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Förord 
Denna rapport har skapats som ett avslutande moment för textilingenjörsprogrammet på 

Textilhögskolan i Borås. Tack vare Borgstena Group Sweden AB:s problemformulering har vi haft 

möjlighet att utforska varför ersättning av polyuretanskum är nödvändigt samt produktutveckla en 

trikåkonstruktion med 3D-effekt som ersättningsmaterial för väggpaneler i lastbilar.  

Vi är tacksamma för all hjälp och respons vi har fått av Borgstena Gruppen genom projektens gång, 

genom besök, utvärdering och tips. Särskilt tack till vår externa hanledare på Borgstena, Suzanne 

Grundén, Business Development Manager och även Lotta Fehling, Designer.  Vi vill även tacka vår 

handledare Stig Nilsson, lärare på Textilhögskolan för förlitan på vår självständighet. Vårt praktiska 

arbete som utförts på Textilhögskolan skulle inte vara möjligt om vi inte fått vägledning och hjälp av 

högskolans bästa rundsticksexpert Tommy Martinsson, tekniker. Ett speciellt tack utförs även till 

F.O.V. och Salme Blomster, laboratorietekniker för utlåning av dragprovsmaskin. 

Borås, juni 2012 

 

Carmen Frez Segovia   Mira Niemi 
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Sammanfattning 
En vanligt förekommande laminering är polyuretanskum, som används för att ge egenskaper som 

mjukhet, komfort och flexibilitet till textiler. Ett användningsområde som tillverkaren och 

leverantören Borgstena Group Sweden AB använder polyuretan till är lastbilars väggpaneler. De vill 

dock ersätta den polyuretanskumlaminerade dubbeljerseytrikån som används idag med endast en 

ren trikåkonstruktion för att slippa problem som dellaminering och minskade töjegenskaper. 

Dessutom så har den kemiska sammansättningen av polyuretan som används i lamineringen visat sig 

vara belastande för både miljö och människor. I denna rapport klargörs varför polyuretanskum 

behöver ersättas och vilka möjligheter som finns i dagsläget för att göra detta. En praktisk 

produktutveckling för ett potentiellt ersättningsmaterial, alltså en konstruktion med 3D-effekt 

utforskas på tvåbäddsrundstick. Resultatet av denna produktutveckling visar att garnernas skillnad i 

dtex (tjocklek) och maskininställningen relief tillsammans med mönstrets storlek och komposition är 

av betydelse i att skapa 3D-struktur. Utav provstickningarna som gjorts görs ett flertal tester på en 

slutgiltig konstruktion med partier av olika masklängder, detta i avseende på töjegenskaperna för att 

därmed se hur konstruktionen når upp till töjkraven som krävs för denna produkt. 

Nyckelord: Polyuretanskum, 3D-effekt, fordonsindustri 

Abstract 
A common laminate is polyurethane foam which is used to provide textile properties such as 

softness, comfort and flexibility. Borgstena Group Sweden AB is an active company and serves as 

both manufacturer and supplier for the automotive industry. The Company uses laminates of 

polyurethane foam and double jersey knits to make truck-wall panels, however they wish to replace 

this group of merchandise with only a clean knit construction design to avoid problems as 

delamination and decreased tensile properties. In addition, the chemical composition of 

polyurethane foam used in the process of lamination has been known for causing malicious damage 

for humans as well as the global environment. This case study clarifies why polyurethane foam 

should be replaced and what types of methods are available within the current demarcation in order 

to do this. An empirical process of product development for a potential replacement material, thus a 

construction with a 3D-effect is explored on a two-bed circular knitting machine. The result of this 

case study's prototype shows that the yarn difference in dtex (thickness) and the setting of the 

machine together with the composition and pattern size, are of great importance when creating a 

3D-structure.  

From several knit sessions that took place in this study tests were done on a final pattern that was 

tested with different mesh lengths and a special test concerning the tensile strength, to examine how 

the construction reaches the settled quality standards required for this field of application. 

Keywords: Polyurethane foam, 3D- effect, automotive industry 
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1. Inledning 
I dagens industriella verklighet tar de flesta av oss för givet att det ska finnas 

transporteringsmöjlighet av både privatpersoner och varor, från plats A till plats B. I själva verket 

bygger hela vårt välfärdssamhälle på de tillverknings- och transporteringsmöjligheter som växt fram 

ända sedan den industriella revolutionen tog sin fart.  Sett från denna synvinkel är det inte konstigt 

att fordonsindustrin är en världsomspännande marknad med multipla involverade intressenter. Att 

marknadsföra och sälja ett fordon som produkt är inte helt problemfritt varken för tillverkare eller 

för återförsäljare.  Fordonstillverkarna använder ett brett materialspektrum allt från metaller, 

gummi, plastmaterial, glas till textila material. De textila materialen återfinns i flera olika delar i ett 

fordon, allt från kompositmaterial i däcken till bilens interiör.  

Eftersom de textila materialen ingår som komponenter i ett fordon förväntas de ha en lång livslängd. 

Alla ingående material kan tänkas ha potentiell kvalitetsbrist och därmed ställs även hårda krav på 

dem. Dessa krav behövs för att den slutgiltiga produkten inte ska reklameras eller tappa i värde på 

grund av ingående komponenters materialbrister. 

Kedjan av leverantörer och underleverantörer är ett stort nätverk som är gränsöverstigande mellan 

industrier och inom industrier. Textilleverantörer till fordonsindustrin använder även de 

underleverantörer som erbjuder olika slags lösningar, allt från garn, efterbehandlingar till 

högfunktionella textila materiallösningar.  

Denna studie handlar om olika textila materiallösningar och om strävan efter att optimera dessa. 

Ofta är bakgrunden till optimering av olika lösningar från nya miljökrav, lagar- och förordningar som 

införs. Att vara i framkant är nödvändigt för företag då kraven bara blir hårdare och hårdare. Önskan 

om nya lösningar i företag växer också ofta fram från viljan att sänka kostnader. Man kan uppfatta 

det som att företagen tar ett steg mot en mer sparsam och minimalistisk syn på materialdistribution. 

Innovativ textil produktutveckling kan bidra till fordonsindustrins framtida lösningar. Borgstena 

Group Sweden AB efterfrågar en materiallösning för produkten de använder till väggpaneler i 

lastbilar. Det är en polyuretanskumlaminerad trikåvara och tanken är att med hjälp av sofistikerad 

stickningsteknik hitta ett ”rent” alternativ till denna konstruktion.  



7 
 

1.1 Borgstena Group Sweden AB 
Borgstena Group Sweden AB har länge varit känt som en av de ledande textila leverantörerna inom 

fordonsindustrin. Företaget grundades av Gustav Johansson 1952 då han köpte en rundstickmaskin 

som han placerade i sitt vardagsrum. Men det var hans son Göstra Borghed som på 70-talet gjorde 

företaget till den ledande tillverkaren av rundstickade textiler till fordonsindustrin. Idag har 

Borgstena Group Sweden AB stor kundfokusering och erbjuder skräddarsydda lösningar till sina 

kunder. De har tre enheter på företaget: Borgstena Gruppen, Borgstena Textile och Trimsol.  

Tabell 1: Borgstena Group Sweden AB:s uppdelning (Borgstena Gruppen, 2011). 

  

Borgstena Gruppen är placerad i Sverige och fokuserar på kärnverksamheterna, se tabell 1 Borgstena 

Group. De utvecklar produkter och produktutveckling av integrerade lösningar till sina kunder. På 

Borgstena Textiles som ligger i Portugal finns möjlighet att tillverka trikå- och varptrikåvaror samt 

vävda varor. Trimsol finns i både Rumänien och i Brasilien och är inriktade på ”Cut & Sew”. Trimsol 

Rumänien är en gemensam satsning mellan Borgstena Group Sweden AB och den koreanska gruppen 

Dual, som tillverkar gummiprodukter (Dual Korean Company). 

Utöver textila lösningar till fordonsindustrin tillverkar även Borgstena Textile, textil till kontor och 

hemtextil. (Borgstena Gruppen, 2011).  

När Borgstena Group Sweden AB härefter nämns i denna rapport kommer det benämnas endast med 

Borgstena. 

1.2 Bakgrund 
Borgstena tillverkar bland annat textil för väggar i lastbilar och dessa 

paneler har ofta komplicerade former, se bild 1. Textilen som appliceras 

på väggarna behöver därför ha tillräkliga töjegenskaper (se 1.2.1 

Kravspecifikation) och volym för att kunna appliceras på väggen. Idag 

använder Borgstena en laminerad dubbeljersey trikåvara med en vikt på 

150g/m2. Textilen är laminerad med polyuretanskum som ger en 

mjukhetskänsla och hjälper till att dölja ojämnheter i bäraren som 

består av ljudabsorberande textillump i olika densitet, se bild 2.  

Bild 1: Väggpanel i 
lastbilshytt 
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Bild 2: En del av väggpanelen. Består av  

textillump, skum och trikå. 

Med lamineringen försvinner en del av trikåns töjegenskaper och risken för dellaminering är hög, 

vilket betyder att trikån släpper från polyuretanskummet som är klistrad på väggen. Ofta sker 

dellamineringen på ytor som har komplicerade former. Den kemiska sammansättningen av 

polyuretan som används i lamineringen har visat sig vara belastande för både människa och miljö. Då 

till exempel en del beståndsdelar i polyuretanskum kan vara farligt i tillverkningen för människor 

medan andra tillsatser i polyuretanskum kan vara bioackumulerbara i naturen, se mer i avsnittet 

Miljöaspekter. 

För att åstadkomma ett material som har förmågan att ersätta polyuretanskummet 

materialegenskaper och dölja ojämnheter krävs det att materialet har en 3D-effekt, alltså har en 

strukturerad och volminös yta. 

1.2.1 Kravspecifikation 

Borgstena önskar egenskaper i den nya varan som: 

 Ett olaminerat tyg för reducerat pris  

 En olaminerad trikåvara som är återvinningsbar, därmed en mer miljövänlig produkt 

 En produkt som klarar >50% töj i bredd och 20-25% i töj i längdriktning då den belastas med 

10N 

 Tyget ska helst väga som mest 250g/m2, men helst runt 150-200g/m2 

 Tyget ska ha 3D-effekt som har förmåga att täcka ojämnheter 

 Garnet som används ska vara av polyester 

1.3 Syfte 
Att utforska produktutvecklingen av väggpaneler i lastbilar som fallstudie åt företaget Borgstena. 

Denna trikåkonstruktion skall ha en 3D-effekt och potentialen till att ersätta nuvarande dubbeljersey 

som är laminerad med polyuretanskum, samtidigt ska varan ha tillräckliga töjegenskaper, alltså klara 

töj på 20-25 % i längdled och >50 % i bredd i test med belastning till 10N.  

1.4 Frågeställning 
För att skapa ett ersättningsmaterial för polyuretanskum är det intressant att ta reda på vilken 

forskning det finns i dagsläget inom fordonsindustrin samt även undersöka hur och vilken sorts 3D-
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textilier som tillverkas? Att skapa sig en helhetsbild av hur fordonsindustrin ser ut är också relevant 

för produktutvecklingsprocessen av en 3D-konstruktion. Men den stora frågan är ändå varför 

behöver polyuretanskum laminering ersättas? Sedan efter dessa efterforskningar har gjorts kan 

praktiska prototyper göras. Det viktiga för dessa är att undersöka hur deras konstruktion är relaterad 

till töjegenskaperna? 

1.5 Avgränsningar 
Den största avgränsningen är att begränsa arbetets innehåll till ett 10 veckors heltidsarbete, därför är 

endast ”råmaterial” (obehandlad trikå) intressant i denna tidsram. Avgränsningen omfattar även 

garntypen då Borgstena har tilldelat polyestergarn till användning i detta projekt. Maskinen som ska 

användas är en rundstickmaskin av typen Mayer OVIA 36E. Vid användning av denna maskin blir man 

bunden till dess konstruktioner och mönstermöjligheter. Detta produktutvecklingsarbete är även till 

stor del begränsat till fordonsindustrins ekonomiska synsätt. Med vilket menas att hänsyn har behövt 

tas till typ av garn, vikt, konstruktion bland annat då dessa påverkar priset. 

2. Metod 
Projektet är upplagt i form av en fallstudie och utarbetats i nära samarbete med Borgstena Group 

Sweden AB. Från uppdragsgivarnas sida fanns en önskan om att lösa ett textilt produktproblem 

kopplat till den verklighet som råder inom företaget. Borgstena vill kunna använda sig av ett textilt 

material utan polyuretanskumlaminering, och för att åstadkomma detta vill de hitta en variant av en 

textil trikåkonstruktion med samma funktion som polyuretanskumlaminatet. 

Efter ett personligt möte tillsammans med Susanna Grundén Business Development Manager och 

Lotta Fehling Textildesigner på Borgstena AB diskuterades vilken typ av produktproblem som fanns 

och hur ett produktutvecklingsprojekt på bästa sätt skulle kunna anpassas för ett 10 veckors långt 

examensarbete.  

För att ge uppdragsgivarna en första inblick i vad trikåmaskinerna på Textilhögskolan i Borås är 

tekniskt kapabla till, sammanställdes en portfolio till första mötet där stickprover med stor variation 

av konstruktion visades. Detta gjordes för att på bästa sätt kunna uppfatta vilka typer av 

trikåkonstruktioner som har bäst möjligheter att bygga vidare projektet på, samt vilka konstruktioner 

som direkt kan uteslutas. Borgstena visade även en del typiska trikåkonstruktioner och mönster som 

de vanligtvis arbetar med. Efter mötet och då båda parter diskuterat kring produktproblematiken och 

förslag till upplägg av ett projekt kunde ett tydligt syfte med projektet utformas.  

Projektet tog en naturlig form i riktning mot en produktutvecklingsprocess för att tjäna sitt syfte, 

nämligen att ersätta polyuretanskum laminering. Efter planeringen av projektet stod det klart att 

arbetet skulle använda sig av delvis kvalitativ och kvantitativ införskaffad kunskap. Själva studien i sin 

helhet är uppbyggd på ett subjektivt sätt eftersom ett specifikt företag och deras produktproblem 

studerats. Exempelvis har det inte undersökts hur omfattande detta produktproblem är i större 

perspektiv eller hur stort intresse det finns hos andra företag och verksamheter av att lösa dessa 

typer av problem. Därav kan studien i helhet uppfattas som kvalitativ. 

Den kvantitativa delen avser ett dragprovningstest på en utvald trikåkonstruktion, där töjvärdet mäts 

enligt en ISO standard. Detta test tog plats på F.O.V. Fabrics i Borås, då de har en 

dragprovningsmaskin med speciella griparmar för textil samt den luftkonditionerade miljö som ISO 
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standarden kräver. Dock måste proverna ha legat i denna luftkonditionerade miljö ett dygn innan 

vilket det inte fanns möjlighet att göra i denna studie. 

För att kunna nå ett empiriskt resultat inom de givna tidsramarna på 10 veckors heltidsarbete var det 

även nödvändigt att göra en del avgränsningar. En given ram blev att endast titta på ”råmaterial”, det 

vill säga att trikåkonstruktionerna kommer testas utan hänsyn till efterbehandlingar.   

I studien går det att urskilja en teoretisk del som byggt på litteraturstudier, samt en empirisk del i 

form av det praktiska utförandet. Inom den teoretiska referensramen går det även att se vilka 

områden som fallstudien har berört och hur det förhåller sig till en textilprodukts olika 

framställningsområden (Se Teoretisk referensram, figur 1).. Litteraturstudierna bygger på fyra väldigt 

olika områden inom textil som ansågs vara av central betydelse för att bygga upp en kunskap kring 

problematiken, samt för att hitta idéer till lösningar. 

De fyra olika områdena är textil i fordonsindustrin, garners effekt, tillverkning av 3D-textilier och 

polyuretan. Textil i fordonsindustrin ansågs vara nödvändig information för att skapa en helhetsbild 

av hur textil används i fordonsindustrin. Information om garner ansågs ha betydelse för den 

empiriska biten då alla textila konstruktioner är uppbyggda av garner som kan tänkas ha stor 

betydelse för den färdiga konstruktionens textila beteende. Tillverkning av 3D- textil var ett område 

som undersöktes på grund av det önskemål som fanns från uppdragsgivare om en stickad 3D-vara, 

samt att översiktligt undersöka vilka tillverkningsmöjligheter som finns med dagens maskinteknik. 

Den sista punkten som litteraturstudierna avsåg att undersöka var polyuretan. Denna sista punkt är 

starkt förankrad till syftet. En central frågeställning har varit, varför ska polyuretanskumlaminering 

ersättas? Denna fråga har en stor betydelse även för det praktiska arbetets utförande eftersom den 

kan ge en motivering till varför arbetet ska utföras och vilken roll det kan spela inom området. Därför 

tar kapitlet polyuretan upp tre viktiga punkter som kan tänkas motivera denna fråga. Nämligen 

Användning av resurser, Problem vid tillverkning och Brandsäkerhet och flamskyddsmedel. 

Kunskap har inhämtats från Borgstena Group Sweden AB, litteraturstudier, praktiska observationer 

och trikåtekniker vid Textilhögskolan i Borås. Vid litteraturstudierna har Borås Högskolas databaser 

använts, exempel på dessa är, Textile Technology Complete, World of Textiles, Knovel och Medline. 

Exempel på söktermer som använts är; 

Automotive AND knitted textiles AND panel 
automotive AND textiles 
3D-effects AND knitting 
3D-knitted effects 
3D fabric structures 
laminated fabric 
effect knits 
structured AND yarns 
3D structures AND knitting 
effects 
circular knitting AND 3D effects 
3D 
texture 
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Information om textil I fordonsindustrin och 3D- textilier har främst hämtats från databaserna 

inriktade på textil, Textile Technology Complete och World of Textiles. Vid framtagning om 

information om polyuretans kemiska sammansättning och påverkan på människor har denna 

information främst inhämtats från Medline och Knovel library. Vidare har mer offentlig fakta hämtats 

direkt från internet, dock har dessa källor ansetts som pålitliga eftersom de är allmänt kända och inte 

bedriver vinstdrivande verksamheter. Det har då rört sig om kognitiv information hämtad ifrån 

Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket om offentlig statistik. 

De källor som hämtats under högskolans databaser har varit olika typer av dokument och rapporter, 

men mestadels vetenskapliga rapporter som varit peer-reviewed.. Det går dock inte att garantera att 

alla artiklar som använts i fallstudien varit peer-reviwed pågrund av den mänskliga faktorn kan det ha 

hänt att den som sökt glömt att kryssa i peer-reviewed som ett alternativ. Förutom vetenskapliga 

artiklar har en del böcker använts, dessa kommer från högskolan i Borås bibliotek och är fakta 

böcker. Mycket av faktaböckerna kommer från förlag som Woodhead Publishing Limited i 

sammarbete med The Textile Institute, de skriver mycket fakta om textil.  

Den empiriska delen av studien tog sin plats i form av ett utförande. Fyra olika stickningssessioner 

och ett dragprovsförsök samt, vikt, tjockleks- och procentsatsmätningar gjordes. Dessa försök har 

varit kvalitativa, alltså har en experimentell inställning hafts för att efter varje försök kunna dra 

slutsatser om vilka faktorer som kan påverka trikåkonstruktionen. Utifrån bakgrundsfakta från 

Borgstena och litteraturstudier om garner, valdes vissa garner ut till de olika försöken. Borgstena 

skickade egna garner från sin produktionsavdelning i Portugal till Textilhögskolan i Borås. Dessa 

garner användes i konstruktionerna och blandades med andra typer av garner. Ett tydligt mål eller 

syfte fanns för var av de fyra stickningssessionerna, exempel på kriterier var att undersöka mönster, 

dtex nummer(garntjocklek), effektgarner. Där finns mer utförligt beskrivet vilka mål som satts upp 

för varje provstickningsomgång samt vilka aspekter som varit de väsentliga att titta på under vart och 

ett av försöken. Alla försöken analyserades visuellt av 2-4 personer gentemot de uttryckta kraven på 

hur trikåkonstruktionen ska ut för att klara att täcka ojämnheter, vid tre tillfällen har antingen 

kontaktpersonerna Lotta Fehling eller Suzanne Grundén på Borgstena varit med och analyserat 

provernas resultat. 

Den empiriska delen av projektet innehåller även en analys som grundat sig på de observationer som 

gjorts under utförandets skede. Vidare återfinns en diskussionsdel med en separat diskussion kring 

den empiriska biten. Där diskuteras det praktiska utförandet och en del observationer som varit 

intressanta. Diskussionskapitlet diskuterar intressanta observationer samt drar slutsatser. Diskussion 

och slutsatser finns alltså inom samma kapitel, detta för att skapa ett sammanhang i texten och för 

att direkt kunna koppla slutsatserna till de diskuterade proverna. 

 Vidare finns under diskussion ett kapitel om didaktiska konsekvenser och vidare studier. Detta 

kapitel försöker sätta textil i fordonsindustrin i ett bredare sammanhang samt få in en del av egna 

tankar och funderingar kring den framtagna faktan. Eftersom en stor del av litteraturstudierna 

kretsat kring varför polyuretan borde ersättas finns även en separat miljödiskussion som försöker 

motivera och besvara denna frågan. Där diskuteras miljöproblem med polyuretanskumlaminerade 

varor samt vilken problematik det kan innebära. En del egna tankar och funderingar blandas med 

jämförelser med andra företag som har miljömedvetenhet som företagskoncept. Samt presenteras 

en modell för ett återvinningskoncept. 
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3. Teoretisk referensram 
I processen att utveckla ett material för ersättning av polyuretanskum har bara en liten del av ett 

större område utforskats. I en produkts framställningsprocess finns det ett flertal områden som kan 

påverka den slutgiltiga produkten. Denna rapport endast berör ”råmaterial” (obehandlad trikå) och 

därmed har en del områden inte diskuterats.  

Berörda områden i rapporten är markerade i skuggad blå. Andra områden som är relevanta för de 

olika stegen i framställningsprocessen av en trikåprodukt är markerade med endast blått. Varav det 

olika processtegen för en produkt är markerade i grått. Se figur 1. 
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Figur 1: Flödesschema över rapportens berörda områden (skuggade ljusblå rutor) i framställningsprocessen av 
en textil produkt.  
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3.1 Textil i fordonsindustrin 
Inredningen i transportmedel som bilar och flygplan, har blivit allt viktigare då folk spenderar mer tid 

med att resa. Tillverkare försöker skapa en vardagsrumskänsla i fordon, vilket ställer större krav på 

komfort, funktionalitet och design. Textil används i fordonsindustrin främst som skyddsmaterial för 

säten (Büsgen, 2009, s. 258) men även för paneler, tak och gardiner. Det finns cirka 20 kg textil i ett 

fordon. Material till fordon har det mest krävande kraven på sig, det gäller produkterna i sig och i 

produktion. De hårda kraven beror på den hårda konkurrensen i fordonsindustrin och Just In Time-

kraven. Just- In- Time och konkurrensen pressar fordonsindustrin att hela tiden utveckla och finna 

material som får ner kostnaderna, priset på materialet och dess vikt regleras ständigt. Ett lätt 

material sparar i det stora hela energi för ett fordon. För att få ner kostnaderna effektiviserar och 

omorganiseras det om varifrån och hur det köps in material, samt använder de nyaste 

tillverkningsteknikerna med kontroller. (Fung, 2002).  

”Outsourceing” har varit ett förekommande fenomen för företag att få ner priser. Företagen flyttar 

då sin verksamhet utomlands där lönerna är lägre. Om fordonsindustrin sägs det ofta att de lider av 

vinstkris. Underleverantörerna till fordonsindustrin har pressen att ha minsta möjliga pris på sina 

textila varor och för att möta fordonsindustrins krav strävar underleverantörerna att deras produkter 

inte skall vara beroende av endast några få klienter behov. Underleverantörerna försöker också öka 

värdet på sina produkter genom att skumlaminera och göra tryck på materialen. Designaspekten hos 

textiler har också stor betydelse för fordonsindustrin (Fung, 2002).  (Kadolph, 2009). 

 Samtidigt som biltillverkarna pressar priserna måste de ta hänsyn till nya miljökrav som minskade 

utsläpp och återvinningsbarhet (Fung, 2002). Europeiska Unionen har målet att 80 % av materialen i 

ett fordon ska återvinnas eller återanvändas innan 2006 och år 2015 är målet att 85 % av fordonet 

skall återvinnas eller återanvändas. Fordon är den mest återvunna produkten men ändå ökar avfallet 

från fordonsindustrin med 3 % per år, 25 % av vikten av avfallet från ett fordon är material som kan 

sönderdelas som till exempel textilier men även däck, glas och plast, allt detta slängs direkt utan 

återvinning. (Pamük & Çeken, 2008). De nya miljökraven som ställs på fordon påverkar i sin tur 

biltillverkarnas tillverkningsmetoder och materialval (Fung, 2002).  

Allmänna krav på textilier till fordon är att de ska vara bekväma samtidigt som de är säkra för 

användaren. De ska vara lätta att rengöra, lättviktiga och vara tillverkade av återvunnet material1, de 

ska ha en lång livslängd och därmed ha en slitstark yta. (Büsgen, 2009).  

90 % av alla textiler till säten är av polyester, för att det är den enda fibern som klarar de krav som 

ställs på fordonsinteriören som till exempel de stora temperaturförändringarna i ett fordon. 

Temperaturen kan skifta mellan flera minus upp till över 120°C i ett fordon. Materialet måste också 

vara i första klassikt tillstånd två år efter tillverkning för att ha ett bra återförsäljningsvärde och 

dessutom måste interiören hålla en hel bils livslängd. Polyester kombinerar de höga kraven med ett 

resonligt pris. (Fung, 2002). 

Tester utförs på textilen för att utgöra dess lämplighet från en process till nästa process i 

produktionen och för att simulera verklighetens slitage och krav. För att uppnå de önskade 

egenskaperna på textilierna har standardiserade tester utvecklats. Vilka testmetoder och 

prestandakrav som ska som ska utföras varierar för olika biltillverkare (Fung, 2002).  

                                                             
1 Detta är inte alltid fallet för alla materialen, men det är en önskan från fordonsindustrin. 
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Borgstenas största kund är Scania, de har olika krav på olika textiler i ett fordon, vilka Borgstena 

måste följa. För paneler i Scanias fordon kontrolleras och utförs de standardiserade testerna för: vikt, 

tjocklek, nötningsmotstånd, resistens mot fläckborttagningsmedel, färgbeständighet mot gnidning, 

dimbildning, ljusbeständighet, antändbarhet, åldersbeständighet, töjning, statisk töjning och 

vidhäftning vid laminering. På andra fordonsdelar kan det utföras ännu fler tester. (Hellstöm, 1999). 

Alla tester har en toleransgräns för vad som anses vara ett godkänt resultat. I denna studie har 

testerna vikt, tjocklek och töjning utförts. 

3.2 Beläggning & Laminering 
För att belägga en textilvara behövs en polymerlösning. Polymerblandningen kan antingen vara 

vattenlöslig eller lösningsbaserad.  Vid förångningen av lösningen skapas en bestående beläggning på 

textilen. (Rehnby, 2010, s. 4). Den kemiska kompositionen i pastan ger den dess egenskaper och 

pastan kan förtjockas på två sätt; antingen genom förtjockningsmedel eller genom att finfördelad luft 

bearbetas in i pastan och skapar ett skum, en så kallad skumbeläggning. (Rehnby, 2010, s. 115). 

Textila varor kan bestrykas med flera lager av denna pasta för att få olika egenskaper på materialet. 

(Rehnby, 2010, s. 114). Dock är det den textila kompositionen som bestämmer de fysiska egenskaper 

som rivstyrka och draghållfasthet samt töj och dimensionsstabilitet. Polymererna i beläggningspastan 

påverkar i sin tur faktorer som slitningsstyrka och motstånd mot gaser och vätskor. (Rehnby, 2010, s. 

4). 

För laminering så finns det ett flertal tekniker och specialutrustade maskiner för detta. (Rehnby, 

2010, s. 5). Vid en laminering fogas två textila material samman, skikten kan bestå av filmer, folier, 

membran, och skum i fast form (Rehnby, 2010, s. 111). Lamineringsmaterial kan vara vattenbaserade 

eller lösningsbaserade precis om beläggningspastan. Vidhäftning mellan laminatet och den textila 

varan kan skapas till exempel genom metoden ”hot melt”, denna metod är vanligt förekommande i 

fordonsindustrin. Detta laminat har en konsistens som är geleaktig och är känns mindre fast.  I ”hot 

melt”- processen smälter materialet fast på textilen vid tillförsel av hetta. Processen och lämpliga 

maskiner kan variera beroende på vilka egenskaper den textila varan har.   Det finns goda möjligheter 

till variation i denna metod då ”hot melt” kan varieras att passa olika textila material. Det kan vara 

alltifrån en väv med bra dimensionsstabilitet, en trikåvara med god töjbarhet, men även en vara med 

förhöjd ytstruktur. (Rehnby, 2010). 

3.3 Polyuretanskum 
I bilsäten ingår polyuretanskum i en trelagers konstruktion med textil och foder, skummet ger 

egenskaper som mjukhet, komfort, flexibilitet och ser till att inga veck bildas. Dock kan 

polyuretanskum i tillämpning i fordons säten ibland upplevas som kvav och varm eftersom skummet 

har dålig luftgenomsläplighet, upplevelsen är speciellt stor i varma klimat. (Pamük & Çeken, 2008).  

De flesta polyuretanskum framställs med hjälp av en kemisk process, en polymerisationsprocess där 

diisocyanat och diol reagerar till slutprodukten polyuretan (Hjertberg, 2010). Isocyanater är lågviktiga 

molekyler med funktionella ändgrupper som N=C=O. Dessa ändgrupper utgör den reaktiva 

funktionen i polymerisationsprocessen för att bilda polyuretan och de används i stor omfattning för 

att framställa polyuretanprodukter som skum, beläggningar och andra konsument produkter. Dessa 

funktionella grupper i isocyanatmolekylen är essentiella för den slutgiltiga produktens 

materialegenskaper. De bestämmer i hög grad vilken typ av tillstånd materialet kommer att befinna 
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sig i. Det vill säga om materialet kommer att erhålla termoplastiska egenskaper eller en härdplasts 

egenskaper.  

Det speciella med polyuretan är att det under sin kemiska process kan anta två olika typer av 

polymeriska reaktioner. Dels sker linjära kedje-reaktioner, det vill säga att isocyanatmolekylen 

reagerar vid sina två ändar och skapar långa kedjor som i sin tur binder med varandra under verkan 

av starka vätebindningar. Denna reaktion utgör den termoplastiska delen i polyuretan och gör den 

användbar i många områden då termoplastiskt material kan återfå samma form och 

materialegenskaper efter smältning, som egentligen endast separerar de olika molekylerna. 

Den andra typen av polymerprocess är bildandet av tre- dimensionella nätverk. Vid denna typ av 

polymerisation reagerar molekylerna åt flera håll och det bildas en enda stor molekyl av materialet. 

Detta beskriver en härdplast, och eftersom de starka bindningarna inte tillåter molekylseparation, 

kan inte materialet återfå sina egenskaper efter uppvärmning. Därmed sönderfaller dessa material 

vid tillräckligt hög temperatur.  

En annan faktor som polyuretan produktens materialegenskaper beror på är själva 

tillverkningsprocessen. I vissa tillverkningsprocesser, exempelvis för att erhålla ett polyuretanskum 

sker både termoplastiska och härdplastiska reaktioner samtidigt och dessutom bildas H2O och 

koldioxid som biprodukter. Detta gör att biprodukterna kan reagera med nya funktionella grupper 

och skapa gasproduktion.  

Eftersom alla reaktioner sker på en och samma gång kapslas de små luft bubblorna in och bildar det 

material som kallas för polyuretanskum. (Brydson, 1999 , ss. 791-792). 

3.4 Polyuretans påverkan 

3.4.1 Användning av resurser 

Dagens producenter av artefakter står inför en stor och ödesavgörande utmaning, nämligen att 

framställa produkter som håller och samtidigt lätt kan plockas isär för att kunna återanvändas och 

återvinnas (Clarke, 2005). Många tillverkare och producenter använder sig av de nyaste teknikerna 

och materialen. Strävan är att höja det ekonomiska värdet på produkterna och kunna konkurrera på 

marknaden. Detta resulterar i ekonomisk lönsamhet men innebär samtidigt ett ökat rättfärdigande 

för nyframställning och förespråkar inte återvinning. (Jul, 2007). 

En problematik i människans konstanta utvinning av råvaror är hur produkterna slutliga tillstånd, 

deponi ska hanteras. Därav har ett större allmänt medvetande väckts om hur råvaror distribueras i 

naturen. Detta har lett till att vissa företag föredrar att köpa återvunnet material om alternativet är 

tillgängligt och om det har likvärdigt pris. 

Drivkraften för företagen är att bli mer sparsamma och effektiva i sin hantering, då nedskärning av 

riskfyllt material kan spara pengar och dyrbar lagring och bortskaffande elimineras (Thorpe, 2007, s. 

31 & 43). 

Ett företag som ligger i framkant när det gäller återvinning av polyesterfibrer är Patagonia som 

startat världens första återvinningsprogram för polyestertextil. De ger sina kunder möjlighet att 

skicka in använda plagg av Patagonia fleece eller Polartec® fleece oberoende av återförsäljare och 

samarbetar med Japanska Teilin Group som utvecklat en innovativ metod för polyesteråtervinning. 

(© Patagonia, Inc., 2012 ), (Teijin Fibers LTD., 2008). 
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3.4.2 Problem vid tillverkning 

En svår definierad fråga för företag som är verksamma inom tillverkningsindustrin kan vara hur de 

ska förhålla sig till olika typer av råvaror. Även om alla ämnen både organiska eller syntetiska 

härstammar från de resurser naturen har att erbjuda så innebär det inte automatiskt att de kan 

brytas ned lika enkelt i ett ekosystem. (Thorpe, 2007, s. 54). 

 

Från ett hållbarhetsperspektiv rekommenderas inte oljebaserade råvaror eftersom de är betydligt 

svårare för ekosystemen att bryta ned. För fordonsindustrin är fibrer från växtriket inte mätbart med 

oljebaserade fibrer pågrund av kraven som ställs. Växtfibrer kan inte mäta sig med polyesterns 

slitstyrka, färghållfasthet, flamhärdighet och motstånd mot mikroorganismer. Ekologiska material 

kan inte ge den slutgiltiga produkten det långa liv som den kräver men här sker innovativ utveckling 

(Jul, 2007).  
 

Framgångsrika försök har åstadkommits med biologiska kompositmaterial i bilinteriörer. En av 

fördelarna med förnyelsebara material är att de är nedbrytbara och på så sätt kan återanvändas eller 

återvinnas (Karus, 2002). Även deras tillverkningsprocesser är ur miljösynpunkt att föredra framför 

termoplastiska material. (Jul, 2007). Dock råder det delade meningar i frågan. En del hävdar att 

användning av organiska ämnen inte direkt innebär en ekologisk hantering. Många ämnen som anses 

som organiska, främst de som härstammar från växt- och djurriket kan gå igenom många 

behandlingar som gör materialet förorenat och omiljövänligt för ekosystemen. Problemet är att den 

slutgiltiga produkten inte kan brytas ner lika enkelt som dess råvara om det är behandlat. I vissa fall 

är dessa efterbehandlingar nödvändiga för att ge textilen de grundläggande egenskaper som man 

kopplar till produkten. (Thorpe, 2007, s. 54). 

Polyuretanmarknaden har expanderat dramatiskt och med detta medfört yrkesrelaterad astma som 

bevisats ha direkt koppling till exponering av isocyanater. Främst drabbas människor som arbetar 

inom industrier, då den främsta källan för exponering visat sig vara inandning av isocyanat från ångor 

och lösa partiklar i gaser. Men trots försök att använda mindre flyktiga typer av isocyanat och skapa 

bättre arbetsmiljö med ventilerade utrymmen och mätning av koncentrationen av isocyanat i luften, 

så förekommer ändå astma. Experter tror därför att huden kan vara en potentiell källa för absorption 

av isocyanat och att det i sin tur kan leda till isocyanat relaterad astma. Detta har påvisas med de 

försök som har gjorts på marsvin där resultatet har visat att huden kan absorbera isocyanaten MDI, 

men området är inte helt utforskat och det uttrycks ett behov av fler prövningar och mer forskning 

inom området.(D, o.a., Mar, 2007). 
 

I en artikel visas en lista över patienter drabbade av isocyanat relaterad astma, se bilaga 1 för exakta 

siffror. I denna lista går det att utläsa vart exponeringen skett, vilken typ av miljö de drabbade 

befunnit sig i samt vilken typ av isocyanat de blivit exponerade för. De vanligaste typerna av 

isocyanat att bli exponerade för är MDI och TDI. (AV & M., Aug, 2010 ) 

I Sverige används sex olika typer av diisocyanat främst toulendiisocyanat (TDI) och 

difenylmetandiisocyanat (MDI). Nästan 90 % av all isocyanat används som syntetråvara för 

polyuretantillverkning, se figur 2 (Östman, 2011). MDI är registrerat i REACH förordningen och 

gränsvärdet för ämnet som beståndsdel får ej vara lika med eller överstiga 0,1 viktprocent. Om detta 

värde överstigs gäller bestämda regler om eventuella skyddshandskar och utmärkande 
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varningstexter riktade mot folk med känslighet för diisocyanater, med astma och allergier. Dessa 

bestämmelser kan hittas i REACH Kommissionens förordning under paragraf 56. (Kommission, 2009) 

Ur ett längre perspektiv har arbetssjukdomar i Sverige minskat även om det på senare år har skett en 

viss ökning. Endast under år 2000 anmäldes 23 000 arbetsrelaterade sjukdomar till (ISA) 

Informationssystemet om arbetsskador (Arbetsmiljöverket, 2012). Närmare 10 % av dessa människor 

hade drabbats på grund av att de utsatts för kemiska eller biologiskt farliga ämnen. Isocyanater 

tillsammans med en del andra kemiska ämnen är de som uppgetts orsaka sjukdomar. Bara från 

isocyanater fick ISA åren 1994 till 2000 in 385 anmälningar där 85 procent var av manligt kön. 

(Kemikalieinspektionen, 2003) 

 

Figur 2: Isocyanaters användningsområden 

3.4.3 Brandsäkerhet och flamskyddsmedel 

Polyuretanskummets goda elastiska egenskaper gör den vanligt förekommande i sitsar och 

madrasser. I fordon används ofta polyuretanskum till bilinteriör. Material som används i bilinteriörer 

måste klara höga krav. Ett av dessa krav är brandsäkerhet där den textila varan får genomgå 

flamtester. Dessa kan variera i både genomförande och grad beroende på om testet avser privata 

fordon eller flygplan. Flygplan har betydligt högre krav på brandsäkerhet.  

Det råder delade meningar kring hur säkert polyuretan är för konsumenter att använda. En del anser 

att polyuretanskum med säkerhet kan användas i produkter som fastställt höga krav på 

brandsäkerhet så länge produkten behandlats med flamskyddsmedel. (Hirschler, 2008) 

I ett reportage om ”Flygplansolyckor” från Sveriges Television 2012-03-25, kl 18.00 berättade 

experter att de kommit fram till att flamskyddsmedel tillsammans med polyuretan producerar 

farligare rök än polyuretan självt om materialet övertänds. Detta ansågs som en viktig aspekt då 

detta ofta är fallet vid flygolyckor. Vidare visade reportaget att de tester som gjorts med avseende på 

flamsäkerhet av flygsäten inte kunde simuleras i praktiken. (BBC, 2012).  
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Ett exempel på att polyuretanskum är farligt är den tragiska branden i Woolworth varuhuset i 

Manchester 1979. Interiören av polyuretanskum antändes skapade stora mängder farlig rök vilket 

ledde till att 10 människor dog och 47 skadades av den snabba rökutvecklingen. (Carl Haslam, 2011).  

1990 utfördes ett test på polyuretanskum vid en omfattande undersökning kallad ”Cone Calorimeter 

Survey of plastic material”. Där ingick 35 olika material med stor variationsbredd på flamegenskaper 

och dessa visade att ett slätt icke flambehandlat polyuretanskum hade sämst resultat. Bedömningen 

gjordes på kriterierna antändbarhet och “Fire performance index” som beskriver förhållandet mellan 

tid till antändning och högsta värmeutsläppshastighet. Detta test gjordes enligt standarderna, 

standarderna ASTM E 1354 och ISO 566017.18 och visade sig vara en effektiv metod för att 

bestämma om en produkt kommer att övertända sig självt. 

Däremot har andra studier visat att flambehandlat polyuretanskum kan få bra flamegenskaper och 

på så sätt rankas högre i denna undersökning (Cone Calorimeter Survey of plastic material). Trots 

delade meningar om flambehandlingars säkerhets aspekter används icke flambehandlat 

polyuretanskum i produkter och enligt Consumer Product Safety Commission (CPSC) klassas 

polyuretan som ett brännbart fast material.  

Enligt (NFPA) brand statistik, sägs det att inredningsmöbler med polyuretanskum är bland de första 

att antända vid en brand, vilket lett till 561 människors död mellan år 1999 och 2002. Trots detta 

fanns i USA år 2008 fortfarande inga restriktioner för polyuretan användning. Globalt sett 

kontrolleras alla flygplan och dess tester för bilinteriör av US Federal Aviation (FAA) som har ett 

omfattande oljeförbränningstest standardiserat enligt FAA:s Handbook for material Fire Tests.  

För att klara detta höga krav är det praktiskt taget givet att dessa säten behandlats med 

flamskyddsmedel. Däremot är kraven för säten i bilar och bussar inte lika höga. I de flesta 

industriländer används ISO 3795.34. i Europa och FMVSS 30233 i USA. Men dessa tester har visat sig 

vara otillräckliga då de inte kunnat påvisa en realistisk situation vid en bilbrand.  

Ett mer tillförlitligt test är ”Cone Calirometer” som mäter värmeutsläpp eller andra testmetoder som 

bättre beskriver en bilbrand och dess utveckling. I USA finns även Room-corner test (NFPA 286.50) 

som avses för produkter med polyuretanskum för isolering. Materialet får inte genomgå 

övertändning och det tillkommer speciella krav för flamspridning och värmeutsläpp. Om produkten 

inte klarar testet får den inte säljas på marknaden. De amerikanska kraven inkluderar även ett förbud 

mot den potentiella användningen av skumplaster endast täckta av en textil eller vinyl. 

 Alternativt föreslås en termisk barriär för polyuretanskummet, som innebär att det skyddande lagret 

dämpar värmeutvecklingen av skummet när den utsätts för en låga. Förutom detta måste också 

materialet möta krav på “flame spread” index högre än 75 och rökutvecklingsindex högre än 450.  

En del menar att polyuretan kan användas på ett säkert sätt vid tillsatser av flamskyddsmedel, 

barriärer eller samextrudering med andra polymerer som inte är lika brandfarliga exempelvis; 

polykloropren eller polyisocyanuratskum.  

Ännu har inget förbud tillkommit för polyuretan även om det funnits ett intresse för detta. Några 

anledningar till detta kan tänkas vara att polyuretan har oändliga många användningsområden där 

brandsäkerhet inte ligger högst på agendan, till exempel sporthjälmar. Polyuretanskum kan fås 
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tillräckligt flamsäkert till dessa produkter och det går att använda sig av fysiska barriärereller med 

genomtänkt design på produkten så att skummet inte kan nås så lätt. (Hirschler, 2008) 

Den vanligaste flamskyddstillsatsen i USA för polyuretanskum är penta- bromerad difenyleter (PBDE). 

(Hale, La Guaria, Harvey, & Mainor, 2002). 

Denna produkt är en variant av fem tetra- till hexa bromerande difenyletrar (BDE -47, -99, -100, -153 

och 154), vilka är ämnen som är vanligt förekommande i naturen och i människor. PBDE är långlivade 

organiska föroreningar (POPs), vissa varianter av detta ämne är bioackumulerbara och är därmed ett 

globalt problem då man har funnit PBDE ämnen med fyra till sex bromider på avlägsna platser i 

världen (Boer, Wester, Klamer, Lewis, & Boon, 1998).  

I en undersökning som gjorts på fiskar i Virginias floder och sjöar har det påvisats att den 

kommersiella penta- produkten av PBDE når ut i miljön. Detta kan förklaras av att 

polyuretanskummets yta efter fyra veckors exponering i utomhusmiljö blir spröd och börjar upplösas. 

(Hale, o.a., 2000). 

Mängden PBDE flamskyddsmedel förekommer även i kvinnors bröstmjölk i Sverige enligt en rapport 

och mängden har ökat exponentiellt med åren  (Norén & Meironyté, 2000), även i däggdjur vävnader 

har man funnit hög belastande PBDE ämnen där överföringen tros ha skett under amningsperioden 

(Lindstöm, Wingfors, Dam, & Bavel, 1999).  

I en undersökning har experiment utförts på grodor (Kassina senegalensis) för att undersöka 

mängden flamskydd de får i sig genom polyuretanskum. I testet matades grodorna med syrsor som 

varit i kontakt med polyuretanskum. Syrsorna som inte varit i kontakt med polyuretanskummet 

innehöll inte PBDE. Men de grodorna som innehöll PBDE fick det genom syrsor som varit i kontakt 

med polyuretanskum. Grodorna och syrsorna analyserades hela och PBDE innehållet var högt.  

Man tror att det är det kvarvarande skummet som återfunnits i matsmältningskanalen ger 

organismer skador, dessa observationer tyder på att PBDE även kan spridas via näringsvävar. Tidigare 

undersökningar som gjorts har koncentrerats på just sambandet mellan vävnadsskador och 

vattenlevande organismer eller människor. (Hale, La Guaria, Harvey, & Mainor, 2002). 

 

3.5 Forskning inom fordonstextilier 
Det finns en del efterforskningar för ersättning av polyuretanskum, mestadels är det för ersättning av 

skum i bilklädslar (Büsgen, 2009). En svensk efterforskning gjord av IFP Research AB, har kollat på 

kommersiellt tillgängliga material för ersättning av polyuretanskum. De pekar ut 3D-spacer material, 

non-woven/vadd och skum av polyester till alternativ för ersättning av polyuretanskum. Deras 

efterforskningar är baserat på rapporter publicerade i tyska tidskriften Melliand Textilberichte. 

(Alsholm, 1998).   

Man har studerat 3D-spacermaterial eller distansmaterial som det heter på svenska globalt i många 

år (Lehmann, 1994), (Wilkens, 1993). 3D-spacermaterial är ett bra alternativ eftersom det har 

liknande egenskaper som skummet; mjukt och bekväm. Dessutom så är en 3D-spacervara 

återvinningsbart och det är möjligt att kontrollera temperaturen och luftgenomsläpplighet av ytan av 

materialet. (Büsgen, 2009).  
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 I rapporten gjord av IFP Research AB utfördes också tester för att pröva dimension, 

sättningsegenskaper alltså varans tendens att förlora sin form med tiden under sammanpressning, 

tendensen till knävecksbildning, kompression och elasticitet på de olika materialen.  

Det anses från dimensionstestet att tunnare material är lämpligare att ha som sidobeklädnad i 

fordonsinteriör. IFP anser också att enklare och billigare typer av vaddar kan användas i stolsidor och 

sidobeklädnad på dörrar. Dagens sidobeklädnad av skum brukar vara av 3mm och ha en vikt på 

mellan 100-400 g/m2 med en tyngdpunkt på 300 g/m2. (Alsholm, 1998).  

Problem som kvarstår är att 3D-distansvaror är 22 % dyrare än polyuretanskum och har dåliga 

sättningsegenskaper. För de stickade distansvarorna som testades visade sig sättningsegenskaperna 

ändå vara 30 % bättre än för non-wovenvaror men ändå inte i samma nivå som polyuretanskum. Det 

konstateras också att distansvarors resultat kan förbättras med rätt sorts fiber, då den som används i 

testet inte var tillräkligt stark. Detta resulterar i att det blir en kvarliggande sammanpressningen på 

materialet, vilket anses bero på att fibrerna utsätts för värme vid testet som är högre än fiberns 

glastemperatur och det är detta som ger den kvarvarande sättningen. Non-woven har samma 

restriktioner när det gäller sättningsegenskaperna. Av 3D-distansmaterial, non-woven och vadd som 

kom ingen av materialen upp till samma standard som polyuretanskum då denna rapport utkom 

1998. (Alsholm, 1998). 

Det finns en del efterforskningar gjorda på 3D-distansvaror efter IFP:s rapport kom ut 1998. I Journal 

of materials processing technology 206 (2008) 359–364 utgiven av Hong Kong Polytechnic University 

undersöks till exempel distansvarors olika karaktärsdrag som spänningsmekaniska egenskaper, 

luftgenomsläpplighet och värmeledningsförmåga. De säger i artikeln att egenskaperna på 

distansmaterialet beror på om det är väft- och varpstickat och om distansmaterialet består av mono- 

eller multifilament garner. Det är också viktigt med rätt konstruktion till rätt produkter då 

luftgenomsläpplighet och värmeledningsförmåga är relaterat till materialets densitet och dessa krav 

kan variera för olika användningsområden. Författarna menar vidare att distansvaror används för 

miljömässiga skäl, som återvinningsbarheten hos en produkt som bara består av ett ingående 

material. (Yip & Ng, 2007).  

I journalen AATCC Review (2008) utgiven av American of Textile Chemists and Colorists tror man på 

mångsidigheten som distansvaror erbjuder till bilsäten, till exempel komforten och den tilltalande 

estetiken samt återvinningsmöjligheterna. De tror vidare att om mer forskning görs på 

återvinningsbarheten av distansvaror kommer tekniken att bli mer förekommande i 

fordonsindustrin. (Pamük & Çeken, 2008) 

Även i andra journaler exempelvis Man-made Textile in India (2009) visar man framtidstro på 3-

dimensionella tyger. Man förutspår en ökande efterfrågan i fordonsindustrin och även i andra hög 

presterande områden som kompositer i byggbranschen. Andra områden som är en växande markand 

för 3-dimensionella material är inom området hälsa, hygien och komfort. Dock anser de precis som i 

IFP:s rapport att distansmaterial är för dyra. Man måste få ner kostnaderna för tillverkningen och för 

råmaterialen för att få en konkurrenskraftig marknad och framtid för 3D-varor. (Omar & Goel, 2009). 

Däremot har 3D non-woven distansvaror popularitet ökat just pågrund av sitt pris. Non-woven 

distansvaror har en ojämn yta som kommer från fibrernas oregelbundna riktning på materialet, 

denna yta kan inte mönstras. Men non-woven har fördelarna att den har god luftgenomsläpplighet, 
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det kan återvinnas och återanvändas, tjockleken på varan kan lätt varieras, inga garner är 

behandlade vilket får ner priset. I fordonsindustrin används denna non-woven i säten. (Pamük & 

Çeken, 2008). 

3.6 Tillverkning av 3D- material 
Begreppet tredimensionellt kan uppfattas som ett ganska skevt begrepp med tanke på de många 

definitioner som finns för ett tredimensionellt textilt material. Egentligen kan alla textilier uppbyggda 

av garn uppfattas som tredimensionella eftersom de i jämförelse med andra material som filmer och 

folier har en intern garnstruktur. Även om själva garnkonstruktionen kan ses med blotta ögat så har 

även de ingående fibrerna i garnet en egen intern struktur.  

Trots olika begrepp om tre- dimensionalitet så uppfattas i praktiken de flesta textilier som 

tvådimensionella strukturer med en intern tredimensionell struktur. Med 3D- textilier menas därför 

de textilier som ingående har flera sammankopplade lager eller tredimensionella former. (Hearle J. 

W., u.å.). Vissa av de tredimensionella konstruktioner har tillverkats sedan många år tillbaka och 

bland de första textila konsumentvaror att direkt platsa under någon form av definition för 

tredimensionellitet var den maskinstickade sockan som kräver komplicerade former kring hälar och 

sluten form vid tår. (Hearle J. W., u.å.). Tillverkningsmetoderna av 3D-textil som vi berör 

sammanfattas i figur 3. 

Rent generellt kan tredimensionella textila material kategoriseras i distinkta typer: 

1. Lager av tvådimensionella strukturer sammanfogade för att skapa en tredimensionell 

struktur i en flerlagerskonstruktion (multilayer). 

2. En tredimensionell struktur producerad i enstegs process: 

 Täta strukturer (exempelvis multi- axial varptrikå) 

 Strukturer innehållande en ihålig kärna producerad med hjälp av garn för att kontrollera 

distansen mellan yttre lager, exempelvis distansvaror (spacer fabrics). (McCarthy, Textiles for 

Hygiene and Infection Control [Elektronisk resurs], 2011, ss. 29-30). 
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Figur 3: Översikt över möjliga 3D-textiltillverkningsmetoder. Berörda avsnitt är i blått och alternativ som inte har berörts 
avsevärt, förutom för non-woven är markerat i grått. Numrerade rubriker kan relateras till avsnitt i rapporten. 

 3.6.1 Väfttrikå distansvaror 

Väftstickade distansmaterial kan tillverkas på tvåbäddsrundsticksmaskiner eller elektroniskt 

kontrollerade flatsticksmaskiner (Pamük & Çeken, 2008). Distansmaterial kan skapas på dessa 

maskiner pågrund av att maskinerna har två nålbäddar som har förmågan att skapa två individuella 

lager av textil som hålls ihop av ett mellanliggande lager. Oftast är mellanlagret i en distansvara av 

ett så kallat monofilamentgarn  (Omar & Goel, 2009).  

Garnet och den mellanliggande konstruktionen påverkar slutegenskaperna. Det inre lagret kan till 

exempel vara i form av tuber, veck eller andra skapade former. Det inre lagret påverkar i sin tur 

strukturen på de yttre lagrena som i olika fall kan bli mer slutet, öppet eller upphöjt. (Pamük & 

Çeken, 2008).  

Materialen som stickas med rund- eller flatstickmaskinerna har många mönstermöjligheter och kan 

skapa jacquardmönster med de individuellt arbetande nålarna, då man kan få en framsida som är 

mönstrad, slät eller texturerad (Pamük & Çeken, 2008). (McCarthy, 2011, s. 32). 

Dubbeljerseymaskiner är begränsade till högst 6mm distans (Büsgen, 2009) alternativt 10 mm om 

man använder modifierade kammar (McCarthy, 2011, s. 32). 

3.6.2 Relief 

En relief struktur definieras: ”Skulpterad bild som springer fram ur en yta som utgör bakgrund 

(Nationalencyklopedin, 2012 )”. 

Med detta påpekas att relief kan uppfattas som en effekt mer än som en tillverkningsmetod. I böcker 

som Techno textiles (1998) ges exempel på alternativa metoder för att skapa reliefmönster. Till 

exempel finns det färgnings- och tryckningstekniker för att skapa effektfulla mönster. En tryckteknik 

är flocktryck där små textila partiklar eller småfibrer med hjälp av statisk elektricitet eller klister 

3.5  
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flockas till en yta som sedan blir den framstående strukturen. Relief kan även skapas med olika typer 

av beläggningar och kemikalier. (O'Mahony, 1998, ss. 79-84). 

När relief kommer nämnas i denna rapport är det kopplat till maskininställningen på 

rundstickmaskinen Mayer OVIA 36E. Relief på väfttrikå skapas på utvalda ställen på trikåns 

mönsterbild, dessa ytor springer ut ur bakgrunden som definitionen uttrycker sig. Mer information 

om relief inställningarna kan ses i bilaga 2. 

3.6.3 Varptrikå distansvaror 

För att åstadkomma ett varptrikåstickat distansmaterial krävs en Raschelmaskin med två stycken 

nålbäddar med en nåltäthet på 22 till 32 nålar per ”inch”. Förutsättningen för själva konstruktionen 

är att nålarna är individuellt anpassade och i fas med varandra samt kan sticka på varsin fram- 

respektive baksida av konstruktionen, detta med hjälp av läggskenor som passerar genom nålarna på 

båda sidor.  

Nålkanaluppsättningen är uppdelade i par om två där varje par har en specifik uppgift. Nålkanal 1 och 

2 arbetar på den främsta nålbädden och bildar endast maskor på framsidan. Nålkanal 5 och 6 arbetar 

efter samma princip på det bakre lagret och involverar alltså endast den bakre nålbädden. Nålkanal 3 

och 4 lägger in ett inlägg av ett så kallat distansgarn som oftast är ett monofilamentgarn, denna sorts 

garn ger bra inre stadga. Genom att nålkanal 1 och 2 arbetar på både främre- och bakre nålbädd 

skapas tjocklek av varan samt en gemensam länk mellan fram- och baksida. Tjockleken på 

distansvaror beror alltså på mellanrummet mellan nålbäddarna där nålkanal 1 och 2 respektive 4 och 

5 arbetar. Läggskenorna kan justeras och skapa tjocklek med alltifrån 1-30 mm beroende på 

materialets användningsområde. Det finns maskiner som kan producera distanskonstruktioner med 

en tjocklek upp till 65 mm, vilket öppnar upp till fler möjligheter och användningsområden än endast 

de textila. (McCarthy, 2011, s. 32) 

Karl Mayer är en ledande maskintillverkare för textiltillverkning och har skapat en varptrikåmaskin 

med två extra nålkanaler, vilket gör det möjligt att skapa konvexa och konkava former av 

distansmaterial. Det är genom att variera spänningen av distansgarnet som dessa komplexa former 

kan tillverkas. (McCarthy, 2011, s. 44). 

3.6.4 3D-Nonwoven 

3D non-wovenvaror består av två eller fler lager av lösa fibrer som ligger i tre olika riktningar. Antal 

lager och antal riktningar av fibrerna ger varan styrka, minskar vikten och ger den fyllighet. Fibrerna 

sammanbinds genom nålstansning, där ett stort antal nålar med hullingar är placerade på en bräda. 

Denna bräda med nålar penetrerar lagrena med fibrer och en sammanbindning sker när nålarna är 

på väg upp ur varan då en del av fibrerna hakar fast på hullingarna och dras igenom varan. (Omar & 

Goel, 2009). Fibervaran kan gå igenom två nålstansningsmaskiner för sammanbindning av de båda 

yttersta lagrena innan det blir en non-woven (Pamük & Çeken, 2008). 

3.7 Garners effekt 
Det finns många metoder för få ett effektfullt garn. Garnet har stor betydelse för hur det slutliga 

tygutseendet och känslan blir. Genom att kombinera olika garner med olika struktur kan man skapa 

olika effekter och få en tredimensionell yta. Nedan är en genomgång av olika texturerade garner och 

deras karaktärsdrag . Genom denna efterforskning skapas en uppfattning av vilka alternativ och 

möjligheter som finns för att skapa effekter på trikå genom garnet. 
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3.7.1 Spunna garner 

Inom spunna garner finns metoderna ring- spunnet, open- end spunnet och air- jet spunnet. Dessa 

metoder ger olika garneffekter, vilka i sin tur påverkar tygets utseende. De ring- spunna och open- 

end spunna garnerna består av stapelfibrer där samtliga fibrer har snodd. Air- jet spunna garn består 

också av stapelfibrer men i denna metod vrids de yttre fibrerna runt de inre fibrerna. (Hatch, 2006, s. 

267). 

 

Ring- spunna garner kan delas in i olika grad av parallellisering, alltså hur riktningen är på fibrerna 

längs med garnet. Kardade fibrer är det grövsta garnet och har ett ojämnt tvärsnitt. Det finaste 

garnet är det linjära ring- spunna garnet, som består av parallella fibrer som därmed har en slät yta. 

Metoden ring- spunna garner används ofta i material som bomull, ull, linne eller syntetfiber i 

stapellängd och garnerna kan bestå av blandade material eller endast en fiber sort. De ring-spunna 

garnerna är starkast av alla de spunna garnerna. (Hatch, 2006, ss. 267-268).  

Vid skapandet av ett garn kan man även använda garnets snodd, Z eller S för att skapa en effekt. 

Dessa garner kan man kombinera och sedan sätta ihop till ett större garn. Effekten av garnets snodd 

kan vara väldigt subtil eller mer märkbar i ett tyg beroende på garnets storlek. 

 

Open- end spunna garner har jämnare men grövre garndiameter än ring- spunnet garn. Dessutom så 

är fibrerna i open- end spunnet garn inte lika parallellt ordnade, utan de har mer böjar. Inom open- 

end spunna garner finns det två produktionssätt rotor open-end och friktion open- end. Skillnaden 

mellan dessa är rotor spunna garner är mer lik ring- spunna garner och har en len och jämn yta. 

Friktionsspunnen open- end är mjuk men svag och har en stark inre bindningsstyrka och tillverkas i 

större kvantiteter än rotorspunnet open- end garn. (Hatch, 2006, ss. 269-270). 

 

Air- jet spunna garner är väldig uniforma, mer än ring-spunna garner. De är även mindre luddiga, är 

svagare, har lägre töjning och har lägre brott- och riv styrka än ring- spunna garner. Air- jet 

texturering baseras på att garnet sammanlåses på mekaniskväg och inte genom värmefixering 

(Hearle, Hollick, & Wilson, 2001, s. 14). Tekniken används främst till akryl, bomull, viskos men 

ursprungligen är tekniken framställd till syntetfibrer i första hand polyester. (Hearle, Hollick, & 

Wilson, 2001, s. 211). Ibland benämns air- jet spunna garner även som jet- tex garn. Tyger med air- 

jet spunna garner har en knastrig yta, de är varken mjuka eller hårda. De anses olämpliga att använda 

i beklädnadstyger, istället är ett vanligt användningsområde lakan och kuddfodral där air- jet garnet 

är en i del i en blandvara. (Hatch K. L., 2006, ss. 270-271). 

3.7.2 Filamentgarn  

Filament garner är vanligtvis något billigare än spunnet garn (Newtextil S.A., 2012). 

Filamentgarn har en oändlig längd och kan vara med eller utan snodd. Det finns monofilamentgarn 

som består av 1-3 fiber och multifilamentgarn som kan bestå av 100- tals fibrer. Monofilamentgarn 

är stela medans multifilamentgarn är mjukare och har ett bra fall.  Fördelen med ett tyg som består 

av multifilamentgarn är att vid ett brott av en fiber påverkas inte tygets sammanbindning så som det 

kan göra på tyger av monofilament fibrer, där kan ett brott betyda en reva i materialet. (Hatch K. L., 

Filament Yarn, 2006, s. 277), (Chattopadhyay, 2010).  
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Platta multifilament är garn som har ett runt tvärsnitt, är raka och är ordnade. Filamentens töjbarhet 

beror på fibern och inte på filamentet. I garner är de platta filamenten ofta tätt packade och de anses 

som ett av de mjukaste garnerna. Användningsområdena för platta multifilamentgarn är 

säkerhetsbälten, däckkord och tyg till vindjackor. (Hatch K. L., Filament Yarn, 2006, s. 278) 

3.7.3 Bulkgarn 

Multifilamentgarn och spunnet garn har blivit behandlat för att få en större täcknings yta och volym 

benämns som bulkgarn. Fibrerna i bulkgarner är slumpmässigt fördelade vilket ger garnet dess 

struktur. Det finns tre typer av bulkgarn: texturerad, stretch och bulk. (Hatch K. L., Filament Yarn, 

2006, s. 279). 

Inom texturerade garner finns det några inriktningar som baseras efter metoderna som skapar 

effekterna. Krimp- texturerade garner är lockiga eller våffelstrukturerade, de olika strukturerna 

framställs på olika sätt på mekanisk väg. Den kändaste2 metoden är false- twist texturering. 90 % av 

texturerade garner är tillverkade genom false- twist, de återstående 10 % håller air- texturering. 

”Loopy” eller ögle- texturerat garner som också benämns som air-texturerat, air-jet texturerat eller 

luft-intrasslat garn. Detta är ett garn som nästan är helt utan stretch. Det är ett platt filament garn 

som luftblåses utan medhållen spänning, vilket påverkar garnet så att det trasslar in sig och skapar 

öglor. Ögle- texturerat garner finns i dimensioner från 50-10,000 dtex och fibrerna som används för 

denna metod är ofta polyamid, polyester, polypropen eller olefin. Garnet brukar användas till tyger i 

beklädnadsvaror, bagage och även för bilklädsel.  

Ögle- texturerat garn produceras inte i så stora volymer som de garner som tillverkas genom false- 

twist. Orsaken till detta är att tillverkningen av ögle- texturerat garn är dyr och att garnet krymper 

mycket. Redan i kokande vatten krymper ögle- texturerat garn, därför används det inte heller i 

trikåvaror. (Hatch K. L., Filament Yarn, 2006, s. 280). 

Hög volym garner eller hög-bulk garner innehåller en del fibrer som nästintill inte har någon stretch i 

sig och en mindre del fibrer som är termisk instabila. När garnet tillverkas utsätter det för värme eller 

ånga. Den termiskt instabila fibern i garnet reagerar genom att krympa och dra ihop sig, de andra 

fibrerna hänger med i krympningen och en permanent krimp skapas. (Hearle, Hollick, & Wilson, 2001, 

s. 13). 

Andra sorters bulkgarner kan vara skapta genom fibertvärsnittet. Det kan vara ojämnt och luftigt eller 

är delvis ihåliga. Fibrerna i bulk garner är oftast av syntet. Bulked continous filament (BFC) garn är ett 

exempel på sådant garn. BFC är av polyamid och olefin fibrer och har oftast fibrer som har ett Y- 

tvärsnitt, denna sorts garn används mycket i mattor. Det behövs bara 68 fibrer för att få ett 1300-

denier garn, volymen i garnet förhöjas sedan när garnet värmefixerat eller autoklaveras. (Hatch K. L., 

Filament Yarn, 2006).  

Ett exempel på ett ihåligt fiber är Thermax® som DuPont har skapat, denna fiber används främst 

som fyllnadsgarn i konstruktioner. Förutom att vara värmeisolerande så är dess tyngd 20 % mindre 

än en vanlig fiber (Hatch K. L., 2006, s. 222) och vikt är något som är viktigt för textilier i 

fordonsindustrin. 

                                                             
2 Metoden är mest känd i U.S.A. enligt boken Textile Science från 2006. 
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Bulk kan också framställas genom att man använder stretch garn. Dessa garner är av termoplastiska 

filament så som elastan. Elastan har en elasticitet på 300 % från ursprungsläget med 100 % 

återhämtning. Dessa egenskaper beror på elastan består av hårda och mjuka segment. Det finns även 

ett polyestergarn med varunamnet xpand® från Trevira som ska efterliknande elastan (Trevira 

Xpand. The elastic brand, 2012). 

Knit-de-knit är inte en bred använd garn textureringsmetod som består av tre steg; man stickar en 

singelvara på en rundstickmaskin med liten delning, sedan fixeras varan och därefter river man upp 

trikåvaran och rullar upp det på en garnkona igen. Garnet får av denna metod en kant- krimpning 

eller ett sicksack utseende. 

Även bicomponent fibrer är ett textureringsalternativ men det baseras på garnet består av olika 

komponerade polymerer som extruderas från en spinndysa med special designade hål på dysan. I 

värmebehandling krymper fibrerna i garnet olika och skapar böjar/vågor. (Hearle, Hollick, & Wilson, 

2001).   

Garn kan egentligen göras hur som helst där garndesignerns egen fantasi är det enda som begränsar. 

Sådana garner kallas just fantasigarner. Man kan till exempel kombinera olika garner av olika typ och 

material. Några välkända fantasigarner är boucle, ratiné, chenille, slub. Composite garn kan också ge 

garnet nya egenskaper som styrka och slitstyrka. (Hatch K. L., Compound and Fancy Yarns, 2006). 

Garntillverkaren Trevira gör garn till fordonsindustrin, garnerna de tillverkar passar till väft- och varp 

stickning, vävning eller non-woven. Garnerna för fordons interiörer är av 100 % polyester eller 

polyester- och ullblandningar. De antingen spunna fibrer, platta filamentgarn eller texturerade 

garner. Textureringarna de tillverkar är elastiska garn, false- twist texturering, chenillegarn och knit-

de-knit. (Automotive textiles: Trevira, 2012). 

 Garn för stickning är begränsade av kraven att maskinen skall ha hög produktionshastighet och 

tidigare begränsade även det elektroniska kontrollsystemet. Oftast fick det då hålla sig till ringspunna 

garner på flatstickmaskiner. Idag har det elektroniska kontrollsystemet förbättrats för stickmaskiner 

men det går ännu inte att sticka i fullhastighet när det gäller stickning med fantasigarner.  

Rundstickmaskiner producerar mest singel och dubbeljersey. Detta sker i hög hastighet så på grund 

av detta är det inte troligt att fantasigarner kan användas i någon stor utsträckning i detta 

produktionsområde. Den extra friktionen som uppkommer i användningen av fantasigarner på 

rundstickmaskiner kan visa sig vara katastrofal. (Gong & Wright, 2002). 

4. Empiri 
Utifrån den bakgrundsfakta och litteraturstudier som gjorts har ett utförande utformats i form av 5 

olika försök, 4 provstickningsomgångar och 1 dragprovsförsök. Eftersom alla stickningsprovningar 

utförts på samma rundsticksmaskin stod det efter samtal med en erfaren expert på rundstickning, 

Tommy Martinsson3, klart att det mest optimala för att åstadkomma en 3D- struktur på maskinen 

Mayer OVIA 36E var genom att försöka få fram olika prov med varianter av relief teknik. 

                                                             
3 Tommy Martinson, tekniker på Textilhögskolan i Borås. 
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4.1 Provstickning 

Det utfördes fyra olika provstickningsomgångar där olika garnkombinationer testades med olika 

inställningar. Garnkombinationerna består alltid av två olika garn, med undantag för provstickningen 

av fyllnadsgarnskonstruktionerna och en provstickning av 2-färgs jacquard på 3-färgsbakgrund. Alla 

garner är av materialet polyester. 

I första provstickningsomgången koncentrerades det på hur resultatet blir när man kombinerar 

mönster med olika storlek och utseende och sedan stickar dessa med extremt olika garnstorlekar. 

Det testades även vilken effekt som blir om man ändrar inställningen på maskinen från standard till 

relief. Här gjordes ett urval av mönstrena till provstickningsomgång två i samförstånd med Lotta 

Fehling4 från Borgstena. 

I andra provstickningsomgången fokuserades det på se hur effektgarnerna xpand, jet-tex och 

polyester crepé beter sig i kombination med andra garner, i inställningarna standard och relief.  

I tredje provstickningsomgången stickades trikåkonstruktionerna på maskinen Mayer OVIA 36 som 

används mest till att sticka fyllnadsgarnskonstruktioner på Textilhögskolan. Sammanlagt åtta olika 

prover av fyra olika mönster stickades upp i två omgångar med tre olika tjocka fyllnadsgarn. 

Innan den slutgiltiga fjärde provstickningsomgången valdes fyra mönster ut som ansågs ha bäst 

tredimensionell effekt. Detta gjordes tillsammans med Suzanne Grundén5 på Borgstena. De utvalda 

proverna bestod av tre mönster för vilka fokusen låg på att testa olika masklängder i både relief och 

standard inställning. Förutom test av masklängderna och inställningarna stickades även inversen till 

proverna upp i de olika masklängderna och inställningarna. Inversen på ett prov menas att de två 

garnerna byter plats i mönstret. Det fjärde mönstret var ett fyllnadskonstruktionsprov. 

  

                                                             
4
 Lotta Fehling, textildesigner på Borgstena Gruppen. 

5
 Suzanne Grundén, Business Development Manager på Borgstena Gruppen och externa handledaren för detta 

arbete. 
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4.2 Dragprovning

Från den fjärde och slutgiltiga provstickningsomgången valdes två av de fyra mönstren ut för vidare 

testning med avseende på töjning. Den främsta metoden för att testa om trikåkonstruktionerna 

klarar töjkraven på 20-25 % i längd och >50 % i bredd är med en dragprovsmaskin.  Provbitarna som 

skulle testas var i storleken 5x30cm, 5 provbitar i både längdriktning och i breddriktning klipptes ut 

placerade diagonalt uppåt (bild 3) enligt standard, se bilaga 3. Dessa provbitar testades sedan på en 

dragprovsmaskin (bild 4) för att se hur stor töjbarheten är vid 10N och därmed kunna urskilja hur de 

olika inställningarna påverkar egenskaperna. I vanliga fall drar man provet tills den går sönder för få 

ett värde på dess styrka men i detta fall är procenten vid 10 N som är intressant, värdet vid denna 

punkt visar hur stor töjegenskap provet har enligt Borgstenas testmetoder, ISO standard 13934-1: 

1999 och standarden DIN 53 354. 

                                       

4.3 Tjocklek, vikt och procentsats 

I kravspecifikationen står det att Borgstena önskar ett olaminerat tyg för reducerat pris och att det 

som mest helst ska väga 250g/m2 men helst 150-200g/m2. Därför har testerna vikt, tjocklek och 

andelen garn som proverna innehåller utförts.  

 Genom att väga proverna får man ett resultat på vad proverna väger och om det går att 

uppnå den önskade vikten, i och med det ser man en antydan om proverna hamnar i samma 

prisklass.  

 Eftersom det även finns en önskan om att varan ska ha en förhöjd struktur som potentiellt 

ska dölja ojämnheter så kan ett värde på tjockleken vara relevant.  

 Olika garngrovlekar kostar olika mycket, se bilaga 4 Kostnadskalkyl från Newtextile. Tunnare 

garner är oftast dyrare än tjockare, därför görs det ett test på hur stor andel garn ett prov 

innehåller av vardera garn. Resultatet indikerar på vilket garn som används mest i de olika 

proverna.  

Bild 4: Dragprovsmaskin 
Bild 3: Provbitar för utklippning i 
väft och varpriktning 
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På det utvalda mönstret stansas en 1 dm2 provbit ut (bild 5) som sedan vägs. Tjockleken mäts på 

5 olika ställen diagonalt över tyget (bild 6). 

1 dm2 av de olika proverna stansades ut, se bild 5. Dessa repades sedan upp och de två olika garnerna 

separerades för att sedan vägas var för sig, se bild 7 och 8. Detta för att få en procentsats på hur 

mycket av de båda garnerna de olika proverna innehåller.

 

4.4 Instickning 

Från ett tygprov på 150 maskstavar brett separeras 6 trådar av vardera garn. Dessa garntrådar 

sträcks (bild 9) och mäts för att få en indikation på hur mycket garn vara innehåller. Ju längre garn 

den innehåller desto mer töj har varan. 

 

 

 

 

 

 

Bild 7: Ett repat prov 

Bild 8: Våg 

Bild 9: Utsträckt tråd 

Bild 5: Stansverktyg för 1 dm2 

Bild 6: Mätverktyg för tjocklek 
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5 Resultat 

5.1 Provstickning 
För att kunna ersätta dagens polyuretanskumlaminerad dubbeljersey krävs det att den nya 

konstruktionen har liknande egenskaper som detta skum. Alltså har materialets yta en tre- 

dimensionell effekt med kännetecken som volyminös, strukturerad och ojämn. 

5.1.1 Provstickningsomgång 1. 

Försöket fokuserades på att testa garner med extrema storleksskillnader på olika stora mönster för 

att bilda en uppfattning över vilka skillnader som krävs för att få en tydlig strukturell effekt på tyget. 

Dessa skapades efter kravspecifikationen och möjliga tekniker. 

 Garner som använts:  

Polyester filamentgarn dtex 330, -242,-167 och dtex 76   

Jet-tex garn dtex 260 

 Maskin: Mayer OVIA 36E 

 Inställningar:  

1. Standard: köperbaksida, låsinställningar K, L, L, K med masklängd 15 i cylinder och 15 i 

ribb. Se mer i bilaga 5. 

2. Relief: 2-färgsjacquard, låsinställning K, -, K, -  med två arbetande system och ett 

bortkopplat där det endast stickas på ribbnålarna och reliefen skapas, masklängd 15 på 

cylinder, 13 på ribb och 18 på relief. Se mer i bilaga 2. 

K: Kort 

L: Lång 

 
Tabell 2 

Kombination av garner 

 Garn Inställning Observation 

1. Dtex 242 Dtex 167 Standard Inte stor skillnad. 

2. Dtex 242 Dtex 167 Relief Bra struktur och volymiös vara. 

3. Dtex 76 Dtex 330 Standard Bra effekt även utan relief. 

4. Dtex 76 Dtex 330 Relief En del mönster gick sönder. 

5. Dtex 76  Jet-tex dtex 260 Standard Inte stor effekt. 

 

I tabell 2 redovisas garnkombinationerna i den första provstickningen, där sammanlagt 6 olika garner 

har används. Proverna 1 och 3 med garnkombinationerna dtex 242 & dtex 167 samt dtex 76 & dtex 

330 har även provstickats med inställningen relief. 

Visuella observationer har gjorts utav provernas färdiga resultat av 4 olika personer. Prov 3 gav bäst 

resultat med en skillnad mellan garnerna på 254 dtex. Detta prov var inte bara volyminöst utan hade 

också en tydlig utåtstående effekt enligt Borgstenas krav på en konstruktion som kan dölja 

ojämnheter.  

Prov 2 gav även denna en volyminös effekt enligt önskemål men ytan ansågs slät och effektlös. 
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För prov 5 med garnkombinationen dtex 76 & dtex 260 var effekten otillräcklig även om garnerna 

hade en skillnad mellan sig på 184 dtex. Som är en skillnad som är närmare prov 3, som gav ett bra 

resultat. Men ändå var 3D- effekten inte densamma för prov 5, utan resultatet var till och med sämre 

i effekt än prov 2.  

Mönster 1 

Mönster till Provstickningsomgång1.  
Splatter Cirkel Kors Dekorerad ruta 2x2 ruta Rand-ruta 

      

Gav i 
allmänhet bra 
effekt. Hade 
struktur samt 
en utåtstående 
effekt. 

Tydlig 
masklängds-
skillnad. 
Utåtstående 
effekt men 
också 
garnbrott på 
relief.  

Hade struktur 
och 3D-effekt. 

Tydlig 
masklängs-
skillnand. Gick 
sönder i relief.  

Såg mer eller 
mindre 
likadan ut för 
alla garn-
kominationer. 

Blev inte 
mycket 
struktur. 

Psycadelic Oregelbunden 
ruta 

6x6 ruta Våffla Psycadelic 
ränder 

 

   

 

 

 

 

Gav tydlig 
utåtstående 
effekt, men i 
relief gick 
mönstret 
sönder. 

Hade en 
struktur, och 
på relief även 
en 3D-effekt. 

Hade 
strukturerad 
yta på alla 
provningar. 

Masklängs-
skillnad och i 
vissa 
provningar en 
utåtstående 
effekt. 

Ganska platt i 
alla 
provningar. 
Funkar inte på 
relief pga. 
horisontal 
ränderna. 

 

 

Mönster Splatter klarade alla provstickningar och visade resultat som var i led med kriterierna för 

önskad 3D-konstruktionsvara. Även kors, oregelbunden ruta, 6x6 ruta  och våffla visade sig ha goda 

effekter. De stora mönstrena som cirkel, dekorerad ruta och pcycadelic  hade en tendens att gå 

sönder vid stickning av relief trots detta gav de också bra effektfullt resultat. De mindre mönstrena 

som 2x2 ruta, pcycadelic ränder och Rand-ruta var mer eller mindre oförändrade under hela 

provstickningen. Det visuella provernas utseende redovisas i bilaga 6 Provstickningsomgång 1. 

5.1.2 Provstickningsomgång 2. 

I detta försök har fokus legat mer på garner med struktur och vilken potentiell tre- dimensionell 

effekt som kan skapas genom de olika mönstrena. Fortfarande har garnerna en viss dtex 
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storleksskillnad mellan sig, dock inte lika stor som i försök 1. I försök 2 utforskades resultatet utav 

den inversa relief då struktureffekten hamnar på mönstrets bakgrund.  

 Garner som använts: 

Xpand dtex 150, Knit-de-knit dtex 167, Jet-tex dtex 260, PET crepé dtex 144, PET dtex 242, 

PET dtex 330, Borgstenas PET dtex; 100, 167 

 Maskin: Mayer OVIA 36E 

 Inställningar:  

1. Standard: köperbaksida, låsinställningar K, L, L, K med masklängd 15 i cylinder och 15 

i ribb. Se mer i bilaga 5. 

2. Invers standard: I övrigt samma inställningar som standard fast dess negativa bild, 

garnerna byter då plats. 

3. Relief: 2-färgsjacquard, låsinställning K, -, K, -  med två arbetande system och ett 

bortkopplat, där det endast stickas på ribbnålarna och reliefen skapas, masklängd 15 

på cylinder, 13 på ribb och 18 på relief. Se mer i bilaga 2. 

4. Invers relief: I övrig samma inställningar som relief fast dess negativa bild. 

Tabell 3 

Kombination av garner 

 Garn Inställning Observation 

Test av xpandgarn 

1. Xpand dtex 150 Knit-de-knit 
dtex 167 

Standard Lite strukturskänsla men vara är tunn 
och ostabil. 

2. Xpand dtex 150 Knit-de-knit 
dtex 167 

Invers relief Inv. relief ger motsatt effekt, 
mönstret blir tillplattat. 

3. Xpand dtex 150 PET dtex 242 Standard Fick en tydlig struktur, speciellt på 
cirklarna där skillnaden mellan ytorna 
är tydlig. 

4. Xpand dtex 150 PET dtex 242 Invers relief Tydlig garnskillnad som tydliggörs 
med reliefen på de större mönstren. 

Test av jet-tex garn 

5. Xpand dtex 150 Jet-tex dtex 260 Standard Struktur som man känner av. 

6. Jet-tex dtex 260 PET dtex 330 Standard Fick avbytas pga. repeterande 
garnbrott. Varan blev stelt och stum. 

Test av PET crepé 

7. PET crepé  
dtex 144 

Knit-de-knit 
dtex 167 

Standard Effekt från crepé garnet men varan 
blev tunn och sladdrig. 

8. PET crepé  
dtex 144 

Borgstenas PET 
dtex 100 

Standard Tunn och sladdrig. 

Två färgsjacquard på tre färgsbakgrund 

9. Borgstenas 
PET dtex 
100 

Borgstenas 
PET dtex 167 

Borgstenas 
PET dtex 167 

Standard Tjock och täckande vara. 

10. Borgstenas 
PET dtex 
100 

Borgstenas 
PET dtex 167 

Borgstenas 
PET dtex167  

Relief Tjock och täckande vara. 
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För xpandgarnet och knit-de-knit, prov 1 stickat i standardinställning blev resultatet mer effektfullt än 

för det provet stickat i inversrelief, prov 2. Detta prov fick en tillplattad effekt av inversreliefen 

istället för en utåtstående effekt som är kopplat till stickning av relief.  

Kombinationen av xpandgarnet på dtex 150 & polyestergarnet på dtex242 som används i prov 3 och 

prov 4 gav bäst resultat på större mönster som har större tomma ytor. Där har garnskillnaderna 

möjlighet att visa sig mer tydligt och en struktur syns mer. Skillnaderna mellan prov 3 och 4 var dock 

inte så stor, se bilaga 7 Provstickningsomgång 2. 

I test av jet- tex garn gick det bra för prov 5 som fick en bra strukturell yta. Medans prov 6 med 

garnkombinationen jet-tex polyester och polyester  fick avbrytas på grund av flertal garnbrott.  

Polyester crepégarnet med dess garnkombinationer som redovisas i prov 7 och prov 8 gav båda ett 

tunt och sladdrigt material.  

Från skillnad från alla andra prov så är prov 9 och 10 stickade på trefärgsbakgrund istället för 

tvåfärgsbakgrund. Detta resulterar i en vara som är tätt, fyllig och täckande. Skillnaderna mellan 

standardinställning och reliefinställning är inte stor förutom färg- och utseendemässigt, se bilaga 7 

Provstickningsomgång 2. 

Mönster 2 

Mönster till Provstickningsomgång 2.  
Splatter Kypert Vertikal rand  6x6 ruta Kors & Tvärs Cirkel 

      

Effektfullt men 
resultatet var 
inte lika bra 
som i Försök 1. 

Gav inte 
mycket 
struktur eller 
effekt alls.  

Masklängs-
skillnad men 
inte jätte 
mycket effekt. 

Inte tydlig 
struktur. 

Effektfullt 
mönster men 
inte tydlig 
effekt i form 
av struktur. 

Tydlig 
masklängds-
skillnad. 

 
Resultatet för de olika mönstren i Provstickningsomgång 2 visade i allmänhet inte lika stora effekter 

som de olika mönstren gjorde i Provstickningsomgång 1. Vertikal rand och cirkel hade endast tydlig 

masklängdsskillnad som kunde bevittnas på materialet.  
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5.1.3 Provstickningsomgång 3.  

Ett annat alternativ för att skapa 3D-effekt på rundsticksmaskin är genom att sticka en 

fyllnadskonstruktion, där går ett fyllnadsgarn oftast går med i konstruktionen utan att sticka och bilda 

maskor. 

 Garner som använts:  

Borgstenas PET dtex 167 

Fyllnadsgarn: Filltex 300dtex och 750dtex 

 Maskin: Mayer OVIA 36 (inte elektronisk) 

 Inställningar:  
 

 1 2 3 4 

 Ribb: - - K L 
 Cyl: (∆) - Mönst. - 
 Masklängd: 17 Fylln. 15 15 
 

Tabell 4 och Mönster 3 

Test av fyllnadsgarn 

1. Motsatta diagonaler 2. Splatter- Fyll 3. Diagonal/Fyll 4. Rand/Fyll 

    

Garn: 167 

Test A Fyllnadsgarn: 750 Dtex 

Test B Fyllnadsgarn: ca 300 Dtex 

Test C Fyllnadsgarn: Inget fyllnadsgarn 

 
Mönstermöjligheterna på denna maskin skiljer från den tidigare använda maskinen trots att de är av 

samma typ. Begränsning sker till ett mönster på storlek 6x36, se bilaga 8 Fyllnadsgarnmönster. Därav 

skiljer sig mönstrena i tabell 4 från tidigare mönster. 

Som färdigt material hade alla fyllnadskonstruktioner sinsemellan liknande utseende trots olika 

mönster, se bilaga 9 Provstickningsomgång 3. Däremot skiljde det sig mellan test A, B och C:s 

tjocklek. Test A var som förutsatt mycket tjockare på grund av det tjockare fyllnadsgarnet medans 

konstruktionen i test B var tunnare. Test C som inte innehöll något fyllnadsgarn var tunnast av de tre 

testerna men visade tendenser till bra töjbarhet. Proverna från test A och B var väldigt stumma 

jämför med test C. Alla konstruktioner var volyminösa och ansågs ha möjlighet att täcka ojämnheter.  
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5.1.4 Provstickningsomgång 4. 

Efter urval med Borgstena enligt deras krav och estetik valdes fyra slutgiltiga mönster ut från tidigare 

provstickningar, vilka var mönster med namn Splatter, Kors& Tvärs, Oregelbunden ruta och 

Splatter/Fyllnad. När dessa utvalda mönster stickades i en slutgiltig provstickningsomgång låg fokus 

på att testa hur olika masklängder påverkar utseendet och egenskaperna. Utöver detta så stickades 

inversen på de olika mönstrena och deras olika masklängd. Det stickades även prover med inställning 

relief och på dessa stickades också inversen.  

 Garn: PET 242 och 100 dtex 

Tabell 5 

Slutgiltiga prover 

 Masklängd Förtydligande Observation 

Standard 

1. 13/15 Utgångsläge Lös och genomskinlig. Inte mycket 
struktur. 

2. 8/8-12 Mellan  Inte mycket struktur. 

3. 8/10 Extrem (kort) Inte mycket struktur, lik prov 2. 

Relief 

4. 10/10-15 Kort masklängd Kompakt vara. 

5. 13/15-18 Normal masklängd Bäst resultat, hade struktur . 

6. 16/18-21 Lång masklängd Lös konstruktion, pga. detta 
motverkas möjlig struktur. 

Invers Standard 

1. 13/15 Utgångsläge Lös och genomskinlig. Inversen har 
motsatt effekt, platt. 

2. 8/8-12 Mellan  Inte mycket struktur. 

3. 8/10 Extrem (kort) Inte mycket struktur, prov 2 och 3 
är lik varandra. 

Invers relief 

4. 10/10-15 Kort masklängd Inte möjlig att sticka på invers 
relief. 

5. 13/15-18 Normal masklängd Hade struktur, en av de bästa. 

6. 16/18-21 Lång masklängd Lite struktur men lös. 

 
Proverna1,2 och 3 stickade i standard inställning var överlag nästan identiska och hade ingen stuktur, 

detta gäller även invers standard proverna. Se det visuella resultatet i bilaga 10 

Provstickningsomgång 4. 

Reliefproverna både inversrelief samt vanlig relief gav bäst resultat, dessa prover hade en tydligare 

struktur. Proverna med masklängd  
  

     
 gav den mest stabila varan av reliefproverna och anses som 

bäst. 
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Mönster 4 

Slutgiltiga mönster  

Splatter Kors & Tvärs Oregelbunden ruta Splatter-Fyll. 

   

 

 

Splatter, Kors & Tvärs samt Oregelbunden ruta gav ett material med bra strukturerade effekter i 

relief.  

Splatter var mönstret tillsammans med Kors & tvärs mönstret har visade goda resultat i 

provstickningen och har förutsättningar att kunna förbättras för att ge en konstruktion med ännu 

mer struktur och volym. 

Mönstret kors & tvärs med masklängd 
  

     
 ansågs ha för lösa maskor och ha ett otillfredsställande 

utseende, den ansågs inte ha potential att klara det senare kravet på nötning som testas på 

materialen i ett fordon.  

Trots oregelbunden rutas goda strukturella effekt ansågs detta mönster inte kommer klara uppsatta 

krav, som applikationen på väggar. Detta pågrund av sina rutor som visade en tendens att få ett 

deformerat utseende när det sträcks. Sådana tendenser kunde inte ses på de andra två mönstrena 

som har ett oregelbundet utseende.  

Splatter-Fyll av fyllnadskonstruktion stickad på Mayer OVIA 36 bestod inte av fyllnadsgarn men 

valdes ut för sin volymiösa känsla och töjbarhet. 

5.1.5 Dynamisk töjtest & Instickning 

Mönster Splatter och Splatter-Fyll. valdes ut för att testas av de slutgiltiga uppstickade mönstrena. 

Trikåkonstruktionen som ska användas i väggpaneler behöver uppnå 20-25 % töjning  i längdled och 

>50 % i bredd vid 10N för att klara att spännas upp. För att ta reda på konstruktionernas töjbarhet 

har tester gjorts på dragprovningsmaskin och ett ”instickning” test.   
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Dragprovning  
 

 Instickning  
 

 Tygbitar: Storlek 5x30cm 
 

  Ett tygprov på 150 maskstavar 
 

 5x5 stycken tygprover i väft - och 
varpriktning 

 

  6 trådar/garn 

 Konditionerad miljö:  
20˚C, luftfuktighet 65  

  Mått på utsträckt tråd 
 

 

 Avstånd mellan griparmar: 200mm 

  

 

 Testhastighet: 100mm/min 

  

 

 Inspänningsläge: 0 

  

 

 Max. kraft: 10N 

  

 
Tabell 6 

 

 Masklängd Töj i längdled 
(%) 

Töj i bredd 
(%) 

Instickning  
(cm) 

Enkel 100 Dtex 242 Dtex Sammanlagd 
längd 

1. 13/15 31 86 52 58.3 110.2 

2. 8/8-12 28 53 56.1 41.5 97.6 

3. 8/10 30 52 55.3 41.4 96.7 

Invers enkel  

4. 13/15 29 88 52.3 60.8 113.1 

5. 8/8-12 26 46 43 47.5 90.5 

6. 8/10 30 52 48.1 47.7 95.8 

Relief  

1. 10/10-15 34 42 52 48 100 

2. 13/15-18 28 31 50 50 100 

3. 16/18-21 38 50 52 48 100 

Invers relief  

4. 13/15-18 33 40 53.8 33.7 87.5 

5. 16/18-21 35 57 55.1 38.7 93.8 

Fyllnadskonstruktion  

1. 17/15/15  24 91 50.9 50.9 

 
Tabell 6 visar att alla konstruktioner har tillräcklig töj i längdled, har alltså mer än 20 % töjning. Mest 

töj av dessa har dock alla reliefproverna med relief prov 3 som bäst följt av invers relief prov 5, båda 

har masklängd 
  

     
 .  

I bredd däremot så klarar inte konstruktionerna invers enkel prov 5, relief prov 1 och 2, eller invers 

relief prov 4 kraven för töj, dessa provers töj är mindre än kravet som >50 %. Bäst töj i bredd har 

dock fyllnadsgarnskonstruktionen följt av invers enkel prov 4 och enkel prov 1, båda proverna har 

masklängden 
  

  
. För relief proverna i bredd så är invers relief prov 5 med masklängd 

  

     
 den bästa. 
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I bilaga 11redovisas det fullständiga värdena från det dynamiska töjtestet. 

Instickningen indikerar vilket av garnerna som bidrar till mest töj. Från värdena i tabell 6 så kan man 

generellt se att längderna på de två olika garnerna på 100 dtex och 242 dtex är ganska nära varandra. 

Med undantag på proverna stickade i inversrelief där skillnaden är större. 

Om man jämför enkel och inversenkel proverna med varandra så kan man inte generellt säga att den 

inversa proverna blir tvärtom än de enkla. För det som händer när man stickar invers är ju att 

garnerna byter plats, se bilaga 10 Provstickningsomgång 4, där 100 dtex garnet var innan är nu där 

242 dtex garnet är och även så för det andra.  

5.1.6 Vikt, tjocklek och procentsats 

I hänsyn till Borgstenas kravspecifikation har testerna vikt, tjocklek och procentsats gjorts. Dessa test 

indikerar om proverna ligger i det önskade prisintervallet.  

Testerna har utförts på endast mönster Splatter från den slutgiltiga provstickningsomgången 4. 

Tabell 7 

 Masklängd Vikt (g/m2) Tjocklek (mm) Procentsats av vardera garn (%) 
Standard  100 Dtex 242 Dtex 
1. 13/15 159.7 0.80 38 64 

2. 8/8-12 189.2 0.84 36 64 

3. 8/10 184.5 0.82 38 62 

Invers Standard 

4. 13/15 178.2 0.84 29 71 

5. 8/8-12 199.8 0.83 27 73 

6. 8/10 204.9 0.87 29 71 

Relief 

1. 10/10-15 178.1 0.73 52 48 

2. 13/15-18 167.9 0.75 50 50 

3. 16/18-21 144.2 0.75 52 48 

Invers relief 

4. 13/15-18 150 0.71 41 59 

5. 16/18-21 165.9 0.81 40 60 

Fyllnadskonstruktion 

1. 17/15/15 164.6 0.82 - - 
 

Alla provers vikt ligger inom det önskade viktintervallet. Prov 3 relief och prov 4 invers relief ligger till 

och med i den lägre delen i intervallet. 

Det tjockaste provet är prov 6 invers standard, i denna konstruktion dominerar det tjockare 242 dtex 

garnet mönstret vilket kan ses i tabellen. De tunnare konstruktionerna är relief proverna 1-3 och 

även inversrelief prov 4. Detta resultat är motstridigt för relief skapar en strukturerad yta det 

förväntade är ju att provet skulle vara tjockare. 

I procentsatsen av standardproverna är det 242 dtex garnet dominerande, detta garn ligger på 

mönstret på provet och 100 dtex garnet ligger på bakgrunden. Man skulle tro att garnet som ligger 

på bakgrunden skulle vara det mest av, men så är inte fallet. På invers standard proverna är dock det 

tjockare garnet 242 dtex faktiskt på bakgrunden och proven består mest av denna. 
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Relief proverna 1-3 består nästan lika mycket av vardera garn. Medans invers relief proverna är 

består procentuellt lite mer av 242 dtex garnet.  

6. Diskussion och slutsats 

6.1 Empirisk 
Valet utav garn vara av central betydelse för trikåkonstruktionerna.  

Under första provstickningsomgången testades false- twist garner och jet- tex garn. Den bästa 3D-

effekten gav false- twist garner med storleken 76 och 330 dtex, medans det senare provet av jet- ex 

garn gav mindre 3D-effekt fastän skillnaden på 76 och 260 dtex är ganska stor. Det är fördelaktigt att 

använda sig av garn med en lös och fyllig konstruktion så som false- twist texturering. Denna 

texturering är också den dominerande textureringen på marknaden av polyesterfibrer, den 

dominerar med hela 90 % (se avsnitt 3.7.2 Filamentgarn). I den slutgiltiga konstruktionen 

(provstickningsomgång 4) användes dock en annan kombination av garnskillnader i dtex (alltså 

tjocklek) nämligen 100 och 242 dtex. Motivet till detta är att garnkombinationen på 76 och 330 dtex 

inte är vanligt förekommande inom textilindustrin och därför bidrar till högre kostnader, se 

Newtextiles prislista bilaga 4. Dessa prover visade sig förlora en del tredimensionell effekt men 

denna förlust av effekt ansågs vara värd att försumma med tanke på de minskade kostnader och 

kvalitetsbristerna som högre dtex skillnad i garn kan leda till.). 

De texturerade garnerna som användes i provstickningsomgång 2 gav i allmänhet inte potentiella 

trikåkonstruktioner pågrund av brist på effekt. Detta beror till viss del på att de kräver en del 

efterbehandlingar som tvättning eller annan behandling för att strukturen ska visa sig, detta kunde 

inte påvisas i denna fallstudie på grund av den avgränsning som gjorts till råmaterial.  

Under provstickningsomgång 3 utforskades möjligheterna av en fyllnadsgarnskonstruktion, där 

användes en rundsticksmaskin som har möjlighet att lägga i ett garn som bara följer med stickningen 

utan att bilda maskor och på så sätt ge varan volym. Nackdelen med denna konstruktion är att töj i 

bredd blir avsevärt sämre, men denna konstruktion visar högre procentsatsvärde i längdriktning. Ett 

intressant prov var Test C där inget fyllnadsgarn användes detta prov visade högre töjvärden än de 

med inlägg av fyllnadsgarn, detta kan ses i tabell 6. Detta tros bero på att fyllnadsgarnet inte bildar 

"elastiska" maskor och därmed ligger plant längs ”väftriktningen” vilket gör att konstruktionen blir 

stelare och får mindre utrymme att töjas. Dessa typer av konstruktioner ansågs ej vara lämpliga för 

vidare produktutvecklingsprocesser, dels för de förlorade töjegenskaperna i bredd och att varan blir 

mycket tyngre samt förlorar en del produktionshastighet. 

Under provstickningsomgång 4 valdes de tre bästa proverna ut och det bästa mönstret utav dessa i 

alla avseenden var ”Splatter”. Detta mönster har ett oregelbundet utseende som visat sig vara 

fördelaktigt då det sker en viss deformering av mönstret vid uppspänningen av textilen på lastbilens 

kurviga väggar. Förutom denna egenskap klarade ”Splatter”mönstret samtliga kombinationer av dtex 

skillnader mellan garnerna, masklängdsskillnader och visade önskat materialbeteende i 

maskininställningarna standard, relief och inversrelief. Detta mönster gav alltså inte upphov till 

garnbrott under de extrema spänningarna som kan uppkomma i dessa inställningar.  
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Maskininställningen relief används för att få förhöjd 3D-effekt då det anses att garnernas effekt inte 

är tillräklig. Reliefen ger olika uttryck på olika mönster, för mönster med större mönsterrapport och 

med ett mer regelbundet utseende finns en tendens att mönstret går sönder och ger upphov till 

garnbrott vid vissa inställningar. Speciellt när det gäller stora garnskillnader tillsammans med 

reliefinställning, det bildas då en spänning som kan var negativ för dessa mönster. Detta skulle kunna 

åtgärdas med längre masklängder.  

När det gäller små liksidiga mönster förblir dessa ganska uttryckslösa när de stickas i relief för att 

relief effekten inte får möjlighet att visa sig.  

Oregelbundna, mellanstora mönster med en aning mer bakgrund än motiv har visat sig ge bättre 

resultat. Om strukturerade garner skulle utforskats mer skulle en intressant aspekt vara att försöka få 

dessa garner på de utstickande partierna samt att försöka göra dessa utstickande partier aningen 

större. Med efterbehandlingar för dessa garner hade sedan kunnat visa om detta ger en större 3D-

effekt.  

Prover i relief har svårt att nå upp till töjegenskaperna i bredd då små masklängder används. Vid val 

av garn och mönster finns det alltså vissa med mer fördelar än andra. Tidigare beskrivna mönster är 

att föredra och när det gäller garn är det fördelaktigt att välja ett tjockare garn med högre dtex, eller 

ett garn med struktur. När dessa garner är placerade på de partier som sticker ut och ett tunnare 

garn på mönstrets bakgrund ger detta ett tredimensionellt perspektiv. 

 Om ett tjockare garn istället skulle använts på bakgrundspartierna och ett tunnare på de 

utstickande, är risken stor att mönster partierna "smälter" in i varandra. Alltså motverkar varandra då 

bakgrunden blir tjock och fluffig och därmed kommer längre upp medans de utstickande partierna 

blir tunna och släta och sjunker in i bakgrunden, se tabell 3, prov 2 och 3 samt bilaga 7 där har 

garnerna fått byta plats med varandra på både bakgrund och utstickande partier under 

inställningarna inversrelief och standard. 

Konstruktioner med långa masklängder hade bättre töjegenskaper än de med korta masklängder, 

vilket kan ses i tabell 6. Proverna från provstickningsomgång 4 hade inte den önskade effekten som 

observerats visuellt i tabell 5. 

I tabell 5 kan två prover utpekas som extra intressanta och värdiga att observeras. Prov 2 och prov 3 

visade sig vara extremt lika varandra fastän masklängderna skiljde sig åt. Prov 2 hade masklängd 8/8-

12 och prov 3 hade 8/10. Detta tros bero på rundsticksmaskinens cylinderinställning, där det i prov 2 

ställts in 8 och 12 på korta och långa nålar medan prov 3:s cylinderinställning låg på 10 på både korta 

och långa nålar. Eftersom inställningen 10 ligger precis mellan 8 och 12 tros detta ge samma effekt. 

Det dynamiska töjtestet har direkt koppling till en del i syftet, att skapa en textil vara med tillräckliga 

töjegenskaper. Därav var ett av de viktigaste testerna det dynamiska töjtestet. För att göra detta test 

så exakt som möjligt utfördes dragprovning enligt ISO-Standard. Att uppnå det önskade töjbarheten i 

längdled var inget problem då detta värde är mycket lägre (20-25 %) än för det i bredd (>50 %).  I 

tabell 6 går det att utläsa att töjbarheten är bäst för prover med lång masklängd medans prover med 

masklängd relief ansågs ha bäst effekt av alla prover har de inte tillräkligt med töj i bredd. 
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Förutom trikå kan volyminösa textilvaror även tillverkas genom andra tillverkningsmetoder, några 

har nämnts i avsnitt 3.6 Tillverkning av 3D- material. Men textil från tillverkningsmetoder för väv- och 

varptrikådistansvaror anses ej vara lämpliga på grund av bristande töjegenskaper. 

 I avsnittet 3.4 om Utveckling inom fordonstextilier nämns att efterforskningar görs på 3D-

distansmaterial där fokus ligger på säten med större distanser (tjockare varor). Sidopaneler och 

väggpaneler är ett mindre område i en lastbil och det är i och för sig naturligt att denna 

produktgrupp inte står i centrum när det gäller forskning, dock nämns det i IFP Research AB:s rapport 

att tunnare varianter av 3D-spacervaror kan vara lämpliga för sidopaneler.  

Instickningstestet är ett test som garnleverantörer använder för att få en indikation på hur stor 

töjbarhet en trikåvara har. I detta fall indikerar instickningen hur mycket töj vardera garn har. De 

visade sig vara ganska jämn långa, men ändå har de längre masklängderna även längre instickning 

vilket kan ses i tabell 6, kolumn sammanlagd längd. Det finns förstås en osäkerhet i testet där tråden 

inte har varit helt utsträckt i uppmätningen. 

Testerna vikt, tjocklek och procentsats kan ge indikation på pris samtidigt som dessa tester kan 

jämföras mellan olika prover, resultatet av dessa avseenden kan ses i tabell 7. Provernas 

vikt ligger inom det önskade intervallet, därför finns vidare utrymme att prova tjockare varor med 

mer volym vilket skulle vara till fördel för att åstadkomma 3D-effekt samt en mer täckande effekt.  

Procentsatstestet visar att standardproverna domineras av garner på 242 dtex, vilket anses 

ekonomiskt fördelaktigt då detta garn är av en grovlek som det produceras mycket av och därmed 

har en lägre kostnad. Relieferna har dock mer eller mindre lika mycket av de två olika garnerna i 

varan, se tabell 7. Detta är något att ha i åtanke för effekt kontra kostnad, då prover med relief 

ansågs ha den bästa 3D-effekten. 

6.1.1 Felmarginaler 

En del aspekter kan ha en påverkat resultaten gällande testningen av tygproverna på 

dragprovningsmaskinen. Proverna har bland annat inte konditionerats i förväg . Inspänningsläget är 0 

och inte 2 N som enligt standarden DIN 53 354, 1981 som Borgstena bland annat använder vid 

dragprovning. Detta berodde på att maskinen inte ville starta på 2 N. I standarden DIN 53 354, 1981 

som Borgstena använder ska förspänningen vara 1 % av maximala kraften och denna kraft är bara 10 

N i vårt fall. Det har diskuterats att eventuellt kan inspänningsläget anses försumbar då 1 % av 10 N 

inte blir så mycket. På grund av detta kan det finnas vissa skillnader proverna emellan. Dock har ett 

försökt att kompensera detta genom att spänna in den övre griparmen först på alla tygproven och 

låtit tyget hänga spänningslöst, sedan spänt fast den undre delen av tygprovet. En annan aspekt som 

kan påverka dragprovets resultat är om proverna inte är klippta helt trådraka och det finns alltid 

mänsklig faktor i detta moment. Tygproverna har klippts ut enligt ISO 13934-1: 1999, alltså diagonalt 

över tyg ytan. Dock var denna yta för liten för kunna utföras helt enligt standarden, mellanrummen 

mellan proverna var mycket mindre, se bilaga 3. 

6.2 Didaktiska konsekvenser och vidare studier 
En aspekt angående textil i fordonsindustrin är den relation som människor har till textilier rent 

visuellt. Det beskrivs i kapitlet Textil i fordonsindustrin 3.1 att den moderna människan reser mycket 

mer än vad de gjorde förr. Detta kan tänkas ha medfört en del konsekvenser för utvecklingen inom 

fordonsindustrin. Denna industri har växt mycket på de senare åren av det moderniserade samhället. 
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Biltillverkningsindustrin berör tusentals interna intressenter i form av konsumenter, leverantörer, 

företag, verksamheter och stater. Detta för att en stor del av i-länders välfärd fått vila på 

fordonstillverkares stora omsättning och roll som arbetsgivare. Ett indikativ på detta kan vara den 

stora mediebevakning som uppstår när företag som svenska Saab och Volvo lägger om interna 

organisationers strukturer och inför outsourcing (se 3.1 Textil i fordonsindustrin) som ett alternativ. 

En anledning till att dessa företag möter hård konkurrans på marknaden kan vara att det finns en 

enorm efterfrågan och många aktörer som tävlar om att tillfredställa dessa behov. En annan orsak till 

de ökade konkurrenskraven kan vara ”just- in- time” konceptet som innebär ett jämt materialflöde 

med minimal lagring. 

Lättviktighet anses vara ett av fordonsindustrins främsta krav, till detta motiveras kostnad men även 

energibesparing som anledningar. Ju lättare materialen i en bil är desto mindre väger fordonet och 

desto mindre energi går åt, därmed anses fordonet vara mer miljövänligt. En diskussion kan föras 

kring vilka områden som företag anser som de mest viktiga. En punkt kan vara att jämföra hur 

mycket textilier i allmänhet väger gentemot andra mer tyngre komponenter i ett fordon. Även om 

det sker forskning kring hur dessa material går att göra lättare. Så kan det tyckas att det finns 

otillräcklig forskning kring hur de textila materialen kan både öka i prestanda och samtidigt minska i 

vikt.  

En annan viktig aspekt som borde tas upp är kring textila materials produktvärden. Inom databaser 

inriktade på textil, exempelvis Textile Technology Complete och World of Textiles märks att det 

existerar mycket forskning kring kompositmaterial. Alltså där två material sammanfogas och 

tillsammans ger bättre egenskaper än vad de två materialen har var för sig. Ett klart exempel av ett 

textiltkompositmaterial även om inte begreppet kompostmaterial använts i denna fallstudie är just 

den polyuretanskumlaminerade trikåvaran som vi försökt hitta ett ersättningsmaterial till. En 

intressant observation under studien har varit just hur lite utveckling det sker kring ersättning av 

kompositmaterial till ett enda material. Ett klart tydligare intresse verkar visas för forskning kring hur 

olika material sätts ihop till ett såkallat kompositmaterial.  

Anledningarna till att det inom detta område ser ut som det gör borde diskuteras och en klar 

diskussion borde föras kring vilka motiv som ligger bakom det överrepresenterade intresset kring 

textila kompositmaterial. Som det kan hänvisas till inom den teoretiska delen av denna studie så 

ligger det i många tillverkares intresse att öka värdet på sina produkter. En polyuretan tillverkare kan 

tänkas vara mer subjektiv i frågan om positiva eller negativa konsekvenser av att blanda textil och 

polyuretan. Även en miljödiskussion kan föras kring detta, då kompositmaterial får ett ökat värde just 

under användarfasen men minskat värde i form av deponi när materialet inte längre fyller sin 

funktion och inte kan återanvändas pågrund av att de olika materialen inte kan separeras och åter bli 

råvaror. 

Det måste påpekas att denna fallstudie och produktutvecklingsprocess inte observerat textiliernas 

efterbehandlingsbeteende. I föregående stycke inom den empiriska diskussionen påpekas dock att 

speciella strukturgarner inte fått visa sina potentiella effekter pågrund av att fallstudien avgränsats 

till ”råmaterial”. Men detta är alltså något som mer eller mindre gäller för alla garner under samtliga 

försök som gjorts under fallstudien. Alla textilier får ett förändrat utseende efter tvätt, samt 

eventuellt andra efterbehandlingar och är därför något som borde tas om hänsyn till vidare studier 
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och produktutvecklingsarbete. Förutom de väsentliga töjegenskaper som denna studie fokuserat på 

finns andra egenskaper som anses viktiga för fordonstextilier. 

I ett fordon kan det finnas upp till 20 kilo textil som förväntas ha minst lika lång livstid som de andra 

materialkomponenterna. Att det ställs vissa krav på dessa textilier kan därför tänkas vara en naturlig 

förutsättning för fordonets kvalité och hållbarhet. I jämförelse med många andra ingående material 

är textilt material flexibelt och måste motstå olika typer av kraft och påfrestningar. Förutom det 

dynamiska töjtestet som har varit det centrala testet i denna fallstudie testas vanligtvis dessa 

textilamaterial på en rad fler olika avseenden. Några av dessa tester kan vara nötningstest enligt 

Martin Dale standard, smuts/olje avisningstest, vattenhållfasthets test, färghållfasthets test och 

flamegenskapstester. Några av dessa tester finns beskrivna under avsnittet Textil i fordonsindustrin. 

Men dessa tester har alltså inte utförts under denna studien pågrund av de inte ansetts som 

relevanta. 

6.3 Miljödiskussion 
En tydlig miljödiskussion kan föras kring polyuretanskumlaminering på textil och varför detta bör 

ersättas. Förutom de kvalitetsbrister och bristande töjegenskaper som dessa produkter kan uppvisa 

finns också underlag för att tro att polyuretan kan påverka människor och miljö under 

tillverkningsfasen.  Det har visat sig att isocyanater TMI och TDI kan vara flyktiga ämnen och utveckla 

astma hos människor, se bilaga 1. Förutom isocyanater som är kemiska byggstenar i polyuretan finns 

även andra kemiska tillsatser. Eftersom polyuretan är mycket brandfarligt och utvecklar livsfarlig rök 

vid övertändning tillsätts ofta bromerade flamskyddsmedel PBDE. Detta flamskyddsmedel har 

påfunnits globalt, allt i från svenska kvinnors bröstmjölk till i organismers vävnad och stannar lång tid 

i ekosystemen på grund av att det är bioackumulerbart.  

I litteraturstudierna framgår det vilka negativa effekter polyuretan har på både människor miljö och 

den direkta faran vid övertändning av polyuretan. Detta anses ge tillräckliga orsaker till varför det 

borde hittas ersättningsmaterial för polyuretanprodukter och varför dessa produkter inte bidrar till 

ett hållbart samhälle. Något som också nämndes i under Didaktiska konsekvenser och Vidare studier 

är det intresse som finns för kompositmaterial och mindre för separering av material. Detta är alltså 

ett problem då dessa produkter endast får ett ökat värde precis innan den färdiga varan för att sedan 

efter användningsfasen gå direkt till avfall. En kompositvara av polyuretan och polyester består av 

två ganska olika kemiska sammansättningar. Dessa varor går inte att återvinnas eftersom 

polyuretanskum både har termoplastiska egenskaper samt en härdplasts egenskaper. Eftersom en 

härdplast inte kan smältas och få tillbaka sina materialegenskaper är det enda alternativet att varan 

blir till avfall. Figur 4 nedan visar en översiktlig schematisk bild över hur dagens 

polyuretanskumlaminerade produkt av textil går till. För vidare studier kan en LCA- analys (Life Cycle 

Analys) göras på denna produktgrupp. Där kan intressant fakta tas fram kring exakt hur lång tid 

denna livscykel tar samt vilka moment produkten genomgår från det att den framställs tills att varan 

blir till avfall. Dagens modell kan anses vara gammalmodig om man i framtiden vill tala om ett 

hållbart samhälle. 
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Figur 4: Schematisk figur över dagens polyuretanskumlaminerade textilvaror. 

Som ett exempel på vidare studier kring ett mer hållbart samhälle presenteras ett Cradle-to-Cradle 

koncept som innebär att konstgjorda material hålls inom en sluten livscykel. Eftersom dessa material 

tar lång tid att brytas ned i naturen skulle detta koncept innebära en stor avlastning för ekosystemen. 

Detta koncept skulle innebära att ett ökat produktvärde inte endast tillförs en färdig vara. Utan att 

varan även efter sin användningsfas skulle få ett ökat produktvärde i form av att den blir till en 

värdefull resurs. Företag som japanska Teijin har redan bevisat att återvinning utav färdiga textila 

polyestermaterial är fullt möjligt med dagens teknik. Det enda som saknas är intresset från företag 

tillsammans med en rad andra aspekter som behöver optimeras. Det går dock åt mycket energi kring 

själva återvinningen av polyester och det går inte att garantera att denna process kan göras 100 % fri 

från användning av fossila bränslen. Vidare kan kvalitén på återvunnen polyester diskuteras. 

Polyestern kan tappaviss kvalité då den återvinns eftersom det är svårt att veta vilka tillsatser 

polyestern innehåller. Dock är detta ett problem som lätt hade kunnat lösas med ökad 

kommunikation mellan tillverkare och andrahandstillverkare (återvinnare). Eftersom detta koncept 

skulle kunna anammas av företag eller verksamheter så förväntas att hela tillverkningscykeln (istället 

för tillverkningskedjan) har tillräcklig kommunikation sinsemellan om materialets kemiska 

sammansättning och beteende. Cradle-to-Cradle konceptet innebär att produkter går från vagga till 

vagga istället för vagga till grav som de gör inom dagens materialflöden. Detta koncept är inte helt 

GARN 

FRAMSTÄLLNING 
 

TEXTIL 
TILLVERKNING 

EFTERBEHANDLING 

PRODUKTVÄRDE 

FÄRDIG VARA 

Polyester+Polyuretan= 

AVFALL 
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enkelt att införa eftersom det är ett nytt sätt att se och tänka kring materialdistribution. Ett stort 

käpp i hjulen för detta koncept är det faktum att nyframställning oftast är billigare än att använda 

och köpa återvunnet. Att införa ett Cradle- to- Cradle koncept eller att samarbeta med verksamheter 

som har detta koncept kan innebära stora kostnader för företag. Det går det inte att bortse från att 

människor framtill nuläget levt i ett samhälle där oljeresurser varit ganska lätt tillgängliga och gjort 

att massproduktion sänkt priset på varor. Detta har på sikt lett till företagens ”priskrig” då ingen vill 

sänka sina priser eftersom detta kan innebära att kunderna söker sig till andra mer prisvärda 

konkurrenter. Det är pågrund av detta som dessa nya och mer moderna och hållbara koncept blir 

svåra att genomföra i praktiken. Samtidigt kan inte företag som vill överleva i det moderna och 

hållbara samhället bortse från faktum att många finger pekar åt en mer sparsam och minimalistisk 

syn på materialdistribution, där material blir allt dyrare att framställa och där företag tjänar på att 

återvinna istället för att kasta bort. 

Dessa trender går redan nu att se då många företag har som policy att köpa återvunnet om valet är 

mellan ett nyframställt och ett återvunnet material och priset är detsamma. Vissa företag har även 

börjat sätta krav på sina leverantörer om att de måste uppfylla vissa miljökrav och miljöpolicys. 

Majoriteten av all framställning görs dock fortfarande på det gamla sättet och företag som menar 

allvar med att ta hänsyn till miljön och som även kan se vad de själva kan tjäna genom dessa koncept 

borde redan nu börja införa dessa koncept. Man kan tänka sig att dessa företag kommer kunna 

anpassa sig bättre i efterhand. 

 

Figur 5: Schematisk figur över Cradle-2-Cradle. 
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PAUL DREWS & CO AB    

    
Jakobsdalsgatan 32 
S-412 68  GÖTEBORG  Sweden 
 
Tel:    46-31-703 4000 
Fax:   46-31-703 4000 
E-mail:  paul.drews@telia.com 
 

 
2012-03-14 
 
PRISLISTA FRÅN NEWTEXTIL FÖR SVERIGE 
 
 
Härmed offererar vi för räkning 
NEWTEXTIL S.A., Spanien 
 
Nedanstående priser är från första klassiga spinnare, ÖKO-tex certifierat, klass 1 
 
Priserna är baserade på minimum 1.000 kg/leverans 
 
Texturerat polyester filament garn, non-intermingled för trikå 
Garn nummer     EUR/kg 
75 denier/36 filament    2.60 
75 denier/72 filament    2.65 
100 denier/36 filament    2.51 
150 denier/48 filament    2.40 
150 denier/96 filament    2.42 
150 denier/144 filament    2.45 
 

Spunnet polyester garn 
Ne 18/1 för trikå     2.75 
Ne 24/1 för trikå     2.85 
Ne 30/1 för trikå     2.95 
Ne 36/1 för trikå     3.25 
 
Spunnet polyester garn 
Ne 24/2 för vävning     3.32 
Ne 30/2 för vävning     3.42 
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PAUL DREWS & CO AB    

    
 
 
 
 
Polyester/bomulls garn, 50/50 % 
Garn nummer     EUR/kg 
Ne 18/1 kammat för trikå    3.55 
Ne 24/1 kammat för trikå    3.70 
Ne 30/1 kammat för trikå    3.80 
Ne 36/1 kammat för trikå    4.01 
 
Spunnet viscose garn 

Ne 30/1 för trikå      3.75 
 
Spunnet polyester/viscose garn, 67/33 % 
Ne 30/1 för trikå     3.42 
 
Spunnet polyester/viscose garn, 50/50 % 
Ne 24/1 för trikå     3.55 
Ne 30/1 för trikå     3.65 
 
Spunnet modal/bomulls garn, 50/50 % 
Ne 30/1 kammat för trikå    4.59 
Ne 40/1 kammat för trikå    5.05 
 
 
Fritt levererat Er fabrik. 
Leverans från lager i Spanien, bilar går tisdagar och fredagar. 
Betalning 30 dagar netto. 
 
 
Hälsningar  
Annika & Margaretha 
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Köperbaksida 
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Psycadelic 

Kors 

Cirkel Våffla 

Dekorerad ruta 

Rand-ruta 

Psycadelic ränder Splatter 

STANDARD 

inställning 

 

Bilaga 6 

Garn: 

Röd 242 dtex 

Svart 167 dtex 

 

Provstickningsomgång 1 
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6x6 ruta Oregelbunden ruta 

2x2 ruta 
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RELIEF 

inställning 
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STANDARD 

inställning 

 Garn: 

Vit 76dtex 

Blå 330 dtex 
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RELIEF 

inställning 
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STANDARD 

inställning 

 
Garn: 

Vit 76dtex 

Blå 260 dtex 
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Bilaga 7 

STANDARD 

inställning 

 Garn: 

Vit Xpand 

150dtex 

Beige KNK 

167 dtex 

 

Kors & Tvärs 

 

Splatter 

 

Cirkel 

 

6x6 ruta 

 

Vertikal rand Kypert 

 

Provstickningsomgång 2 
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INVERS-

RELIEF 

inställning 
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STANDARD 

inställning 

 Garn: 

Vit Xpand 

150dtex 

Ljusblå PET 

242 dtex 
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INVERS-

RELIEF 

inställning 

 



70 
 

  

STANDARD 

inställning 

 Garn: 

Vit Xpand 

150dtex 

Beige Jet-

tex 260dtex 
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STANDARD 

inställning 

 Garn: 

Grå PET 

330dtex 

Beige Jet-

tex 260dtex 
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Garn: 

Vit PET crepé 

144dtex 

Beige KNK 

167dtex 

 

STANDARD 

inställning 
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STANDARD 

inställning 

 Garn: 

Vit PET crepé 

144dtex 

Grå PET 

(Borgstenas) 

100dtex 
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Borgstenas 

garn: 

Ljusgrå PET 

100dtex 

Mörkgrå PET 

167dtex, 167 

dtex 

 

STANDARD inställning 
2- färgsjacquard på 3-färgsbakgrund 
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RELIEF inställning 
2- färgsjacquard på 3-färgsbakgrund 

 



76 
 

  

MOTSATT DIAGONAL 

Bilaga 8 

Fyllnadsgarn mönster 
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SPLATTER/FYLL 
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DIAGONAL/FYLL 
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RAND/FYLL 
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Bilaga 9 

Provstickningsomgång 3 
FYLLNADSKONSTRUKTION 

Garn: 

Fyllnadsgarn  

700dtex 

PET 167dtex 

Rand/Fyll Splatter/Fyll 

Diagonal Motsatt diagonal 
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Garn: 

Fyllnadsgarn  

ca 300dtex 

PET 167dtex 
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Bilaga 10 

Provstickningsomgång 4 

STANDARD 

inställning 

 Garn: 

PET 242 och 100 

dtex 

Masklängd: 13/15 

Enkel prover Invers prover 

Masklängd: 13/15 

Masklängd: 8/10 

Masklängd: 8/8-12 
Masklängd: 8/8-12 

Masklängd: 8/10 
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RELIEF 

inställning 

 

Masklängd: 10/10-15 

Masklängd:13/15-18 Masklängd: 13/15-18 

Masklängd: 16/18-21 Masklängd: 16/18-21 

Fyllnadskonstruktion 

utan fyllnadsgarn 

Enkel prover Invers prover 
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Normal masklängd 

(utgångsläge) 

Bilaga 11 
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Mellan 
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Extrem 
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Normal masklängd 

(utgångsläget) 
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Mellan 
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Extrem 
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Normal masklängd 

(utgångsläget) 
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Kort masklängd 
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Lång masklängd 
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Normal masklängd 

(utgångsläget) 
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Lång masklängd 
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