, anläggningschef  

Jonna, 26 år, sjuksköterska 

Martin, 26 år, egen företagare  

Mikaela, 23 år, studerande veterinär  

Peter, 27 år, VVS-ingenjör/högskoleingenjör energiteknik  

Pierre, 26 år, byggingenjör  

Rebecca, 27 år, läkarsekreterare 

Sanna, 24 år, biomedicinsk analytiker  

 

Caroliné, 22 år, studerande textil  

Johanna, 51 år, textildesigner 

Lisa, 22 år, studerande textil 

4.3.1 Respons från urvalsgruppen 

Kommentarerna från personerna med textil anknytning var nästan densamma som resten av 

urvalsgruppen. Enda skillnaden var att de inte hade några ord som de inte förstod. Generellt 

tyckte de flesta att texten innehöll den mest relevanta informationen.  

 

Allmänna frågor:  

1. Vad tyckte ni om texten i allmänhet? 

2. Vad tycker ni om de olika punkterna som tas upp om varje material? Känns alla relevanta? 

3. Tycker ni att det är för mycket fackspråk? 

4. Skulle ni vilja ha ett textillexikon längst bak, skulle det behövas? 

  

Sammanställning av svaren:  

 

1. Positivt: I allmänhet tyckte de allra flesta att texten var lättläst och intressant. Den var 

enkel att ta in och flera påpekade att de lärt sig nya saker om textil. En del påpekade 

att de var en faktabaserad och informativ text som var grundligt genomförd. ”Känns 

som om ni har fått med det viktigaste och inte massa extra jag tror det är därför som 

det känns lättförståligt” – Emma, 23 år, student. Responsen angående bilderna var att 

de hjälpte till att förtydliga delar av texten.  

 

Negativt: En del svåra ord förekommer men personerna tyckte ändå att de mesta 

framgick om man läser hela texten. Flera påpekade att även om innehållet var bra så 

behövde texten arbetas och läsas igenom. Beskrivningen av hur en väv blir till 

uppfattades av många som dålig och konstigt beskriven. En del sa att de vet hur en väv 

bildas men förstod ändå inte texten. En person trodde att blandmaterialen var en 

sammanfattning utav materialen och dess användningsområde. En annan tyckte att 

fiberstycket kom lite pang på, saknade mer inledning.   
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2. Positivt: Flera tyckte att uppsatsen följde en "röd tråd" mellan de olika materialen som 

beskrivs. Till exempel materialets för- och nackdelar. Punkterna upplevdes bra och 

relevanta, speciellt om man ser till vem som kommer att läsa arbetet. Flera påpekade 

att upplägget gör det enklare för läsaren att ta till sig informationen 

 

Negativt: Många påpekade att handelsnamnen kändes orelevanta och en del förstod 

inte riktig vad dessa innebar, däremot skrev en del att det kanske är relevant för den 

tänkta brukaren. En annan synpunkt var att det kändes onödigt att ha med vad 

materialen heter på engelska. Flera påpekade att vissa delar saknades såsom 

miljöaspekten på vissa material. Någon tyckte även att en del text om hur man 

utvinner olika material kändes överflödiga.  

 

3. Det generella svaret var nej. En del tyckte snarare att det kunde vara mer fackspråk, än 

att det var för mycket. Flera sa även att det höjer nivån. Andra tyckte att det var lite 

väl mycket fackspråk men inte så pass att texten blev obegriplig.  

 

4. Generellt tyckte folk att de ord som behöver förklaras var så få till antalet att ett 

lexikon känns omotiverat. Att skriva en förklaring till dem direkt i stycket skulle vara 

fullt tillräckligt. Många sa att bara de läste hela stycket blev orden förklarade i den 

löpande texten. Någon sa däremot att det kanske skulle vara bra om man bara vill 

kolla upp något snabbt utan att läsa hela stycket. En annan läsare föreslog fotnot på 

varje sida till de ord som uppfattats som svårare.  

 
Markerade ord: 

Alla personer ombads markera ord de inte förstod. En sammanställning av de mest 

återkommande orden syns nedan.  

- Natronlut  - Handelsnamn 

  - Pilling  - Träcellulosa 

 - Polymerens  - Avhaspling 

 - Finlek  - Alkalier 

   

4.3.2 Korrigering av text utifrån synpunkterna 

Efter all respons från urvalsgruppen har texten korrigeras och förbättrats. Både upplägget och 

småsaker har rättats till, allt för att göra den så lätt som möjligt. Flera uppskattade bilderna 

och påpekade att dessa gör det än enklare att förstå olika förklaringar. Därför har ytterligare 

bilder lagts till på en vissa ställen.  

  

Punkternas upplägg har delvis korrigerats, till exempel handelsnamnsförklaringen. Stycket 

har flyttats bak närmare syntet- och regenatfiberna så att läsaren lättare kan återkoppla till 

förklarningen. Miljöaspekten var tidigare inte med på varje material vilket flera personer 

påpekade, det har korrigerats.   

 

På de ställen där svåra ord uppfattats i texten har vi gått in och både förtydligat och förenklat 

dess innebörd. Bättre inledande texter har gjorts till ett flertal områden för att skapa en 

mjukare start.  

 

Vävavsnittet har ändrats, fler bilder har lagts till och förhoppningsvis har även den skriftliga 

förklaringen förenklats.  
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Trots kommentarer om att de engelska orden var överflödiga är de kvar, det för att när 

handboken senare fylls på med nya material kan det vara så att deras engelska namn inte är 

lika självklara. Översättningen behålls även för att plaggetiketter ofta är internationell.  På 

etiketterna är det inte heller ovanligt att ett materials handelsnamn nämns, därför är det viktigt 

att ha med den punkten.   

4.3.3 Bortfallsanalys 

Bortfall har eliminerats då urvalsgruppen tillfrågades redan i förväg och gavs då möjlighet att 

tacka nej. Det har gjort att svarsfrekvensen ligger på 100 procent. De allmänna frågorna kring 

texten har inte besvarats av alla, däremot har de personerna varit mer aktiva med mycket 

respons i själva texten. Den responsen har nu placerats in under passande svar till de allmänna 

frågorna.  
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5 Diskussion 
Främsta anledningen till varför det blev en handbok var att butiken ville ha tryckt material. 

Den skulle vara liten och smidig att bära med sig, enkel att slå i och handboken går alltid att 

gå tillbaka till när kunskapen behövs. Som nämnts tidigare hade vi funderingar på en App, det 

framstår säkert för många som det modernaste och smidigaste alternativet men vi var tvungna 

att se till vart information skulle användas. Kunderna i Bornevings butik är av en äldre 

generation och vi, tillsammans med Bornevings ägare var ganska övertygade om att 

presentera informationen från en mobiltelefon skulle framstå som oprofessionellt. Risken 

finns att expedit inte skulle bli tagen på allvar. Vi ville att informationen skulle kunna visas 

upp för kunder om så önskades. Vi tror att en del kunder inte skulle kunna hantera en mobil 

och lyckas läsa från en App. 

 

Det diskuterades länge vad för sorts punkter som skulle tas upp i handboken och vad som är 

relevant för personalen samt kunderna. Det vi ansåg som mest självklart att ha med var 

tvättråd. Varför ett material är rekommenderad en viss temperatur och om det verkligen 

stämmer. Det visade sig på flera av de materialen som vi redovisat att ofta så klarar materialet 

i sig en högre temperatur än det som angetts. Ofta är det produktens färg eller andra saker som 

den innehåller, till exempel en bygel, som sätter stopp för vissa tvättmetoder.  

 

Kraven som sattes upp i kravspecifikationen har till viss del uppfyllts. Resultatet från 

testpersonerna visar att den är lätt att hitta i, lättläst och lättförstålig. Texten har anpassats och 

komprimerats för att den inte ska bli för lång. Med hjälp av urvalsgruppen hoppas vi att det är 

kontrollerat att inga förkunskaper om textil behövs samt att ord och uttryck inte behöver slås 

upp för att förstås. De sista kraven var behändigt format och ska alltid finnas tillgänglig i 

butiken. Formatet är inte ännu inte bearbetat och vi har gjort vad vi kan för att den ska vara så 

tillgänglig i butiken som möjligt. När den tyckt är det upp till personalen att använda den.  

 

Handboken har möjlighet att utvecklas efterhand utifrån Bornevings önskemål och sortiment. 

Informationen som tagits fram är endast baserat på ett urval av plagg. På sikt kan handboken 

fyllas på efter samma modell som vi satt upp. Dels med material som nu valts att inte ta med 

samt eventuella nya material och tillverkningsmetoder. I butiken finns det ett flertal 

specialmaterial som personalen har dålig kunskap om, dessa skulle vi vilja inkludera i 

framtiden. Allt för att ständigt kunna hålla Bornevings uppdaterade så att de kan hänga med i 

svängarna.  

 

En annan tänkbar utveckling av handboken skulle vara att redovisa de olika materialen med 

provbitar i både trikå och väv så att möjlighet finns att känna på materialen.  

 

Handboken är inte låst vid att bara användas av Bornevings personal. Andra klädbutiker kan 

ha nytt av den. En personligt utformad handbok för varje butik kan göras med just deras 

önskemål och material. Även inredningsbutiker skulle kunna ha användning av information.  

 

Alla textilföretag kan ha användning av handboken eftersom den ger en bra inblick om textil. 

Det ger anställda på företaget en bra baskunskap om textil vare sig man sitter med ekonomin, 

jobbar på laget eller varför inte VD:n själv.  

 

Postorder och internetbutiker skulle kunna publicera texterna så att konsument själv kan läsa 

om materialen. Då främst företag som säljer underkläder men självklart skulle handboken 

kunna utvecklas till att passa all typ av försäljning av textil på nätet och postorder.  
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När handboken ges ut till butiker kommer källhänvisningarna i texterna att tas bort. 

Författarna och textilhögskolan kommer istället anges som källa då vi anser att det är 

tillräckligt trovärdigt.   

6 Slutsats 
Vi kan inte i dagsläget svara på om syftet är uppnått. Trots att vi lämnat ut handboken till en 

responsgrupp och efter det förbättrat texterna ytterligare så kan vi inte vara säkra på om 

handboken kommer hjälpa Bornevings på det sätt som vi önskar. Det kommer att ta tid innan 

vi kan får respons och kan säkerhetskälla att handboken uppnått syftet. Först när personalen 

lärts sig och fått in vanan att använda sig av informationen kan den komma till sin fulla rätt.  
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Bilaga 1 
 

Förord 

 

I detta häfte presenteras nio olika textila material. Fem punkter berörs, tillverkning, 

egenskaper, skötselråd, handelsnamn samt miljö. Inledningsvis som bakgrund redovisas flera 

processer vid textil tillverkning, från fiber till färdigt plagg.  

 

Vi hoppas att informationen kommer ge er en bra bas att stå på, öka ert kunnande om textil i 

allmänhet samt underlätta i ert dagliga arbete. Allt detta för att ni ska kunna ge era kunder så 

bra service som möjligt!  

 

Tanken med detta häfte är att det med tiden kommer att fyllas på med fler textila material och 

uppdateras på de redan befintliga delarna. 

 

Sara Fahlén och Josefa Nädele Ljungkvist, Textilhögskolan i Borås 2012  
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Den textila tillverkningskedjan, från fiber till färdigt plagg 
Nedan kommer det kort att beskrivas hur material och plagg tas fram. Det kommer att 

beskrivas olika steg som ett plagg kan genomgå för att få olika resultat. Fyra steg tas upp, 

FIBER, GARN, TYG och PLAGG. För att göra det extra tydligt vilket steg som redovisas 

kommer denna bild att visas:  

 

 

Fibrer 
Vid textiltillverkning börjar man med att utvinna fibrer. Det går att göra på ett naturligt sätt 

som att få fram fibrerna från ett fårs ull eller på konstgjord väg skapa fibrer utifrån olika 

kemikalier. (Rehnby, 2006) Ett exempel på det är polyamid som utvinns ur olja, luft och 

vatten. Konstfibrer består av polymerer och fibrerna tas fram antingen via våt-, torr- eller 

smältspinning. (Reis 2003, del 1) I fiberstadiet sker ofta någon form av förbehandling, 

speciellt av de naturliga fibrerna. Vissa naturfibrer tvättas och det är inte heller ovanligt att 

fibrerna färgas. Vid tillverkning av konstfibrer kan färg tillsättas i stadiet då fibern tas fram 

vilket gör att färgen sitter fast i själva fibern och på så sätt får man en färg som håller oerhört 

bra. (Rehnby, 2006). 

 

Garn 
Nästa steg är att tillverka garn genom att spinna ihop fibrerna. Olika material kan ha olika 

processer för att spinna fibrer till garn. (Reis, 2003, del 1) Även i garnprocessen är det vanligt 

att olika förbehandlingar görs såsom tvättning och blekning. Ofta bleker man garner är för att 

sedan lättare kunna färga materialet, då färgen lättare tränger in i fibern. Därför färgas garnet 

vanligtvis direkt efter blekning. Färgningen sker när fibern spunnits till ett garn som stoppas 

ner i stora färgbad av olika slag.  I garnstadiet sker även en del kemiska behandlingar. Ett 

exempel på det är en antistatbehandling som ofta görs på konstgjorda garner då de annars lätt 

blir elektriskt laddade vid användning. (Rehnby, 2006). 

 

  

Tyg 
Det som påverkar ett tygs egenskaper är inte endast val av fiber, utan även olika 

tillverkningsmetoder kan påverka slutresultatet. Det som bestämmer vilken 

tillverkningsmetod man väljer beror på vilka egenskaper som slutresultatet ska få samt vad 

slutprodukten skall användas till. Några av de vanligaste användningsområdena är beklädnad, 

hemtextil och teknisk textil. De vanligaste tillverkningsmetoderna för att skapa tyger är 

vävning, virkning, stickning samt non-woven. (Reis, 2003, allmän del)  
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Trikå 

Trikåvaror kan vara virkade eller 

stickade. Det alla trikåvaror har 

gemensamt är att de består av öglor 

och maskor av något slag. Deras 

längd och hur de är sammanfogade 

påverkar materialets egenskaper, 

framförallt vad gäller tygets töjbarhet 

och elasticitet. Att ett material är 

töjbart innebär att det kan dras ut 

men att det inte direkt kommer att 

återgå till sitt utgångsläge utan kan ibland förbli utdraget. Elasticitet däremot innebär 

att materialet återhämtar sig och kan gå tillbaka efter uttöjning. Trikå kan enkelt 

beskrivas att ju längre ögla, tills nästa ögla börjar, desto mer går det att dra ut tyget. 

Man skapar på så vis högre töjbarhet och/eller högre elasticitet. (Peterson, 2008)  

 

Bara för att det är en trikåvara betyder inte det att materialet alltid är stretchigt. Även 

en trikåvara kan tillverkas så att den blir styv. (Reis, 2003, allmän del) Det finns 

framförallt två olika kategorier av maskintyper vid trikåtillverkning. 

Flatstickmaskiner tillverkar ”platta” tyger medan rundstickmaskiner skapar material 

som en enda lång tub. Tekniken att sticka tubformat material används bland annat 

inom underklädesbranschen då plagg med betydligt färre sömmar kan skapas och 

risken för skav från skarvar och sömmar minskas. (Peterson, 2008) 

Väv 

Definitionen av en väv ur boken väveriteknik:  

”Två trådsystem som sammanflätas vinkelrätt mot varandra, varp i längdriktningen 

och väft i tvärriktningen.” (Kärrman, 2005) 

 

Väv till skillnad från trikå består av ”raka” trådar, inte öglor. Dessa trådar flätas 

samman 90 grader mot varandra. Vid vävning finns alltid en varp (mörk tråd på 

bilden).  Varptrådarna är upplagda bredvid varandra och kan lyftas isär så att ett gap 

skapas ungefär som en ”krokodilmun” >. Vid vävning krävs det minst två olika 

kombinationer av gap. När ett gap bildas av varptrådarna förs en väfttråd (ljus tråd på 

bilden) in igenom gapet. När tråden passerat hela gapet stängs öppningen och man 

byter till det andra gapet. På så sätt har trådarna sammanfogats med varandra. 

(Kärrman, 2005) 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bilder: (Peterson, 2008) 

Här förs väfttråden in i 

”krokodilmunnen” > som skapats. 

Bild: (Kärrman, 2005) 

De mörka trådarna 

motsvarar varptrådarna och 

de ljusa väfttrådarna.  

Bild: (Kärrman, 2005) 
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Den största skillnaden mellan väv och trikå är att det vid tillverkning av trikå räcker 

med en tråd för att kunna skapa ett stickat tyg. (Peterson, 2008) Vid vävning krävs 

det minst två trådar ifrån två olika håll för att kunna skapa ett vävt tyg. (Kärrman, 

2005) 

Non-woven 

Non-woven görs direkt av textila fibrer utan att man först måste tillverka ett garn 

som vid trikå och väv.  Det finns en mängd olika användningsområden för non-

woven, bland annat inom fordon, jordbruk, isolation, förpackning, möbler och kläder. 

Det finns många tillverkningsmetoder för att framställa materialet. Det går att göra 

med hjälp av värme, kemikalier eller på mekanisk väg. (Humphries, 2009)  

 

 

 

 

 

Vid tygtillverkning oavsett om det är vävt eller stickat så krävs det en del behandlingar. 

Blekning och färgning är vanliga processer, om de inte utförts i fiber- eller garnmomentet. Att 

trycka tyget är till fördel om man ska ha stora kvantiteter med mönstrat material. Tyget går på 

löpande band igenom tryckmaskinerna och det är en betydligt mer effektiv metod än att 

trycka senare på det färdiga plagget. (Rehnby, 2006). 

 

Att trycka på materialet är inte det enda sättet att få fram mönstrade tyger. Det går att skapa 

mängder av olika mönster redan vid trikå- och vävtillverkningen. Genom att använda sig av 

olika garnfärger och sammanfoga dessa på olika sätt med hjälp av olika bindningar kan 

mönster skapas. När mönster skapas med olika bindningar är man låst vid dessa. Är tyget 

däremot enfärgat går det alltid att trycka mer mönster i efterhand. I tygmomentet krymps ofta 

det färdiga materialet, för att undvika att den färdiga produkten senare krymper vilket det 

finns en risk för på flera olika material. (Rehnby, 2006). 

 

Plagg 
När plaggdelarna skurits ut och sammanfogats till det färdiga plagget kan det fortfarande 

genomgå olika moment om så önskas. Även när plagget är klart kan det färgas och tryckas på. 

Ett bra exempel på det är vanliga t-shirts. De massproduceras ofta i vitt för att sedan kunna 

färgas i önskad färg och antal. Det blir oftast billigare än att ha olika färger liggandes på lager. 

Trycker görs direkt på den färdiga T-shirten efter att den fått rätt färg. Mönstret kan anpassas 

precis efter plaggets storlek och kundens önskemål. En vanlig kemisk behandling som görs på 

färdiga plagg är stentvättning av jeans. Krympning är en mekanisk behandling som kan göras 

på det färdiga plagget om det inte utförts i de tidigare momenten. Det görs för att plagget sen 

inte ska krympa när konsumenten själv tvättar det. (Rehnby, 2006) 
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Textila material 
I nästa del kommer nio material att beskrivas. Nedan syns ett materialträd, det är en översikt 

över textila material och hur de är indelade.  

 

Fibrernas indelning 
 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: (Humphries, 2009) 
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Bild: (Hemsida 

tucsonazrealestateblog, 

Tillgänglig [2012-05-16 ])      

 

Naturmaterial 
Naturfiber bildas i naturen och kan delas in i två undergrupper, växtfibrer och 

djurfibrer. Naturfiberns processer fram till ett färdigt garn ser ut på olika sätt. (Humphries, 

2009) De olika fibrerna har olika egenskaper, en gemensam fördel är att naturmaterial tar upp 

fukt bra. (Reis, 2003, del 1) 

Bomull  
Bomull är ett av de mest kända materialen, som är ett väl beprövat naturmaterial och har 

många olika användningsområden. Bomull är ett vanligt förekommande materialen vad gäller 

kläder. (Humphries, 2009) Bomullens egenskaper gör att den lämpar sig väl för barn- och 

underkläder. (Reis, 2003, del 1) Det engelska ordet för bomull är cotton. (Humphries, 2009)

                         

Tillverkningsprocess 

Bomull växer på buskar som kan vara vilda, men vanligast är 

odlad bomull. Bomullsfibrer består av cellulosaskikt som är 

dess huvudbeståndsdel. När det är dags att skörda har busken 

bildat bomullsbollar som består av bomullsfibrer, frön och 

annan smuts. Bollarna plockas antingen för hand eller med 

maskin. Nästa steg är att rensa bomullen, då dras bollarna 

igenom galler som är så små att smutsen och framförallt fröna 

fastnar. Även bomullslinters, som är korta bomullsfibrer 

hamnar i gallren. De är för korta för att tillverka 

bomullsgarn av men används istället vid tillverkning av 

vissa regenatfibrer. Fröna tas till vara på och pressas till 

bland annat matolja och de övriga resterna blir till 

proteinrikt djurmat. Bomullens slutgiltiga kvalité kommer att påverkas av hur ren man får 

bomullen ifrån smuts och fröresterna samt hur mogen bomullen var när den plockades, ju 

mognare bomull desto finare kvalité.  

 

Nästa steg är att sträcka ut bomullen. Hur det kan gå till kan man se själv studera genom att 

dra ut en bomullstuss. I takt med att tussen blir längre och tunnare kan man se hur fibrerna rör 

sig för att hamna mer och mer parallellt. Det är precis det man vill uppnå vid sträckningen. En 

lång sträng av sträckta bomullsfibrer skapas. De förs in i en maskin där det skapas en snodd 

på bomullssträngen och på så sätt snos fibrerna samman till ett färdigt garn. Det finns flera 

olika maskiner och metoder som detta kan göras på. (Wiklund, 1990) Bomullens färg kan 

variera från brunt, gult, grått, blått till nästan helt vit. Den sistnämnda är den mest åtråvärda 

för att den inte kräver lika mycket behandlingar som de övriga vid blek- och 

färgningsprocesser. Fiberkvalitén avgörs till stor del på fiberns längd, ju längre fiber desto 

starkare, mjukare och jämnare blir garnet. Bomull med långa fibrer har därmed ett högre pris. 

(Reis, del 1, 2003) 

Egenskaper  

Fördelar 

Bomull har en hög slitstyrka och draghållfasthet, (Konsumentverket, 1987) den 

blir än bättre om bomullen blir blöt, så kallad våthållfasthet. Den kan då bli upp 

till 10 procent starkare än när den är torr. (Wiklund, 1990). Bomull är ett 

hudvänligt material, som har hög tålighet mot alkalier, ett exempel på alkali kan 

vara starka tvättmedel. Tack vare bomullens goda fuktabsorption tar den lätt upp 

vätska. (Reis, 2003, del 1) 
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Nackdelar 

En av de främsta nackdelarna med bomull är att den skrynklar sig. Det kan dock 

behandlas med en anti skrynkelbehandling om så önskas. En annan nackdel med 

bomull är att det finns risk att den krymper. (Konsumentverket, 1987) 

Bomullsfibern i sig själv har en låg töjbarhet och elasticitet, som beror på att 

fibern är så pass rak som den är. Det i sin tur påverkar bomullens 

isolationsförmåga då fiberns rakhet gör att lite luft binds emellan fibrerna och då 

kan inte värmen hållas kvar. Bomull är känslig för syror. (Reis, 2003, del 1) 

Skötselråd  

 Bomull kan tvättas i 60 grader (Reis, 2003, del 1) och strykas i upp till 200 grader. 

(Konsumentverket, 1987) Är bomullen inte krympt eller krympbehandlad finns det risk att 

varan drar ihop sig vid tvätt. (Reis, 2003, del 1) Enligt konsumentverket blir inte 

bomullsmaterial helt rena om de tvättas i 40 grader utan de behöver komma upp i 60 grader 

för att döda alla bakterier. (Reis, 2003, allmän del) I vissa underkläder står det 40 grader och 

det kan bero på att färgen inte tål högre grader. (Konsumentverket 1987) 

Merceriserad bomull 

Merceriserad bomull innebär att bomullen har behandlats med ett ämne som heter natronlut. 

Anledningen till att man merceriserar bomull är bland annat för att få en bättre 

färgupptagningsförmåga. Det kan göras både på garnet eller på den färdiga bomullsväven. 

Samtidigt som man tillsätter natronlutet sträcker man ut bomullen. (Konsumentverket, 1987) 

Fördel 

Merceriserad bomullen är lättare att tvätta rent än obehandlad bomull.(Reis, 

2003, del 1) Materialet blir starkare, aningen glansigare samt även mer 

fuktabsorberande. (Konsumentverket, 1987) 

 

Nackdel   

Merceriserad bomull angrips lättare av starka blekmedel och syror än vad 

bomull som inte genomgått en mercerisering gör. (Reis, 2003, del 1) 

Miljö 

Bomull odlas fram i torra klimat vilket gör att kostbevattning måste användas. Mycket vatten 

går åt då bomull är mycket vattenkrävande, det gör att bomull bidrar till ett allvarligt 

miljöproblem, brist på rent vatten. Under odlingen används kemikalier för att undvika 

att insekter angriper bomullsplantan. Bekämpningsmedel som användas är i det flesta 

fall skadliga för människor, de som jobbar på odlingarna kan bli förgiftade. Kemikalierna 

påverkar även naturen och djurlivet runtomkring.    

 

Ekologisk bomull 

Ekologisk bomull innebär att den odlats fram utan kemikalier och handelsgödsel. 

Gödseln som istället används kan till exempel komma naturligt från djur. 

(Svensson, 1994) Insektsbekämpning sker med manuella och biologiska metoder 

vilka är bättre för miljön men kräver mer arbetsinsats av bönderna. Tyvärr finns 

det idag inga krav utan bara rekommendationer gällande vattenåtgången. 

Ekologiska produkter märks ut av KRAV som kontrollerar odlingar. (Hemsida: 

WWF, 2005, Hämtad: 2012-05-07).  
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Ull  
Det finns många olika typer av ull. Den vanligaste är fårull, andra vanliga sorter är alpacka-, 

angora-, kaschmir- och lammull. Ull varierar i sitt utseende, sin fiberlängd, finlek och 

krusighet på fibern. (Konsumentverket, 1987). Även ull som kommer ifrån ett och samma får 

har olika egenskaper. Ullen närmast kroppen kallas för bottenull och består alltid av en 

mycket finare och tunnare fiber. Den som sitter utåt emot väder och vind kallas för täckhår 

och är betydligt grövre. Det finns även fårraser som är speciellt framtagna med bara en typ av 

ull, med endera bottenull eller täckhår. (Reis, 2003, del 1). Det engelska namnet för ull är 

wool. (Humphries, 2009) 

Tillverkningsprocess 

Ullfibrer består av keratin som är ett proteinämne/äggviteämne. När fåren klipps får man fram 

råull. Råullen är ofta full av smuts och ullfett och behöver därför tvättas. Ullfettet tas omhand 

och renas och då fås en biprodukt som heter lanolin som används i salvor, hudkrämer och i 

skofett. (Reis, 2003, del 1) Ullen sorteras utifrån sin färg och dess fiberkvalité så att de olika 

fibrerna skiljs åt. Det är inte ovanligt att ullen även bleks. (Elsasser, 2005) Ullens fibrer är 

ofta över 50mm långa, till skillnad ifrån bomullens som har en fiberlängd på 15-35mm. Det 

innebär att all ull har en uppnådd fiberlängd för att kunna spinnas med. Spinnprocessen för att 

tillverka ett garn äger rum efter att fibrerna är rentvättade. En jämn fiberlängd eftersträvas 

speciellt vid tillverkning av finare ullkvalité. (Reis, 2003, del 1)  

Egenskaper 

Fördelar 

Ullfibern har en god fuktupptagningsförmåga och är väldigt elastisk. Eftersom 

ullens fibrer är krusiga så binder den luft och på så sätt får ullen en väldigt god 

isolationsförmåga. (Konsumentverket, 1987). Ull har en hög skrynkelhärdighet, 

vilket gör att den inte skrynklar sig så lätt och ullen har till skillnad mot bomull 

en hög tålighet mot syror. (Reis, 2003, del 1) 

 

Nackdelar 

På ullfibrerna finns det epidermisfjäll som kan haka i varandra och då sker något 

som kallas att ullen blir filtad. När fjällen hakar i varandra så dras allt samman 

och plagget krymper. Framförallt inträffar det vid tvätt eller om ullen vistas i 

fuktigt klimat. (Konsumentverket, 1987) Anledningen till att det sker i vått 

tillstånd är att fibrerna töjer sig lättare när de är blöta och det ökar risken att ullen 

filtas. Det går att åtgärda med en antifiltbehandling som gör att ullfibrerna inte 

hakar i varandra lika lätt. När ullen är blöt eller fuktig har den låg 

dimensionsstabilitet, vilket innebär att plagget kan bli uttöjt som kan bli 

bestående. Hos trikåullplagg finns det en risk för noppbildning. (Reis, 2003, del 1) 

Pillingen går dock lätt att avlägsna med en avnoppningsmaskin eller en vanlig 

rakhyvel. Nopporna på plagget beror på att fiberändarna kryper upp på plaggets 

utsida och har en tendens att filta ihop sig på ytan. Det händer ofta på ställen där 

det sker mycket påfrestning såsom till exempel armbågar. Ull är känsligt emot 

alkalier. (Reis, 2003, del 1)  
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Skötselråd 

Obehandlad ull handtvättas i max 40 grader. Filtad ull och andra ullblandningar kan tvättas i 

maskin med ulltvättprogram, 30-40 grader. (Konsumentverket, 1987) Vid tvätt av ullplagg 

ska ett speciellt ulltvättmedel användas då ull är känsligt mot alkalier som ofta finns i 

”vanliga” tvättmedel. När ett ullplagg tvättats ska det formas och torkas enligt plantorkning 

för att inte deformeras. (Reis, 2003, del 1) Ull går att stryka i upp till 150 grader. 

(Konsumentverket, 1987)  

Miljö 

Ull är en förnyelsebar produkt eftersom ett djurs päls växer ut igen. För att vara extra 

skonsam mot miljön är det viktigt att man låter djuren beta i olika hagar för att markerna inte 

ska bli överbetade och att växtligheten ska hinna återhämta sig. Det är inte ovanligt att djurens 

päls innehåller olika skadeinsekter. De går att bekämpa med både biologiska och manuella 

metoder, vilka båda två är vänligare mot naturen än de kemiska metoder som även går att 

använda. (hemsida: woolpower, hämtad 2012-05-07) Ullproduktion är bra på att ta vara på 

sina biprodukter, ett exempel på det är ullfettet lanolin som renas och är vanligt 

förekommande i hudkrämer, skofett och andra salvor. (Reis, 2003 del 1)  
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Silkestråden avhasplas upp från 

kokongerna.   

Bild: (Nationalencyklopedin,  

Tillgänglig [2012-05-15 ])    

Silke 
Silke är en naturfiber som görs av körtelsekret från silkesfjärilens larvkokong. Silke är 

benämningen på fibern eller garnet. När garnet sedan blir till ett tyg benämns det som siden. 

(Reis 2003, allmän del) Benämningen silke och siden får bara användas om det är natursilke, 

inte om det är konstfiber till exempel polyester som kan vara silkesliknande. Det finns två 

typer av silke, odlat silke även kallat mullbärssilke och vildsilke även kallat tussahsilke. 

Tussahsilke är grövre och används nästan uteslutande för att tillverka ojämna och grövre 

tyger. (Reis, 2003, del 1) Silke heter på engelska silk.(Humphries, 2009)  

Tillverkningsprocess 

Odlat silke avlas fram i ett varmt klimat på speciella platser. 

Det börjar som ett ägg, till en fjärilslarv och avslutningsvis 

som en kokong. De färdiga kokongerna på 4-5cm läggs i 

kokande vatten. Det varma vattnet löser upp sericinet som 

fungerar som kokongens lim. Kokongtrådens finlek är 

ungefär detsamma som en bomullsfiber. (Reis 2003, del 1) 

Därefter sker avhaspling, kokongerna borstas och trådar från 

5-10 kokonger sammanförs, (se bilden bredvid) (hemsida: 

Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-11). För att sedan få 

önskad grovlek, jämnlek och hårdhet på tråden tvinnas 

silket, som i det här stadiet kallas för råsilke. Den känns 

sträv och har en dämpad lyster. I vissa avseenden gör man 

en behandling på råsilket som kallas avkokning för att ge 

silket andra önskade egenskaper. Råsilket läggs i en alkalisk 

lösning med hög temperatur så att sericinet försvinner. 

Egenskaperna man får fram är finfibrigheten, elasticiteten, 

lysten samt mjukheten. När sericinet tas bort får silket sämre 

nöthållfasthet samt att det blir mindre tåligt mot svett och 

solljus. Vid avhaspling får man endast med ca ¼ av hela 

kokongen därför blir det stora mängder silke över. Av 

resterna görs kortare fibrer som kallas för stapelfiber, de 

spinns vidare till garn. (Reis, 2003, del 1) 

Egenskaper 

Fördelar  

Siden har ofta fin lyster, känns skönt mot huden och har ett fint fall. Materialet 

är både elastisk och töjbart vilket gör att det inte skrynklar så lätt.  Av silke går 

det att göra mycket tunna tyger, tack vare den höga draghållfastheten.  

Sidenplagg har bra fuktabsorption (Reis, 2003, del 1) och en bra 

isoleringsförmåga samtidigt som den känns sval mot huden. Silke är en av de 

starkaste naturfibrerna. (Elsasser, 2005) Råsilke har en estetisk ojämn struktur 

som ibland efterfrågas. (Reis, 2003, del 1) 

 

Nackdelar 

Silke har en dyr framställningsprocess vilket i slutända ofta leder till dyrare 

plagg. Siden har låg nöthållfasthet. Materialet är känsligt för svett och därför 

kan tyget lätt gå sönder vid till exempel armhålor. (Reis, 2003, del 1) Tyget kan 

även försvagas av värme och ljus, solljus kan få sidenet att gulna. Silke tål inte 

alkaliska ämnen och klorinblekning, tyget försämras och blir gult. (Elsasser, 

2005) 
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Skötselråd 

Sidenplagg bör tvättas relativt snabbt efter användning på grund av känsligheten mot svett, 

tyget kan brytas ner om svetten sitter kvar för länge. (Humphries, 2009) Siden har låg 

tvättålighet och bör därför tvättas i max 40 grader med försiktighet, gärna handtvätt (Reis, 

2003, del 1). Siden är känsligt mot alkaliska ämnen och bör därför inte tvättas med för starka 

tvättmedel. Blekmedel innehållande klorin ska undvikas. (Elsasser, 2005) På vissa plagg 

rekommenderas kemtvätt som kan bero på att färgen kan släppa vid vattentvätt eller så finns 

det en risk för att plagget kan krympa. Då siden är känsligt mot värme bör man vara försiktig 

vid strykning. Max två prickar på strykjärnet, 150 grader. Dessutom rekommenderas att 

plagget är fuktigt och att en annan textil läggs mellan sidenvaran och det varma strykjärnet. 

Torkning av siden bör göras inomhus då sidenet inte tål solljus.(Reis, 2003, del 1) 

Miljö  

Silkestillverkningen belastar miljön mindre jämfört med syntetmaterialen som försöker 

efterlika silket. (Westberg, 1994)  
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Syntetfibrer 
Syntet- och regenatfibrer, är de två olika slagen av konstfibrer. Det som skiljer dem åt är att 

syntetfibrer görs av kemikalier medan regenatfibrer görs av cellulosa som är ett naturligt 

ämne. (Reis, 2003, allmän del) Det finns olika syntetfibrer men många har liknande 

egenskaper, det beror på den kemiska uppbyggnaden. (Reis, 2003, del 2) Den kemiska 

uppbyggnaden består av polymerer, det är därifrån syntetfibrernas får sina namn. 

(Konsumentverket, 1987) Polymer betyder ”många enheter”, flera molekyler som är 

sammanfogade på olika sätt. (hemsida: Nationalencyklopedin, hämtad 2012-05-09.) 

 

 

 

 

 

 

 

Tillverkningsprocesser 

Vid framställning av vare sig syntet- eller regenatfibrer så är processen i princip likadan för 

själva polymerens väg fram till fibern. Polymeren försätts i flytande form för att skapa en så 

kallad spinnlösning. Antingen med hjälp av ett lösningsmedel eller så smälts polymeren. 

Lösningen pressas sedan igenom en spinndysa (kan liknas vid ett dusch munstycke) och ut 

kommer den färdiga fibern. Sedan är det bara att välja önskad fiberlängd, antingen klipps den 

av till stapelfibrer eller så låter man dem spinnas i en oändlighet och skapar något som kallas 

för filament. Det finns tre typer utav spinnmetoder, antingen smält-, våt- eller torrspinning. 

(Reis, 2003, del 2) På bilderna nedan visas det hur en spinnprocess kan gå till.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polymerer 

Spinnlösning 

Spinndysa 
 

Från polymer till syntetfiber 

Bild: (Hatch, 1993)  

 

Bild: (Pizzuto, 1986)  

 

 



14 

 

Gemensamma egenskaper  

Fördelar 

Syntetfibrer är generellt starka fibrer i både torrt och vått tillstånd. Fibrerna drar 

inte åt sig fukt så lätt, vilket gör att syntetfibrer torkar relativt snabbt. 

(Konsumentverket, 1987) Syntetfibrer skrynklar sig inte så lätt, det beror på att 

de är väldigt fixerbara. Det innebär att med hjälp av värme och fukt kan man 

stabilisera materialet, till exempel göra bestående pressveck. (Reis, 2003, del 1)  

 

Nackdelar 

Syntetmaterial genererar lätt statisk elektricitet Den hålls kvar i materialet på 

grund av att fibern inte tar upp fukt så lätt. Det går dock att minska med en 

antistatbehandling som i sådana fall utförs i tillverkningsprocessen. 

Antistatbehandlingar slits bort med tiden, men går att förbättra genom att 

tillsätta ett antistatmedel i det sista sköljvattnet vid tvätt. Man måste vara 

försiktig med stryktemperaturen av syntetmaterial. Det beror på att fibrerna är 

termoplastiska och kan mjukna vid högre temperaturer. (Konsumentverket, 

1987)  

Vad är grupp- och handelsnamn?  

Inom textil kan man mötas av många olika namn för samma material. Det finns nämligen 

både grupp- och handelsnamn. Ett exempel på det är Lycra som är ett handelsnamn för 

elastan, vilket i sin tur är ett gruppnamn. Ett handelsnamn kommer från de enskilda 

fiberfabrikernas produkter. Därför finns det flera tusen olika handelsnamn och de kan liknas 

vid ett varumärke.  Handelsnamn skrivs alltid med stor bokstav och gruppnamn alltid med 

liten, ett enkelt sätt att skilja dem åt. Gruppnamn är en gemensam benämning för en fiber och 

kan ha flera olika handelsnamn. (Reis, 2003, del 2) På varje material som tas upp nedan 

kommer exempel på handelsnamn att ges.  

Textile Science, K Hatch  

På bilden ser ni ett exempel på hur en 

spinnprocess kan se ut.  
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Bild: (Humphries 2009) 

Polyester 
Polyester är gjort av en polymer som finns i oerhört många olika former och inom olika 

användningsområden. En av dem är PET, plasten i vanliga PET-flaskor. (Svensson, 1994) 

Även inom textil är polyestern ett material som kan ta många olika skepnader och utföranden. 

Det går att göra så tunt så att det passar för tunna klänningar och blusar och går även att 

tillverka i en grövre kvalité. (Wiklund, 1990) Ett annat vanligt användningsområde för 

polyestern är fyllnadsmaterial för värmeisolering i till exempel jackor och täcken. (Reis, 

2003, del 2) Fibern kan förekomma i 100 procent polyester men vanligt är att den blandas 

med andra material. (Konsumentverket, 1987) Polyester heter på engelska, precis som på 

svenska, polyester. (Humphries, 2009) 

Tillverkningsprocess 

Polyester består av grundämnena kol, syre och väte och utvinns framförallt ur petroleum(olja) 

tillsammans med andra kemikalier. Ur den utvinner man polymerer genom smältspinning, 

som ger polymeren sin fiberform. Därefter bestäms det om polyestern ska vara ett filament 

eller som stapelfibrer. (Reis, 2003, del 2) 

Egenskaper  

Fördelar 

Polyester är en otrolig stark fiber med en bra ljushärdighet, den har en hög 

syratålighet och är tålig emot blekmedel. Fibern går utmärkt att fixera vilket 

innebär att polyestern då får en bra formbeständighet vilket i sig gör att 

materialet inte skrynklar sig så lätt. (Reis, 2003, del 2)   

 

Nackdelar 

Polyesterfibern har en låg fuktabsorptionsförmåga vilket medför att det vid 

nötning lätt uppstår en elektrisk laddning i materialet. Det bildas när det är låg 

luftfuktighet, som det ofta är på vintern inomhus. När materialet blir statiskt drar 

det till sig smuts och damm. (Reis, 2003, del 2)  

 

Handelsnamn 

Cheslene, Dacron, Diolen, Grilene, Hollofil, Hostalen, Kodel, Lirelle, Quallofil, Tergal, 

Terial, Terlenka, Terylene, Tetoron, Trevira, Wistel, (Konsumentverket, 1987)  

Skötselråd 

Polyester kan tvättas i både 40 grader och 60 grader. Anger skötselrådet 40 grader beror det 

på färgen eller på vävnadens konstruktion, till exempel om det är en väldigt gles eller tunn 

väv. (Wiklund, 1990) Polyester går att stryka i upp till 150 grader. (Konsumentverket, 1987)  

Miljö 

Polyester består av olja och ur miljösynpunkt är det inte ett bra val 

eftersom olja inte är förnyelsebart. När olja används har det stor 

påverkan på miljön, stora mängder växthusgas släpps ut i naturen 

samt flera andra miljö- och hälsofarliga ämnen. (Svensson, 1994) 

Återvunnen polyester har på senare år börjat tas fram. Ett exempel 

på det är när man smälter ner gamla PET flaskor, det kallas för 

EcoSpun. (Humphries, 2009) 
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Polyamid    
Polyamid som även går under namnet nylon har ett brett användningsområde. Yttertyget och 

foder på jackor består ofta av polyamid. Polyamid blandas ofta med andra fibrer, då används 

det som förstärkning i plagg. (Wiklund, 1990) Polyamid används till hemtextilier och 

beklädnad. Ett av de vanligaste användningsområdena för polyamid är heltäckningsmattor. 

Det är vanligt att man blandar polyamid med andra material, tillexempel bomull och ull. 

(Konsumentverket, 1987) Polyamid heter på engelska polyamide. (Humphries, 2009) 

Nylon 

Polyamid benämns ofta som nylon. En vanlig missuppfattning är att nylon och polyamid är 

två olika material, det stämmer inte, nylon = polyamid! Nylon är inte ett handelsnamn utan ett 

gruppnamn. (Reis, 2003, del 2)  

Tillverkningsprocess 

Polyamid tillverkas av råmaterialen petroleum(olja), vatten och luft. Genom kemiska 

processer bildas polymerer som blir till fibrer i en smältspinning.  Polyamid kan göras som 

stapelfiber eller som filament. (Reis, 2003, del 2) 

 

Egenskaper  

Fördelar 

Polyamid är en väldigt stark fiber. Slitstyrkan är högre än polyesterns. Polyamid 

är en oerhört lätt fiber i förhållande till sin styrka. Många syntetmaterial skapar 

lätt elektriska laddningar men polyamid är en av de fibrer som gör detta minst. 

(Reis, 2003, del 2)  

 

Nackdelar 

Polyamid har en dålig ljushärdighet vilket innebär att den inte är lämpad till 

ställen med mycket ljus, såsom gardiner. (Konsumentverket, 1987) Jämförs 

polyamid med polyester så är polyamid det material som är mest känslig mot 

syra. (Reis, 2003, del 2) 

Handelsnamn 

Antron, Bri-nylon, Cantrece, Caprolan, Celon, Dederon, Enkalon, Grilon, Lilion, Nylenks, 

Nyfrance, Nylsuisse, Perlon, Rislan, (Konsumentverket, 1987) 

Skötselråd 

Polyamid kan tvättas i både 40 grader och 60 grader. Står det 40 grader i plagget kan det bero 

på färgens hållbarhet eller vävnadens konstruktion, till exempel om plagget är tunt. (Wiklund, 

1990) Strykning max 110 grader. (Konsumentverket, 1987)  

Miljö 

Polyamid, precis som polyestern görs av olja vilket är en icke förnyelsebar resurs vilket 

påverkar miljön negativt. När olja används har det stor påverkan på miljön, stora mängder 

växthusgas släpps ut i naturen samt flera andra miljö- och hälsofarliga ämnen. (Svensson, 

1994) 
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Elastan  
Elastan är mest känd som Lycra, vilket egentligen är 

dess handelnamn. Det används främst i material som 

kräver hög elasticitet, till exempel sport-, fritid-, bad- 

och underkläder. (Konsumentverket, 1987) Ibland kan 

man stöta på ordet spandex, som dels är en gammal 

benämning på elastan, (Reis, 2003, del 2) men den 

används fortfarande på engelska, även elastane är en 

engelsk benämning. (Humphries, 2009)   

Tillverkningsprocess 

Elastan består av polymeren polyuretan. (Reis, 2003, 

del 2) Elastan tillverkas antingen med våt- eller 

smältspinning. (Humphries, 2009) Elastan används 

som en oändligt lång fiber, ett filament och är ofta 

grov, den brukar vara centrerad i mitten (gult på 

bilden) och sedan lindas ett annat material runtom 

(rosa på bilden), till exempel ett bomullsgarn. (Reis, 

2003, del 2) 

Egenskaper 

Fördelar 

Elastan är den fiber som kan göras mest elastisk och töjbar. Elastan är väldigt 

tåligt mot både svett och kemikalier, (Konsumentverket, 1987) samt även de 

flesta blek- och lösningsmedel. (Reis, 2003, del 2)  

 

Nackdelar 

Elastan används alltid i någon form av blandning med andra material. De 

vanligaste blandningarna är med akryl-, polyamid- eller polyesterfibrer. 

(Wiklund, 1990) Även om elastan klarar de flesta blekmedel ska blekmedel med 

klorin undvikas som kan försvaga materialet samt ge fibrerna en gul färg. (Reis, 

2003, del 2)  

Handelsnamn 

Dorlastan, Lycra, Vyrene (Konsumentverket, 1987) 

Skötselråd 

Elastan kan tvättas i upp till 60 grader, står det 40 grader i plagget kan det bero på plaggets 

färg eller dess vävnadskonstruktion. Det går att stryka elastan i upp till 110 grader. (Wiklund, 

1990)  

Miljö 

När polyeretanet framställs till polymerer får det inte komma i kontakt med vatten då det 

istället för att bilda polymerer kan omvandlas till koldioxid och andra hälsofarliga ämnen. 

(Petersson, 2008)  

Bild: (Hemsida 

stphilsaleveltextilesdept.blogspot 

Tillgänglig [2012-05-16 ])      
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Regenatfibrer 
Det finns två typer av regenatfibrer. Antingen framställs fibern från träcellulosa eller från 

bomullsliters. Bomullslinters är korta bomullsfibrer som inte går att spinna till garn. Från 

bomullslinters tillverkas regenatfibrerna acetat och triacetat. Från träcellulosa gör man viskos, 

modal och lyocell, dessa tre material kommer nedan att beskrivas mer detaljerat. Båda 

utgångsmaterialen kan inte användas som fibrer i deras naturliga form utan måste gå igenom 

en kemisk process. Materialen löses upp och pressas genom en spinndysa som kan liknas vid 

ett duschmunstycke. Regenatfibrer kan göras i både stapelfiber som har en bestämd längd och 

filament som kan göras oändliga. Viskos, modal och lyocell som görs från träcellulosa och 

liknar bomullen i många avseenden. (Elsasser, 2005) 

 

 

 

 

 

Trä 

Celluloca 

Spinnlösning 

Spinndysa 
 

Från gran till garn 
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Viskos 
Viskos är en regenatfiber som är gjort av granved, träcellulosa. En äldre benämning på viskos 

är rayon, vilket fortfarande används. Viskos finns i både ull, bomull och silkesliknande 

varianter. Viskosvaror kan ibland vara svåra att skilja ut ifrån naturfibrer. (Reis, 2003, allmän 

del) Viskos används i hemtextiliers såsom dukar, gardiner och mattor samt i kläder såsom 

underkläder, sovplagg och klänningar.  (Reis, 2003, del 2) Viskos heter på engelska viscose. 

(Humphries, 2009) 

 

Tillverkningsprocess 

Tillverkning av viskos görs genom våtspinning. (hemsida: Nationalencyklopedin, hämtad 

2012-04-11.) Granveden strimlas sönder och kokas i kemikalier så att det bildas en sorts 

cellulosa. Massan pressas ihop till tunna ark. Polymererna i cellulosan måste lösas upp för att 

sedan kunna sammanslutas igen, då till fibrer som är mer lämpade för garntillverkning. Det 

görs med natronlut och kolsvavla. Spinnlösningen pressas därefter genom spinndysan ut i ett 

spinnbad med svavelsyra. Här återgår cellulosan så att fibrerna återfår sin fiberform och 

kemikalier försvinner. (Reis 2003, del 2)   

Egenskaper  

Fördelar 

Viskos är den billigaste regenatfibern, den är slät och jämn vilket gör att den 

känns skön mot huden. Viskos har en god fuktabsorption, till och med bättre än 

bomull. (Reis, 2003, del 2) Oönskad smuts och fläckar lossnar lätt vid tvätt. 

(Reis, 2003, allmän del) 

 

Nackdelar 

Viskos har lägre tålighet mot alkalier, (Reis, 2003, del 2) blekmedel och syror 

än bomullen (Collier, 2009) Viskos skrynklar sig lätt dock mindre än bomull 

(Reis, 2003, del 2) och det finns risk för krympning.  (Elsasser, 2005) Viskos 

har låg töjbarhet, elasticitet (Collier, 2009) och isoleringsförmåga. (Reis, 2003, 

del 2) Materialet har måttlig hållfasthet, vilket försämras i vått tillstånd. Plagget 

kan då deformeras och töjas ut. (Reis, 2003, allmän del)  

Handelsnamn 

Danufil, Enka Viskose, Evlan, Fibro, Swelan, Viscofil och Viloft. (Reis, 2003, del 2) 

Skötselråd 

Viskos är känslig i vått tillstånd och bör därför behandlas varsamt vid tvätt, (Collier, 2009) 

den stryks med hög värme på 200 grader. Styrks materialet för länge kan tyget smälta och bli 

blankt. (Wiklund, 1990) Blekmedel innehållande klorin ska undvikas. (Elsasser, 2005) 

Miljö 

Viskos kan brytas ner av naturen. Vid tillverkning av viskos används dock natronlut, 

kolsvavla och svavelsyra. Alla dessa är miljöfarliga kemikalier som belastar miljön. (Reis, 

2003, allmän del)  
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Modal  
Modal är en regenatfiber som är gjort av granved, träcellulosa. (Humphries, 2009) Modal 

heter egentligen HWM viskos, Higher Wet Modulu och är en utveckling av viskofibern. 

(Elsasser, 2005) På engelska kallas modal för “man made cotton”, ibland beskrivas den som 

kostgjord bomull då egenskaperna hos de båda materialen är snarlika det är en bra 

beskrivning men aningen överdrivet. Modal används i hemtextiliers såsom dukar, gardiner 

och mattor samt i kläder såsom underkläder, sovplagg och klänningar.  (Reis, 2003, del 2) 

Tillverkningsprocess 

Tillverkning av modal är densamma som viskos. Modal görs genom våtspinning. (hemsida: 

Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-11) Granveden strimlas sönder och kokas i 

kemikalier så att det bildas en sorts cellulosa. Massan pressas ihop till tunna ark. Polymererna 

i cellulosan måste lösas upp för att sedan kunna sammanslutas igen men då till fibrer som är 

mer lämpade för garntillverkning. Det görs med natronlut och kolsvavla.  Spinnlösningen 

pressas därefter genom spinndysan ut i ett spinnbad med svavelsyra. (Reis, 2003, del 2) I 

spinnbadet används en högre halt av svavelsyra än vid viskostillverkningen. (Wiklund, 1990) 

Cellulosan återgår så att fibrerna igen blir till fiberform och kemikalierna försvinner. (Reis, 

2003, del 2) Modalfibrerna sträcks mer under spinningen än viskosfibrerna. (Collier, 2009)  

Egenskaper 

Fördelar 

Modal är behagligt mot huden och har ett mjukt fall, den har bra fuktabsorption 

och smuts lossnar lätt vid tvätt. (Reis, 2003, allmän del) I jämförelse med viskos 

är modal bättre eftersom det inte töjer och deformerar sig lika lätt som viskos 

vid tvätt, det har även en god ”andningsförmåga” (Reis, 2003, del 2)  

 

Nackdelar 

Modal är dyrare att framställa än viskosfibern. (Reis, 2003, allmän del) Liksom 

viskos har modal lägre tålighet än bomull mot alkalier (Reis, 2003, del 2,), 

blekmedel och syror, (Collier, 2009) samt en dålig isolationsförmåga.(Reis, 

2003, del 2) Modal har låg tvättålighet och det finns risk för krympning men är 

den bättre än viskos på den punkten. (Humphries, 2009) 

Skötselråd 

Modal är känslig i vått tillstånd och bör därför behandlas varsamt vid tvätt. (Collier, 2009) 

Det tål värme bra och kan strykas med tre prickar, 200 grader. Tyget kan smälta och bli blankt 

om man stryker för länge. (Wiklund, 1990)  

Handelsnamn 

Avril, Lenzing Modal och Vincel. (Reis, 2003, allmän del) 

Miljö 

Fibern kan brytas ner av naturen. Vid tillverkning av modal används dock natronlut, kolsvavla 

och svalsyra. Alla dessa är miljöfarliga kemikalier som belastar miljön. (Reis, 2003, allmän 

del)  
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Lyocell 
Lyocell har forskats fram för att få ett miljövänligt alternativ till modal och viskos, även den 

framställs av träcellulosa. Lyocell är än mer likt bomull än viskos och modal och används 

inom till kläder, hemtextil samt teknisk textil. (Reis, 2003, del 2) Lyocell heter detsamma på 

engelska.(Humphries, 2009)  

 

Tillverkningsprocess 

Tillverkningen av lyocell börjar med att träcellulosan löses upp med hjälp av aminooxid. 

Massan som då bildas filtreras och spinns ut i fiberform. Överbliven aminooxid och vatten tas 

bort, vattnet och amonooxiden behöver inte hällas ut utan det går bra att användas igen vid 

nästa tillverkning. Därefter tvättas och torkas fibrerna för att sedan spinnas till önskade 

garner. (Reis, 2003, del 2)  

Egenskaper  

Fördelar 

Lyocell är mycket lik bomull och är till och med starkare, den har fin lyster och 

känns skön mot huden. Lyocell har mycket bra fuktabsorption, bättre än de 

övriga regenatfiberna, materialet har en god ”andningsförmåga” samt även bra 

töjbarhet och bra hållfasthet. (Reis, 2003, del 2) Våtstabiliteten samt 

tvättåligheten är bättre än viskosens (Reis, 2003, allmän del) och har även 

mindre risk för krympning. (Collier, 2009) 

 

Nackdelar 

Den enda egentliga nackdelen med lyocellfibrer är att den är dyrare att ta fram 

än andra regenatfibrer såsom viskos. (Elsasser, 2005) 

Handelsnamn 

Lenzing Lyocell, Newcell och Tencell. (Reis, 2003, allmän del) 

Skötselråd 

Lyocell tål att tvättas i höga temperaturer, max 60 grader. Även gällande strykning tål lyocell 

höga temperaturer tre prickar, 200 grader rekommenderas. (Reis, 2003, allmän del) Vid 

många tvättar kan ytans utseende förändras och även tappa sin styrka. (Collier, 2009) 

Miljö 

De allt hårdare miljölagarna har gjort att textiltillverkare blivit tvungna att utveckla mer 

miljövänliga tillverkningsprocesser, har medverkat till att lyocell tagits fram. Aminoxiden 

som används vid lyocelltillverkning är inte miljöfarlig och kan dessutom återanvändas. Även 

vattnet som används går att rena och återanvändas. Det gör att tillverkning blir mer 

miljövänlig. Lyocell kan brytas ner av naturen. (Reis, 2003, allmän del) 
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Microfiber 
Mikrofiber är konstfibrer men är inget eget material utan kan bestå av både regenat- och 

syntetmaterial. Mikro kommer från mikros som betyder litet. Definitionen för en mikrofiber 

är att fibern för högst vara 1dtex men tunnare fibrer är vanligt förekommande. 1dtex är ett 

mått på tjockleken på fibern, 1dtex betyder att 10 000 meter fiber väger 1gram. Mikrofiber 

kan förekomma som en del i en blandvara tillsammans med till exempel ull, viskos och 

bomull, i syfte att komplettera andra material med bra egenskaper. Skrynkelhärdighet, 

tvättålighet och krymphärdighet kan då förbättras. (Reis, 2003, allmän del)  

 

Egenskaper 

Fördelar  

Plagg i mikrofibrer är lätta, följsamma och mjuka. Det ger en behaglig känsla 

som kan liknas med natursiden. Materialet har bra vattenavvisande förmåga och 

släpper även igenom fukt. (Reis, 2003, allmän del) 

 

Nackdel 

Mikrofiber har inte lika bra hållfasthet mot nötslitage i jämförelse med vanliga 

syntetmaterial. (Reis, 2003, allmän del) 

 

Skötselråd 

Vid tvätt av mikrofibermaterial ska sköljmedel undvikas då kvalitén försämras och förmågan 

att släppa igenom luft försvinner. (Hemsida: Change, hämtad 2012-05-15) 
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Blandmaterial 
Alla textila material har olika egenskaper och användningsområden. Vill man ha flera av de 

egenskaperna går materialen att blanda. De kompletterar varandra på ett positivt sätt för att 

skapa ett så bra material som möjligt. Blandmaterial kan tillverkas på tre olika sätt, redan i 

fiberstadiet kan olika fibrer blandas samman. Det andra sättet är att göra det vid tvinningen, 

då två olika material tvinnas samman till ett garn. Det tredje alternativet är att de två 

materialen blandas vid vävning eller stickning. (Reis, 2003, del 2) Det finns olika anledningar 

till att man vill blanda olika material. Ekonomi, kvalité, utseende och komfort kan spela in. 

(Humphries, 2009)   

Bomull/elastan 
När elastan och bomull blandas får materialet elastiska egenskaper som bomullen annars själv 

saknar. Plagget blir då mer stretchigt och skrynklar sig inte lika lätt. (Reis, 2003, del 2) 

Elastanet ger bomullen extra bra passform och komfort. Det krävs endas några få procent 

elastan för att skapa dessa egenskaper. (Collier. 2009) Denna blandning är vanlig i trosor.  

Polyester/polyamid/elastan 
Varken polyester eller polyamid är elastiska material därför blandar man i 

elastanet. Denna blandning är mycket vanligt att ha i Bh:ar och förekommer 

även i trosor.  

Polyamid/elastan 
För att ge polyamid mer elastiska egenskaper blandas elastan in. Materialet blir stretchigt och 

får bättre passform. Denna blandning är mycket vanlig förekommande i trosor och 

förekommer även i Bh:ar.   

Ull/silke 
Ull kan kännas stickigt och ge en obehaglig känsla mot huden, för att motverka detta blandas 

silke in. Silke ger en skön och sval känsla mot huden samtidigt som det har en värmande och 

isolerande förmåga som kompletterar ullfibern bra. Denna blandning förekommer i 

undertröjor, trosor och leggings.  

Modal/bomull  
Modalen ger bomullen en behagligare känsla och känns mer som siden mot huden. 

Blandningen har bra fuktabsorption och bra ”andningsförmåga”.  Dessa olika bladningar är 

vanligt i nattlinnen och andra nattplagg. 

Bomull/polyamid/elastan  
Bomullen blandas med polyamiden för att ge bättre fuktabsorption, som gör att materialet 

känns mer behagligt mot huden. Elastanet tillför att plagget blir töjbart och återhämtar sig 

bättre efter utsträckning. Elastanet tillsammans med polyamiden gör att materialet skrynklar 

sig mindre. Denna blandning förekommer i trosor och i Bh:ar. 

Polyamid/bomull/elastan/polyester  
Bomullen blandas med syntetmaterialen för att ge bättre fuktabsorption, det gör att materialet 

känns mer behagligt mot huden. Elastanet tillför att plagget blir töjbart och återhämtar sig då 

bättre efter utsträckning. Dessutom blir det mindre skrynkligt. Denna blandning kan 

förekomma i Bh:ar.  
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Regenatfiber/elastan 
Regenatfiber av cellulosa blandas ofta med elastan. Materialet blir då mer elastiskt och får en 

bättre förmåga att återhämta sig efter utsträckning. Regenatfibern viskos blir även mindre 

skrynklig om den blandas med elastan. Dessa olika bladningar är vanliga i nattlinnen och 

andra nattplagg.  

Tvätt 
Alla textila plagg ska ha en fastsydd tvättrådslapp. Den rekommenderade tvättemperaturen 

bör följas och kan vara bestämd av olika anledningar. Det kan vara själva tyget, färgen eller 

tillbehören som inte tål högre temperaturer. Det är speciellt under de första tvättarna som det 

är viktigt att följa tvättråden så att färgen inte försvinner. Det gäller både att inte tvätta för 

låga eller i för höga temperaturer. Står det 60 grader ska man inte luras att det betyder max 60 

grader, det är lika stor risk att färgen fäller om man tvättar i för låga temperaturer som för 

höga. Använd rekommenderad mängd tvättmedel som är angivet på förpackningen. Tvätten 

blir inte renare utan kan snarare ta skada om inte allt tvättmedel sköljs bort. Vid handtvätt ska 

tvättmedlet hällas i vattnet och inte på plagget. Innan plagget läggs i vattnet ska tvättmedlet 

vara helt upplöst och man ska tvätta på direkten. Låt inte plagget ligga i blöt för länge, gäller 

speciellt färgade plagg. (Reis, 2003, allmän del) 

  

Underkläder bör tvättas ofta för att de ska hålla längre. Parfymer, krämer och svett kan skada 

materialen och ju länge man låter det sitta kvar i plagget desto mer skada kommer det att göra. 

BygelBh:ar rekommenderas att man handtvättar även om det textila materialet klarar 

maskintvätt. Det beror på att bygeln kan gå sönder eller förstöra tvättmaskinen. Om man ändå 

vill maskintvätta sina bygelBh:ar bör man lägga dem i en tvättpåse. Hakarna baktill ska vara 

knäppta så att de inte skadar eller drar upp eventuell spets. (Hemsida: Triumph, hämtad 2012-

04-19) 

  

Bomullstrosor bör av hygieniska skäl tvättas i 60 grader, (Reis, 2003, allmän del) ändå är 

många trosor märkta med lägre temperaturer. Enligt Triumph är dagens tvättmedel så pass bra 

att de blir lika bra resultat vid 30 som vid 40 garder. (Hemsida: Triumph, hämtad 2012-04-19) 

Det är självklart upp till konsumenten att välja. Tvättas det i högre än rekommenderat kan 

kunden inte reklamera varan.  

 

Vita underkläder i konstfibermaterial kan vara infärgade vita och ska därför tvättas med 

kulörtvättmedel. Vid användning av vittvättmedel kan plagget bli grått då tvättmedlet ofta 

innehåller blekmedel som då bleker bort den vita färgen. Dock ska tvätten som vanligt 

separeras från mörka och färgade plagg. Sköljmedel ska bara användas vid tvättning av plagg 

som består av naturmaterial. Sköljmedlat kan försämra kvalitén hos syntetplagg. (Hemsida: 

Change, hämtad 2012-05-15) 
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Tvättsymboler 

Kemtvätt 

 

 

     

 

 

 

 

Blekning 

 

 

 

 

   

 

 

Strykning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torktumling  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Vattentvätt  

 

   

 

 

 

 

 

(Textil - Symboler för  

skötselråd (ISO 3758:2005)) 

Kan kemtvättas. 

 

Tål alla 

tvättvätskor. 

 

Tål inte 

starkare 

tvättvätskor än 

perkloretylen. 

 

Kan inte 

kemtvättas 

 

Wet-Clean 

(kemtvätt i vatten). 

Ska inte förväxlas 

med vanlig 

kemtvätt. Ska 

utföras av 

professionellt 

tvätteri. 

 

Kan klorblekas. Tål inte 

klorblekning. 

 

Kan blekas. 

Torktumling i 

låg temperatur. 

 

Torktumling i 

normal 

temperatur. 

 

Hängtorkning. 

 

Plantorkning. Dropptorkning. 

 

Kan inte torkas i 

solen. 

 

Handtvätt 

 

Maskintvätt, 

gradtalet kan 

variera.  

Halvfull maskin 

och kort 

centrifugering. 

Gradtalet kan 

variera.  

 

 

Halvfull maskin 

och varsam 

behandling. 

Gardtalet kan 

variera.  

Kan inte 

vattentvättas.  

Strykning med 

låg temperatur. 

Max 100°C 

 

Strykning med 

mellan 

temperatur. Max 

150°C 

 

Strykning med 

hög temperatur. 

Max 200°C 

 

Kan inte strykas. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Perkloretylen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Torktumlare
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