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ORDLISTA 

  ENGELSKA SVENSKA 

LT Linearity of tensile property Dragprovkurvans linjäritet 

WT Tensile energy per unit area Dragtöjningsenergi 

RT Tensile resilience Återhämtning efter dragning 

EMT Percentage of maximum elongation Förlängning vid bestämd last 

G Shear stiffness Skjuvmotstånd 

2HG Hysteresis at shearing angle 0,5° Hysteres vid skjuvningsvinkel 0,5° 

2HG5 Hysteresis at shearing angle 5,0° Hysteres vid skjuvningsvinkel 5,0° 

B Stiffness in bending Böjstyvhet 

2HB Hysteresis at bending Hysteres vid böjning 

LC Linearity of compression Tryckprovkurvans linjäritet 

WC Work of compression Trycktöjningsenergi 

RC Resilience of compression Återhämtning efter kompression 

T0 Thickness of sample  Provets initiala tjocklek 

TM Thickness at maximum load Provets tjocklek vid maximal last 

MIU Coefficient of friction Genomsnittlig friktion 

MMD Mean frictional coefficient Variation i friktion 

SMD Roughness mean deviation Ytojämnheter 
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SAMMANFATTNING 

En förväntad ökning av jordens befolkning ställer den redan ökande 
fiberkonsumtionen på sin spets. Bomull är en av de mest frekvent använda 
textilfibrerna men dess vatten- och kemikalieanvändning i framställningsprocessen 
har lett till förödande konsekvenser för människa och miljö. Flera alternativa, 
hållbara fibrer behöver därmed introduceras på marknaden. Garn av papper från 
råvaran abacá har länge använts till textila ändamål till följd av dess goda 
mekaniska egenskaper. På senare år har intresset för fibern ökat främst på grund av 
dess miljömässiga fördelar i jämförelse med bomull. Garn av papper är dock styvt 
och känns strävt mot huden. För att vidga pappersgarnets användningsområden 
måste därför dess taktila egenskaper förbättras genom någon typ av behandling. 
Textilproduktion är kemikaliekrävande och flertalet av kemikalierna som används 
är miljö- och hälsofarliga. Det är därför av intresse att hitta en mekanisk metod för 
mjukgöring snarare än en kemisk. En sådan mjukgöring har därav utvecklats och 
undersökts inom projektets ramar. Mjukgöringen är en smärglingsbehandling i 
garnform där garnet leds genom en bladspännare utrustad med två sandpapper som 
smärgeldukar. Behandlingen ämnar öka antalet utstickande fiberändar och på så vis 
efterlikna känslan av ett stapelfibergarn. Genom att garnet behandlas redan i 
garnstadiet kan det sedan användas till valfri textil konstruktionsteknik. 

För att undersöka effekten av smärglingsbehandlingen har studien delats in i två 
delar. Den ena delen undersöker två klassiska denimvävar av 100 % papper där 
väftgarnet i den ena väven har smärglats en gång medan väftgarnet i den andra är 
obehandlat. Kawabata Evaluation System (KES) har använts för att objektivt 
analysera vävarnas taktila egenskaper, alltså hur de känns vid beröring. För att 
undersöka hur vävens ytstruktur förändrats till följd av behandlingen har 
provkropparna fotograferats i svepelektronmikroskop (SEM) och ljusmikroskop. 
Studiens andra del undersöker effekten av upprepade smärglingsbehandlingar på 
garn. Pappersgarner som behandlats mellan noll och fem gånger undersöks dels 
gällande dess mekaniska egenskaper men även visuellt i SEM och med hjälp av 
ljusmikroskop. Behandlingen förväntas minska garnets styrka. För att kontrollera 
om de behandlade garnerna är tillräckligt starka för att användas i en industriell 
vävprocess trots den mekaniska degraderingen jämfördes deras styrka med ett 
referensgarn av bomull.   

Majoriteten av resultaten från KES-testerna visar på att det inte är någon skillnad 
mellan en obehandlad väv och en väv vars väftgarn är smärglat en gång. Den 
behandlade väven är dock lättare att komprimera och har en större initial tjocklek 
än den obehandlade väven. Detta tyder på att smärglingen kan ha ändrat garnernas 
diameter vilket resulterat i högre invävning och därmed ökad vikt och tjocklek. 
Den visuella undersökningen av garnerna i ljusmikroskop pekar mot ett ökat antal 
utstickande fiberändar i takt med ökat antal behandlingar. Dock är skillnaden 
mellan det osmärglade garnet och det garn som enbart smärglats en gång liten. 
Dragprovning av garn visar att det pappersgarn som smärglats fem gånger har 
signifikant lägre brottkraft än de övriga pappersgarnerna men är starkare än 
referensgarnet i bomull. Detta styrker förväntningen om att smärgling försämrar 
styrkan på garnet men visar också att de behandlade garnerna, trots den minskade 
styrkan, bör vara tillräckligt starka för att användas som väftgarn i maskinell 
vävning. Fiberändarnas effekt i en denimväv behöver undersökas vidare för att en 
slutsats kring hur de påverkar den taktila komforten ska kunna dras. Metoden för 
garnsmärgling är i sin initiala fas och flera parametrar behöver undersökas närmare 
innan metoden skulle kunna implementeras på industriell skala som en metod för 
mjukgöring av pappersgarn med syfte att främja den framtida fibermångfalden.  
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ABSTRACT  

An expected population increase and rising consumption of textile fibres creates a 
demand for both new materials and processes. Cotton is one of the most frequently 
used fibres but its use is resource intensive both in terms of water and chemical 
agents. To meet these demands a range of alternative, sustainable fibres need to be 
developed and introduced into the market. Due to its good mechanical properties 
paper yarns produced from the abacá plant have long been used in textile 
applications. In recent years it has also garnered increased interest as a result of its 
environmental benefits in comparison to cotton. However, paper yarns tend to be 
stiff and feel coarse in contact with skin. In order for paper yarns to have larger 
fields of use its tactile qualities must therefore be improved. The production of 
textiles is generally reliant on the use of chemicals that in varying degree pose 
threats both to human health and the environment as a whole. It would therefore be 
beneficial to develop a method for the softening of paper yarns that is based on a 
mechanical approach, rather than a chemical one. 

In this project a mechanical method of softening paper yarns has been developed 
and tested. The softening process is an altered approach to conventional emery 
grinding and is performed on yarn rather than fabric. The yarn is guided through a 
leaf tensioner fitted with two sand papers with the purpose to increase the number 
of protruding fibre ends, thereby reproducing the feel of staple fibre yarns. In order 
to investigate the effects of the emery grinding two classical denim weaves were 
produced from 100 % paper yarn. The weft yarn in one of the weaves was emery 
ground once while the other was left untreated. Kawabata Evaluation System 
(KES) was used to objectively analyze the tactile qualities of the differently treated 
weaves. In addition to KES-tests Scanning Electron Microscopy and light 
microscopy was utilized for a visual analysis. Since it would also be of interest to 
study the effects of repeated treatments, yarn treated up to five times was inspected 
both visually and mechanically. The emery grinding process is expected to 
decrease the strength of the yarn. To check whether the emery ground yarns were 
strong enough to be used in an industrial weaving process, its strength was 
compared to a cotton yarn previously used as a weft yarn in a denim weave.  

Results from KES show no significant changes concerning the majority of 
parameters tested on the weaves. The treated weave is however easier to compress 
and presents an increase in initial thickness when compared to the untreated one. 
This indicates that the emery grinding may have altered the yarns diameter 
resulting in a higher crimp in the weave causing an increase in the weight and 
thickness of the fabric. The visual inspection of the yarns using a digital 
microscope point to an increase in protruding fibre ends as the number of 
treatments increase. The difference between untreated paper yarn and yarn that had 
been emery ground once was however small. The tensile test shows that yarn that 
had been treated five times had a significantly lower tensile strength compared to 
the other paper yarns but was still stronger than the cotton yarn. This indicates that 
emery grinding does indeed decrease the tensile strength of the paper yarn, but that 
it still should be strong enough to be used in industrial weaving. Paper yarn treated 
more than once would have to be studied further in order to come to a conclusion 
about their impact on the tactile comfort of the weave. The method of emery 
grinding is in its initial phase and a number of parameters can be assumed to have 
an effect on the results of the process. In the interest of creating more diversity in 
textile fibres the effects of these parameters would all have to be explored before 
this method can be implemented on an industrial scale for the softening of paper 
yarns. 



 

V 

KEYWORDS: Paper yarn, denim, paper denim, paper weave, weave, hand, tactile 
properties, mechanical properties, mechanical softening, emery grinding, yarn 
emery grinding, sanding, KES, Kawabata Evaluation System, pulp and paper 
industry, textile industry, textile, sustainability, sustainable development.  



 

VI 

SAMMANFATTNING - POPULÄRVERSION 

En förväntad ökning av jordens befolkning ställer den redan ökande 
fiberkonsumtionen på sin spets. Bomull är en av de mest frekvent använda fibrerna 
men är för miljöns olägenhet både vatten- och kemikaliekrävande. Flera 
alternativa, hållbara fibrer behöver därmed introduceras på marknaden parallellt 
med att konsumtionsbeteendet måste förändras. Garn av papper från råvaran abacá 
har länge använts till textila ändamål till följd av dess goda mekaniska egenskaper. 
På senare år har intresset för fibern ökat främst på grund av dess miljömässiga 
fördelar i jämförelse med bomull. Garn av papper har dock bristande taktila 
egenskaper, alltså de mekaniska egenskaper som påverkar materialets känsla mot 
kroppen. För att vidga användningsområdet för pappersgarn behöver materialet 
genomgå en mjukgörande behandling så att egenskaper av styvhet och strävhet mot 
huden förbättras. Textilproduktion är kemikaliekrävande och flertalet av 
kemikalierna som används är miljö- och hälsofarliga. Det är därför av intresse att 
hitta en mekanisk metod för mjukgöring av pappersgarn snarare än en kemisk. 

Inom arbetets ramar har en mekanisk metod för mjukgöring av pappersgarn 
utvecklats och undersökts. Mjukgöringen är en smärgling i garnform vilket innebär 
att garnet mjukgjorts mekaniskt med sandpapper. Behandlingen ämnar öka antalet 
utstickande fiberändar och på så vis efterlikna känslan av ett bomullsgarn. För att 
undersöka hur smärglingen påverkar de taktila egenskaperna har två traditionella 
denimvävar av 100 % papper tillverkats. I båda vävarna är pappersgarnet i ena 
riktningen obehandlat men i den andra riktningen ligger skillnaden hos de två 
vävarna i att den ena väven består av obehandlat pappersgarn medan den andra är 
vävd med det smärglade pappersgarnet. För att kunna undersöka upprepade 
behandlingars effekt utfördes garnsmärglingen noll till och med fem gånger för att 
sedan testas visuellt och mekaniskt i garnform.  

I studien ingick en resa till Shinshu University i Ueda, Japan, för att kunna testa 
vävarna med hjälp av testmetoden Kawabata Evaluation System (KES), vilken på 
ett objektivt sätt analyserar de taktila egenskaperna hos vävda tyger. 
Pappersgarnerna som smärglats noll till fem gånger testades och jämfördes med det 
obehandlade garnet för böjning, dragning och vikt per hundra meter garn. De 
behandlade pappersgarnerna förväntades försvagas och därav utfördes en 
jämförelse i dragstyrka med ett bomullsgarn. Utöver KES har visuella analyser 
utförts i två olika typer av mikroskop för att studera hur garnets och vävens 
ytstruktur förändrats till följd av smärglingen. 

Resultat från KES-testerna visar att det ej är någon signifikant skillnad gällande 
dragprovning, skjuvning, böjning och ytstruktur mellan vävarna. Den behandlade 
väven visade sig dock vara lättare att komprimera än den obehandlade. Den 
visuella undersökningen av garnerna i mikroskop pekar mot ett ökat antal 
utstickande fiberändar i takt med ökat antal smärglingar. Dragprovningen visar att 
det garn som smärglats fem gånger har signifikant lägre brottkraft än de övriga 
pappersgarnerna men är fortfarande signifikant starkare än bomullsgarnet. Metoden 
för garnsmärgling är i ett tidigt stadie och flera parametrar behöver undersökas 
närmare innan metoden skulle kunna implementeras på industriell skala för 
mjukgöring av pappersgarn. Resultatet av denna studie innebär sammanfattningsvis 
att garnsmärgling av pappersgarn har potential att främja den framtida 
fibermångfalden. 
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FÖRORD  

Detta examensarbete är det avslutande momentet av textilingenjörsprogrammet. 
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planerades så att samma person utförde samma moment, detta för att samtliga 
moment skulle genomföras under samma förutsättningar. På Shinshu University i 
Japan utfördes tester på denimvävarnas taktila egenskaper.  
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för att du ställde de där grundläggande frågorna som gjorde att vi gång på gång 
stannade upp och reflekterade över vår metod. Tack Professor Hideaki Morikawa, 
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1. INTRODUKTION 
Användandet av papper i textila sammanhang är en gammal, japansk företeelse där 
den första väven utgjord av pappersgarn dateras till 1638 (Sahlstrand & Koplos 
1985). Nyligen har pappersgarn fått ökad efterfrågan på dagens marknad tack vare 
sina goda mekaniska egenskaper och miljömässiga fördelar jämfört med bomull 
(Murate et al. 2008). Garnet har stor potential att användas som ett mer 
miljövänligt material inom beklädnadsindustrin i framtiden men ännu återstår ett 
problem; materialets taktila egenskaper behöver förbättras (Persson och Rundberg 
2016; Eckard och Hjälm 2015).  

Fiberproduktionen i världen visar de senaste åren på en ökande trend där det under 
år 2010 nådde cirka 70 miljoner ton (FAO 2013). Bomull och polyester utgjorde 
tillsammans 85 % av den totala mängden fibrer. För såväl bomull som 
petroleumbaserade fibrer finns omfattande miljömässiga nackdelar. 
Bomullsproduktionen bidrar till hög användning av vatten och bekämpningsmedel 
mot svamp, insekter och ogräs. Bomullsodlingar har lett till miljöproblem som 
minskad biologisk mångfald, förorening av grundvattenkällor och hälsoproblem 
hos människor (Fletcher 2014). I en omfattande studie där livscykelanalyser för 
fem textila material jämfördes visade sig en vävd bomullsprodukt vara den produkt 
som påfrestade miljön mest (Van der Velden, Patel & Vogtländer 2013). Råvaran 
till petroleumbaserade fibrer är icke förnyelsebar. De bidrar till förhöjd 
koldioxidhalt i atmosfären och förvärrad växthuseffekt (Blackburn 2005). Jordens 
befolkning beräknas öka med 2,25 miljarder mellan 2010 och 2050, där andelen 
medelinkomsttagare kommer att bli större (FAO 2012). Såväl ökad folkmängd som 
bättre ekonomi bidrar till den ökande fiberproduktionen. Fiberkonsumtionen per 
capita gick från 8,5 kg år 2000 till 12,0 kg under 2011 (Palamutcu 2015). I Sverige 
inhandlades 13,1 kg kläder per person under 2014 varav över 60 % hamnade i 
soporna istället för att återvinnas eller återanvändas (Naturvårdsverket 2015). De 
ovanstående parametrarna visar på att drastiska förändringar behöver ske för att 
kunna minska textilindustrins ekologiska fotspår. För att lösa problemen går det 
inte att arbeta enkelspårigt. En utveckling till en mer miljövänlig textilindustri 
kräver förbättrat konsumtionsbeteende samt introduktion av flertalet miljömässigt 
skonsamma fibertyper (Fletcher 2014). Om enbart en typ av fiber ersätter bomullen 
kommer den nya fibern bli nästa problem (Loppmarknadsarkeologerna 2017). För 
att kunna avgöra om en fiber är ett miljömässigt bra alternativ behöver hela 
livscykelanalysen undersökas (Fletcher 2014).  

Till följd av ändrade medievanor har efterfrågan på grafiskt papper minskat. Detta 
har resulterat i att pappersindustrierna i Sverige fått mindre att producera under de 
senaste åren (Skogsindustrierna 2017). För att industrin ska fortsätta vara 
konkurrenskraftig behöver papperstillverkarna börja tillverka nya produkter 
(Papperskretsen 2016). Enligt den icke-förtjänstdrivna och politiskt oberoende 
organisationen Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC) 
jämställdes skogsproduktionen och arbetet för en hållbar skogshållning i Sverige 
under 1990-talet. De menar att skogshållningen ska följa principerna för hållbar 
utveckling och därmed ge långvarig ekonomisk avkastning, se till att natur- och 
kulturmiljöer i skogen såsom god vattenkvalitet och biologisk mångfald bibehålls 
samt att sociala frågor inom skogshållning såsom allemansrätten tillvaratas (PEFC 
2013). Däremot påstår den ideella miljöorganisationen Naturskyddsföreningen 
(2017) att svensk skogshållning har långt kvar innan den kan kallas miljövänlig. De 
menar exempelvis att 900 av skogens växt- och djurarter är hotade på grund av 
avverkning. Tekoindustrierna och den svenska skogsindustrin har visat intresse för 
varandra genom gemensamma forskningsprojekt. Utvecklingsprojekten grundar sig 
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i hållbar utveckling såsom exempelvis slutna och miljövänliga processer där 
livscykeln på en textilprodukt går från fiber-till-fiber (TEKO 2015). 

Det pappersgarn som använts i denna studie tillverkas av råvaran abacá som växer i 
Ecuador. Fibrerna tas från bladen vid stammen och görs om till pappersark för att 
sedan skäras till remsor som slutligen vrids till ett garn (Oji Fiber 2017a; Oji Fiber 
2017b). Pappersgarn av svensk skog finns ännu inte på marknaden och hur dess 
egenskaper skulle skilja sig från pappersgarn av abacá är därmed oklart. Forskning 
pågår kring pappersgarn utav svensk skog där tillverkningsprocessen är lik den för 
Oji Fibers pappersgarn men råvaran skiljer sig från abacá till barrved 
(Mittuniversitetet 2016).  

I denna studie har en mekanisk mjukgöring i form av smärgling av pappersgarn 
utformats. Behandlingens syfte är att öka antalet utstickande fiberändar och på så 
vis ge pappret förbättrade taktila egenskaper. Med en mjukare känsla skulle 
pappersgarnets användningsområde breddas från att ha varit begränsat till 
exempelvis mattor och väskor till att kunna användas i kläder där kontakt med 
huden uppstår. Konstruktionsvalet denim bidrar till att pappersgarnets inneboende 
egenskaper av stelhet och strävhet möts på halva vägen. Effekten av behandlingen 
har testats gällande taktila, mekaniska samt visuella egenskaper i både vävd form 
och garnform. Studier om smärgling på garn har inte hittats i tidigare litteratur 
vilket bidrar till nyhetsvärdet för denna studie. Den mekaniska mjukgöringen 
utfördes i garnform med syfte att kunna bli en del av tillverkningsprocessen för 
pappersgarn och för att garnet sedan ska kunna användas till olika typer av 
konstruktionstekniker. Eftersom Oji Fibers pappersgarn och ett framtida svenskt 
pappersgarn tillverkas på likvärdigt sätt är det troligt att behandlingen skulle kunna 
användas även på ett svenskt pappersgarn. Liksom Tomasino (2005) beskriver att 
syftet med smärgling på tyg av filamentgarn är att det ska kännas mer som ett tyg 
av stapelfibergarn, syftar garnsmärglingen i denna studie till att ge pappersgarnet 
ytegenskaper likt ett stapelfibergarn. Då denim är en välanvänd och populär typ av 
väv (Kawamura, Zhu, Peiffer, Kim, Li & Takatera 2016) skulle ett ändrat 
materialval från bomull till något med mindre kemikalie-, vatten- och 
energianvändning kunna bidra till stora miljömässiga fördelar i framtiden (Fletcher 
2014). 
 
1.1 LITTERATURGENOMGÅNG 

Denna studie tar vid där tidigare studier om pappersgarn avslutats eller gått i en 
annan riktning. Det har under två års tid skrivits ett par examensarbeten om 
pappersgarn i stickad konstruktion vid Textilhögskolan i Borås. Dessa undersöker 
pappersgarnets mekaniska egenskaper i förhållande till bomull och viskos och båda 
studierna klargör för pappersgarnets bristande taktila egenskaper (Eckard & Hjälm 
2015; Persson & Rundberg 2016). Murate, Terasaki, Shigematsu och Tanahashi 
(2008) menar att pappersgarnet besitter två bristande egenskaper varav den ena är 
mjukhet och den andra är töjning. Deras studie syftar till att undersöka en lösning 
på det ena problemet, nämligen att förbättra töjningsegenskaperna. Papper av abacá 
är enligt Río och Gutiérrez (2006) drag- och rivhållfast. 

Denna studie undersöker smärgling av pappersgarn i en denimväv vilket medför att 
såväl forskning om de mekaniska och taktila egenskaperna hos en kypertväv samt 
information om smärgling analyserats. Väven i arbetet konstruerades i enlighet 
med definitionen för traditionell denim vilken innefattar en fyrskaftad, 
varpdominerad kypert där varpen är färgad och väften är ofärgad (McIntyre & 
Daniels 1995). Enligt Townsend (2015) upplevs denim som stel och hård till en 
början men efter användning och tvätt mjuknar materialet. Rehnby (2010), 
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Kadolph (2014) och Tomasino (2005) menar att smärgling av tyg påverkar dess 
känsla till att upplevas som mjukare. Det konventionella är att smärgla tyg men 
enligt ny forskning har metoden även använts för att få fram nanofibriller ur 
pappersmassa (Costa Correia, Santos, Sain, Santos, Lopes Lea ˜o & Savastano 
Junior 2016). Studier om smärgling av garn har dock inte hittats i tidigare litteratur 
vilket skapar originalitet till denna studie. 

Fiber, garn och konstruktion är samtliga parametrar som påverkar ett tygs taktila 
och mekaniska egenskaper (Behery 2005a; Kadolph 2014; Scardino 1985; Raj & 
Sreenivasan 2009). Fiberns tvärsnitt, ytegenskaper, diameter och längd påverkar 
garnets egenskaper och eftersom garnets ytstruktur projiceras på tygets yta har 
samtliga fiberegenskaper påverkan på hur tyget känns vid beröring men även hur 
det svarar på deformation (Kadolph 2014; Scardino 1985). Raj och Sreenivasan 
(2009) utförde en omfattande studie på fiberns, garnets och bindningens påverkan 
på de taktila egenskaperna. Ur resultaten kan avläsas att ett högre snoddtal leder till 
minskad kontaktyta mellan garnerna och därmed lägre friktion vilket i väven 
resulterar i minskad skjuvstyvhet men ökad böjstyvhet. Vidare kan friktion kopplas 
till utstickande fiberändar i ett garn där en ökad hårighet leder till ökad friktion 
mellan garnerna i en väv (Kumar, Nishkam & lshtiaque 2005). Garners invävning i 
en väv påverkar tygets tjocklek och därmed hur mycket material tyget innehåller 
per areaenhet (Mertova, Neckar och Ishtiaque 2016). 

 
1.2 SYFTE 
Denna studie syftar till att undersöka hur mekanisk mjukgöring i form av 
garnsmärgling, skild från en konventionell smärgling på tyg, påverkar de 
mekaniska och taktila egenskaperna hos pappersgarn. Hur behandlingen påverkar 
pappersgarnets egenskaper undersöks i såväl garn- som vävform. För att analysera 
hur smärgling av pappersgarn påverkar de mekaniska och taktila egenskaperna hos 
en väv jämförs egenskaperna hos två vävar där såväl varp som väft består av 
pappersgarn. Skillnaden mellan vävarna ligger i att väften i det första tyget är 
obehandlad medan väften i den andra är mekaniskt mjukgjord en gång genom 
smärgling med sandpapper. För att vidare undersöka hur upprepade behandlingar 
påverkar pappersgarnets egenskaper jämförs det obehandlade garnet med garn som 
smärglingsbehandlats en till fem gånger. För att kontrollera pappersgarnets 
brottstyrka och brottöjning efter att ha genomgått olika antal behandlingar jämförs 
de vid dragprovning med egenskaperna hos ett bomullsgarn vilket fungerar som 
väftgarn till traditionell denim. I det långa loppet syftar studien till att kunna ersätta 
viss produktion av mindre miljömässigt hållbara material på dagens marknad med 
pappersgarn. 
 
1.3 FORSKNINGSFRÅGOR 

För att angripa syftet med studien har två huvudfrågor samt en underfråga 
formulerats: 

1. Hur förändras de taktila egenskaperna i en denimväv av 100 % papper, där en 
mekanisk behandling i form av smärgling utförts en gång på väftgarnet, i 
jämförelse med en denimväv av 100 % papper där väftgarnet är obehandlat? 
 
 

2. Vilka skillnader kan detekteras mellan pappersgarn som behandlats med 
smärgling en till och med fem gånger jämfört med obehandlat pappersgarn vid 
test av böjning, dragning, vikt samt vid visuell analys?  
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A. Vilka skillnader kan detekteras mellan referensgarnet av bomull och 

pappersgarn som behandlats med smärgling mellan noll till och med fem 
gånger vid dragprovning? 

 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
De tester som utfördes på väv jämför enbart om det finns några skillnader mellan 
en obehandlad väv och en väv där väften behandlats en gång och inte flera gånger. 
Detta eftersom effekten av flertalet smärglingar på garn inte undersökts tidigare 
och ett ultimat antal smärglingar i garnform därav inte fastställts. Visuell och 
mekanisk effekt hos pappersgarn som smärglats noll till och med fem gånger 
undersöktes i garnform men ej ingående för hur de taktila egenskaperna i en väv 
påverkas. Pappersgarn av svensk skog finns ännu inte på marknaden och det garn 
som undersöks i studien är därav enbart pappersgarn tillverkat av Oji Fiber i Japan. 
Smärglingen utfördes utan variation av smärgeldukarnas grovhet, hastighet som 
tråden går genom maskinen, förändring i kontaktyta eller tryck i 
smärglingsanordningen. Tvinningens och färgningens påverkan på de mekaniska 
och taktila egenskaperna undersöktes ej i studien och tygerna avgränsades även till 
att inte tvättas innan testernas utförande. Den taktila bedömningen utfördes ej med 
hjälp av en subjektiv metod och studien avgränsas därmed till att enbart undersöka 
de taktila egenskaperna med hjälp av den objektiva metoden Kawabata Evaluation 
System.  

 
2. TEORETISK REFERENSRAM 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) beskriver vetenskap som att, genom 
ifrågasättande som verktyg, kunna skapa förståelse för hur världen är beskaffad. 
Detta görs med hjälp av att formulera frågeställningar, utarbeta en metod och 
säkerställa att metoden är valid och reliabel. Studiens validitet behandlar i vilken 
utsträckning som frågeställningarna undersöks medan reliabiliteten behandlar på 
vilket sätt frågeställningarna undersöks, i enlighet med vetenskapsteorin beskriven 
av Bjereld, Demker och Hinnfors (2009). Med hjälp av studiens teoretiska 
referensram kan resultaten förankras i ett vetenskapligt sammanhang. 

 
2.1 PAPPERSGARN AV ABACÁ 
Pappersgarnet som används i denna studie är från råvaran abacá och tillverkas av 
det japanska företaget Oji Fiber. Abacá kommer ursprungligen från Filippinernas 
södra delar men växer numera även i länder som Ecuador och Indonesien. Det 
bästa klimatet för abacá är nära regnskogsregioner där luftfuktigheten är hög. Då 
plantan får växa i ultimata förhållanden kan den producera fiber i 15-20 år. Vilket 
klimat plantan växer i påverkar fiberkvaliteten. I Ecuador utförs skörden med 
speciella redskap jämfört med den handplockning som äger rum i Filippinerna 
vilket medfört att fibrerna från Ecuador håller högre kvalitet och ger större 
avkastning (Kozlowski, Baraniecki & Barriga-Bedoya 2005). Det är från Ecuador 
som pappersgarnstillverkaren Oji Fiber får sina fibrer (Oji Fiber 2017a). 

Efter att abacáplantan fått växa i 18-24 månader börjar den blomma och de mogna 
fibrerna skördas då från lövytorna vid stammen. Ju tunnare och ljusare fibrerna är, 
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desto högre är kvaliteten. Efter skörd uppgår fibrernas längd till 1,8-6 meter 
(Kozlowski, Baraniecki & Barriga-Bedoya 2005) men enligt Oji Fiber (2017a) 
använder de så korta fibrer som 3-12 mm vid sin pappersproduktion. Diametern är 
mellan 15-35 µm där tvärsnittet har rund eller oval form (Kozlowski, Baraniecki & 
Barriga-Bedoya 2005) vilket kan jämföras med bomullens diameter på 16-20 µm 
och ett njurformat tvärsnitt (Kadolph 2014). Abacáfibrer har många 
användningsområden såsom omslagsmaterial till elektriska ledare och som 
specialpapper till exempelvis tepåsar, sjukhustextilier och filter. Abacán används 
dessutom till fiskenät tack vare sin särskilt goda resistens mot saltvatten 
(Kozlowski, Baraniecki & Barriga-Bedoya 2005; Jiménez, Ramos, Rodrı ́guez, De 
la Torre & Ferrer 2005). Abacáfibern anses vara den starkaste naturliga fibern 
(Kozlowski, Baraniecki & Barriga-Bedoya 2005). 

 
2.1.2 TILLVERKNING AV PAPPERSGARN  
Tillverkningsmetoden för pappersgarn är en gammal japansk teknik så kallad 
Shoshenshi, där fibrerna för papperstillverkningen från början kom från lin eller 
mullbärsträd. Från fiber till färdigt garn är processen för pappersgarnet speciell 
jämfört med processerna för både stapelfibergarn och filamentgarn. Pappersmassan 
som utgör Oji Fibers garn tillverkas genom att abacáfibrer placeras i en särskild 
kittel, så kallad Chikyu Gama, tillsammans med vatten och nödvändiga kemikalier. 
Exakt vilka kemikalier som används återger inte Oji Fiber. Kitteln roterar och i 
kombination med hög temperatur och ånga blir blandningen pappersmassa efter 
några timmar. (Oji Fiber 2017b) 

Den kemiska sammansättningen av abacá varierar med olika källor men 
sammanfattningsvis är de ingående komponenterna cirka 67-77 % cellulosa, 
omkring 15-20 % hemicellulosa och ungefär 8-13 % lignin (Kozlowski, Baraniecki 
& Barriga-Bedoya 2005; Río & Gutiérrez 2006; Jiménez et al. 2005). Råvarans 
kemiska uppbyggnad bör finnas i åtanke vid tillverkning av pappersmassa för att 
underlätta och kvalitetssäkra processen (Río & Gutiérrez 2006). Jiménez, Ramos, 
Rodrı ́guez, De la Torre och Ferrer (2005) beskriver att under produktionen av 
pappersmassa kan ohälsosamma föroreningar uppkomma och särskilt påtagliga är 
de luftemissioner som kan uppstå vid sulfit- och sulfatbaserad 
pappersmassatillverkning. Vidare menar författarna att flera studier har gjorts där 
alternativa, mer miljömässigt skonsamma tillverkningsmetoder av pappersmassa av 
abacá har påvisats. Exempelvis går det att använda soda som lösningsmedel av 
lignin eller enzymet pektinas för att få bort parenkymcellerna, de celler som 
plantans grundvävnad består av (Jiménez et al. 2005). 

Syftet i en konventionell pappersmassatillverkning är att få så högt innehåll som 
möjligt av holocellulosa, vilket är samlingsnamnet för cellulosa och hemicellulosa 
(Jiménez et al. 2005; Hocking 1985). Ligninet, vilket verkar som lim mellan 
fibrerna i växter, tas bort i pappersmassaprocessen (Hocking 1985). Ett färdigt 
pappersark består av separerade fibrer vilka bildar ett plant nätverk där fibrerna 
hålls samman genom vätebindningar (Biermann 1996). Oji Fibers pappersark skärs 
till smala remsor för att slutligen vridas till ett garn (Oji Fiber 2017b). Pappersgarn 
kan karaktäriseras som ett naturligt cellulosabaserat filamentgarn. Detta är speciellt 
för en växtfiber eftersom de vanligtvis hamnar under karaktärsdragen för ett 
stapelfibergarn (Oji Fiber 2017c). 
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2.1.3 TIDIGARE STUDIER OM PAPPERSGARN 
Under åren 2015-2016 utfördes två examensarbeten om pappersgarn i trikå på 
Textilhögskolan i Borås. Båda studierna undersökte pappersgarnets mekaniska 
egenskaper i relation till konventionell bomull och viskos (Eckard & Hjälm 2015; 
Persson & Rundberg 2016). I studien Trikå av Pappersgarn presenteras resultat på 
högre styvhet, bättre formstabilitet efter tvätt, lägre noppbildning och högre 
färgäktheter för trikå av pappersgarn jämfört med trikå av bomull respektive 
viskos. Pappersgarnet visade sig vara svårhanterligt i produktion av rundstickat tyg 
(Eckard & Hjälm 2015). Examensarbetet Pappersgarn i mode utfördes 2016 av 
Persson och Rundberg och undersökte pappersgarnets mekaniska och taktila 
egenskaper med hjälp av KES och en subjektiv känselbedömning. Pappersgarnet 
visar enligt studien på högre motstånd, alltså taktilt sämre egenskaper, vid böjning, 
kompression, skjuvning och dragprov än bomull och viskos. De termiska 
egenskaperna är lika viskos vilket passar för varmare klimat medan 
absorptionsförmågan är likvärdig bomullens men sämre än viskosens. 
Testpersonerna i den subjektiva känselbedömningen upplevde trikåtyget av 
pappersgarn som kornigt, strävt och obekvämt. 

Río och Gutiérrez (2006) menar att de långa, starka men samtidigt tunna fiberna 
gör det möjligt att tillverka tunna, lättviktiga pappersark med hög porositet och 
goda riv- och draghållfastheter. Pappersgarnet är antistatiskt och i vävd form 
skrynklar det lätt samt har låga mjukhets- och stretchegenskaper. I en studie av 
Murate, Terasaki, Shigematsu och Tanahashi (2008) framgår det att pappersgarn 
kan få permanent förbättrade stretchegenskaper genom ångning i högt tryck. 
Vidare menar de att detta kan bidra till förbättrad formstabilitet och ökad komfort. 
Enligt ett patent från 1946 av Kenneth Hamilton var problemet med pappersgarn, 
då som nu, styvheten samt att det inte beter sig mjukt och flexibelt i vävprocessen. 

Ett pågående forskningsprojekt initierat av Mittuniversitet, i samarbete med Smart 
Textiles, Svenskt Konstsilke, Svenska Pappersbruket och Högskolan i Borås, syftar 
till att utveckla pappersgarn av svensk skog. Då projektet är i ett tidigt skede finns 
ännu ingen information om garnets egenskaper. Tillverkningsprocessen liknar den 
för Oji Fibers garn men pappersmassan tillverkas av barrved istället för abacá. Inga 
miljöfarliga kemikalier används i processen och pappersgarnet är biologiskt 
nedbrytbart. (Mittuniversitetet 2016)  

 
2.2 DENIM 
Enligt McIntyre och Daniels (1995) definieras en traditionell denimväv som en 
fyrskaftad, varpdominerad kypert där varpen är färgad och väften är ofärgad. Jeans 
och denim är så pass sammankopplade att de vanligtvis inte skiljs åt men i teorin är 
vävbindningarna olika då jeans definieras som en tre- och inte fyrskaftad 
varpdominerad kypert (McIntyre & Daniels 1995). I praktiken kallas själva tyget 
för denim medan ett par byxor som är gjorda av detta tyg kallas för jeans 
(Kawamura et al. 2016). I jämförelse med tuskaft är kypert mjukare, fylligare och 
har bättre kompressibilitet. Kypert är dessutom mer flexibelt och har lägre skjuv- 
och böjmotstånd än tuskaft (Hosseini Ravandi & Valizadeh 2011). Denimväv har 
bättre rivstyrka i varpriktning jämfört med väftriktningen eftersom konstruktionen 
består av mer garn i denna riktning (Mezarciöz & Toksöz 2014). Townsend (2015) 
beskriver denimtyg som stelt och stumt till en början men att det genom 
användning och tvätt blir mjukt, följsamt och formar sig efter användarens kropp. 
Vidare menar Townsend att mjukheten på ett kommersiellt plan ibland är 
önskvärd, vilket har lett till att jeans ofta går att köpa som slitna i förväg. Enligt 
såväl Townsend som Kadolph (2014) tvinnas varpgarn med hög snodd vilket 
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innebär att tygets rätsida i den varpförstärkta kyperten har ett högt fiberinnehåll. 
Tack vare detta har en denimväv förmågan att i stor utsträckning stå emot yttre 
mekanisk nötning, vilket gör det möjligt för ett denimplagg att hålla länge och 
präglas av sin användare (Kadolph 2014; Townsend 2015).  

 
2.3 SMÄRGLING 
Smärgling i textilindustrin innebär att en textil vara i fullbredd förs genom valsar 
som är klädda med smärgeldukar eller sandpapper (Rehnby 2010). Behandlingen 
utförs oftast på vävda varor för att få ytan lik skalet på en persika (Kadolph 2014). 
Rehnby menar att flera parametrar påverkar resultatet av smärglingen såsom 
exempelvis mer eller mindre tryck mot tyget, olika antal valsar i maskinen samt 
olika finlek på sandpappret. Dessutom kan rotationsriktningen och hastigheten som 
varan färdas genom maskinen varieras (Rehnby 2010). Sandpappret behöver bytas 
ut med jämna mellanrum för att ett likvärdigt resultat på alla varans löpmeter ska 
kunna erhållas. Då ett tyg får utstickande filamentändar som på oönskat vis är 
riktade åt ett visst håll kan maskinen utrustas med två valsar där den bakre går åt 
tygets motsatta färdriktning (Tomasino 2005). Som efterbehandling krävs fixering 
och tvätt för att få bort dammet som skapats. För hård behandling kan skapa revor 
och stora slitningar på tyget och materialets dragstyrka kan minska med upp till 60 
% efter behandling. Eftersom smärglade tyger är ömtåliga behöver de skötas med 
försiktighet där exempelvis vanlig maskintvätt kan skada de utstickande fibrillerna 
och förstöra ytans utseende (Kadolph 2014).  

Enligt Rehnby (2010), Tomasino (2005) och Kadolph (2014) är det huvudsakliga 
syftet med smärgling att ändra på känslan hos ett tyg till att upplevas som mjukare. 
De menar att smärglingen får fiberändar och fibriller att sticka upp från tygytan 
genom den slipande behandlingen. Tomasino (2005) beskriver att smärgling kan 
utföras för att dölja den bakomliggande vävbindningen eller för att få en väv 
uppbyggd av filamentgarn att kännas mer som en vara tillverkad av 
stapelfibergarn. Enligt en nyligen publicerad studie av Costa Correia, Santos, Sain, 
Santos, Lopes Lea ˜o och Savastano Junior (2016) kan smärgling användas för att 
åstadkomma nanofibrillering av cellulosa i pappersmassa. Nanofibrilleringen i 
deras studie skapades genom att låta pappersmassa av bambu flertalet gånger 
passera genom en smärglingsanordning bestående av två smärgelstenar. Fibrillerna 
var från början sammankopplade med vätebindningar men genom smärglingens 
påtvingade skjuvning av pappersmassan skedde en degradering av 
vätebindningarna vilket separerade fibrillerna från varandra (Costa Correia et al. 
2016). 

 
2.4 KOMFORT OCH KÄNSLA 
Kläders primära syfte är att skydda den mänskliga kroppen mot yttre påfrestningar. 
Konsumenter efterfrågar dessutom textil av högre kvalitet ur ett komfortperspektiv 
(Kawabata & Niwa 1990). Komfort saknar en kvantitativ definition på grund av 
dess subjektiva karaktär men kan beskrivas som ett tillstånd avsaknat av obehag, 
ett naturligt tillstånd skiljt från ett mer aktivt tillstånd av välbehag (Hosseini 
Ravandi & Valizadeh 2011; Hatch 1993). En textils mekaniska och termiska 
egenskaper styr dess komfortegenskaper och därmed hur väl textilien passar den 
mänskliga kroppen (Kawabata & Niwa 1990). På fibernivå påverkar egenskaper 
såsom absorptionsförmåga, elastisk återhämtning, elektrisk konduktivitet, 
värmeledande förmåga, flexibilitet och stelhet nivån av komfort. Dessa egenskaper 
beror på den specifika fiberns kemiska och molekylära uppbyggnad (Kadolph 
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2014). Även faktorer av det färdiga plagget såsom struktur, densitet, porositet, 
bulkighet och tjocklek har stor betydelse för den totala komfortuppfattningen 
(Hosseini Ravandi & Valizadeh 2011).  

Då konsumenter står inför ett köpbeslut utvärderas instinktivt textiliens taktila 
egenskaper för att bestämma dess kvalitet och huruvida materialet passar till ett 
specifikt syfte (Behery 2005a). Det är därför av stor vikt att tillverkare tar hänsyn 
till och utvärderar hur produkterna känns (Kawamura et al. 2016). Känslan (eng. 
Hand) av en textil har ett flertal definitioner. Enligt The Textile Institute (1988) är 
definitionen “... den subjektiva bedömningen av en textil erhållen från känslan av 
beröring. Det handlar om den subjektiva bedömningen av grovhet, jämnhet, 
hårdhet, böjlighet, tjocklek mm”. Kadolph (2014) beskriver känsla som en taktil 
sensation i form av en silkeslik, hård, mjuk, krispig eller torr upplevelse medan 
Kawabata (1980) menar att det är “En känsla som härleds till tygets mekaniska 
egenskaper”. Vid analys av en textils känsla är det av vikt att materialets reaktion 
vid dragning, skjuvning, böjning och kompression undersöks. Utöver detta bör 
även ytfriktion, ytgrovhet, termiska egenskaper samt luftgenomsläpplighet 
analyseras (Kawabata & Niwa 1988). 

 
2.4.1 GARN OCH FIBERS PÅVERKAN 
Ett tygs taktila egenskaper bestäms till stor del av fibertypens och garnets fysiska 
och mekaniska egenskaper (Behery 2005b). På fibernivå påverkar parametrar som 
tvärsnitt, ytegenskaper, krusighet, diameter och längd de taktila egenskaperna. Ett 
tyg tillverkat av garn med korta fibrer, såsom stapelfibergarn med mycket 
utstickande fiberändar, upplevs som fluffigt. Ett tyg av fibrer med mindre diameter 
draperar bättre och känns mer bekvämt mot huden (Kadolph 2014). Även på 
garnnivå påverkar ytstrukturen den taktila prestationen men garnets 
dimensionsstabilitet och snoddtal har också stor betydelse. Garnets ytstruktur 
projiceras till tygets ytgeometri och har därför stor betydelse för hur tygets 
ytstruktur uppfattas (Scardino 1985). Hur ett tyg svarar vid kompression och 
därmed hur det uppfattas vid taktil utvärdering beror till stor del på 
dimensionsstabiliteten av garnets tvärsnitt. Ett högt snoddtal resulterar i ett mer 
kompakt garn vilket gör det svårare att komprimera (Behery 2005b). Ett plagg som 
består av spunna garner med mycket utstickande fiberändar uppfattas som 
bekvämare än ett plagg av filamentgarn. De utstickande fiberändarna skapar 
luftrum i konstruktionen vilket minskar kontaktytan mellan plagget och kroppen. 
Plagget får därigenom en bättre isolerande förmåga (Kadolph 2014). Krupincová, 
Neckář och Das (2015) menar att fiberändarna på ett stapelfibergarn kan delas in i 
två olika kategorier. I den första kategorin ingår de kortaste fiberändarna vilka kan 
beskrivas som mossa över garnets yta. Dessa ger en bekväm känsla och volym till 
ett tyg. Den andra typen av utstickande fiberändar är längre och utsvävande från 
garnets yta. Dessa bidrar till svårigheter i processteg som exempelvis vävning och 
kan ge upphov till oönskat utseende i ett tyg (Krupincová, Neckář & Das 2015). 
Friktionen mellan garn beror på såväl tryck som kontaktyta mellan två material. Att 
förutspå friktionen mellan två ytor är svårt eftersom ytstrukturens geometri kan 
förändras vid kontakt. En minskning av antalet utstickande fiberändar leder till en 
minskning i friktion (Kumar, Nishkam & lshtiaque 2005).  

I en studie av Raj och Sreenivasan (2009) undersöktes hur fiber, garn samt 
bindning påverkar en textils känsla och komfort. De strukturer som jämfördes var 
tuskaft och kypert vilka varierades med avseende på kvadratmetervikt, 
garnnummer och fiberinnehåll. I studien användes KES som utvärderingsmetod. 
Garn och struktur var de faktorer som påverkade tygets ytegenskaper. Ett grövre 
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garn ger tyget en ojämn, kuperad yta vilket visar sig i testerna på ytojämnhet 
(SMD) och variation i friktion (MMD) (Raj & Sreenivasan 2009). 

 

2.4.2 TYGETS STRUKTURELLA PÅVERKAN 
Konstruktionsteknik och bindning påverkar komfort och taktil uppfattning. 
Tjocklek, kvadratmetervikt, bindning och garnnummer klassas som de viktigaste 
parametrarna (Hosseini Ravandi & Valizadeh 2011). I en studie av Gibson & 
Postle (1978) kunde det påvisas att textiliers böjningsegenskaper har stor 
korrelation till tygets tjocklek. Hysteres vid böjning, alltså hur väl väven återgår till 
sin ursprungsform efter deformationen, är bättre för öppna, tunna konstruktioner 
(Raj, Vivekanandan, Sreenivasan, Krishna Iyer & Patil 1995). Skjuvegenskaper 
kunde istället hänvisas till vävbindning (Hosseini Ravandi & Valizadeh 2011). 
Skjuvning påverkas även av längden på flotteringar i en vävd struktur samt om 
garnets snodd är hög eller låg (Sankaran & Subramaniam 2012).  

I studien utförd av Raj och Sreenivasan (2009) påvisade resultaten att tyg med en 
mer flexibel struktur, i det här fallet kypert, tillåter omgruppering av fibrer vilket 
resulterar i högre tänjbarhet, lägre återhämtning efter dragtöjning och lägre 
böjmotstånd. Gällande skjuvegenskaper visade kypert på lägre värden gällande 
skjuvstyvhet, hysteres vid skjuvning och hysteres vid böjning i jämförelse med 
tuskaftsväven. Raj och Sreenivasan menar att resultaten kan hänvisas till 
kypertbindningens färre varp-/väft-korsningar vilket medger lägre friktion mellan 
garner.  

Garners invävning i en väv påverkas av garnernas diameter, böjstyvhet och vilken 
typ av vävbindning som används. Kompressionen av garnerna i varp-/väft-
korsningarna påverkar invävningen. Garnernas invävning påverkas genom 
tillverkningsmetod av väven, om efterföljande behandlingar görs samt om tygerna 
får vila på tygrullen (Mertova, Neckar & Ishtiaque 2016). Det sistnämnda styrks av 
Jamshidi Avanaki och Asgharian Jeddi (2015) som menar att det avslappnade 
tillståndet hos vävda tyger är olika och beror på dess tidigare tillverkningshistoria. 
Vidare menar Mertova, Neckar och Ishtiaque (2016) att garnets invävning styr hur 
stor mängd material ett specifikt tyg innehåller. Författarna påstår att invävning 
även har stor påverkan på tygets tjocklek där en högre invävning resulterar i ett 
tjockare tyg och därmed mer materialåtgång. 

 

2.4.3 BEDÖMNINGSMETODER 
Subjektiv känselbedömning är en av de äldsta metoderna för karaktärisering av 
textil och anses dessutom vara en av de mest pålitliga för att avgöra känslan av ett 
tyg. Subjektiv känselbedömning innebär att tygets taktila egenskaper undersöks 
genom beröring av materialet. De belastningsnivåer som tyget utsätts för vid 
mänsklig beröring är låga (Mogahzy, Kilinc & Hassan 2005). Textilierna värderas 
direkt efter beröring och beskrivs med hjälp av varierande adjektiv. Hur tyget 
beskrivs influeras av testpersonens personliga åsikter och klassas därför som en 
subjektiv bedömning (Ciesielska-Wróbe & Van Langenhove 2012).  

Under 1930-talet gjordes ett första försök att översätta subjektiva 
utvärderingsmetoder till objektiva, det ansågs viktigt att kunna konvertera ett tygs 
känsla till numerisk data (Behery 2005; Peirce 1930). Under slutet av 60-talet 
påbörjades en studie om textiliers taktila egenskaper i Japan. Studien var en 
fortsättning på redan pågående studier om tygers mekaniska egenskaper och hade 
som syfte att redogöra för vilka parametrar som påverkar kvaliteten på textil. Fokus 
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låg på kvalitet i form av mekanisk komfort. Forskarna samordnade ett 
forskningsutskott, HESC (Hand Evaluation and Standardization Committee), till en 
början bestående av 12 experter från textilindustrin som hade erfarenhet av 
utvärdering av tyg. Diskussioner med experterna ledde fram till en urskiljning av 
den utvärderingsmetod som vanligtvis användes i industrin. Utvärderingen inleddes 
med beröring av tyget med handen. Mekaniska egenskaper såsom stelhet samt 
ytegenskaper detekterades vid beröring och dessa karaktärsdrag beskrevs sedan 
genom några subjektiva, sammanfattande termer. Dessa termer kallades i studien 
värden på primär känsla (eng. Primary Hand Values, PHV) och beskrev känslan 
utifrån ett antal mekaniska parametrar där de alltså inte var kopplade till endast en 
mekanisk parameter. De termer som användes var koshi (stelhet), numeri (släthet), 
fukurami (fyllighet och mjukhet), shari (sprödhet/krispighet) och hari (stelhet 
relaterat till drapering). Den primära känslan graderades sedan enligt en tiogradig 
skala och resulterade i ett värde på den totala känslan (Total Hand Value, THV) 
(Kawabata & Niwa 1988).  

Etableringen av PHV och THV resulterade i ett system för objektiv, replikerbar 
utvärdering av taktilitet. Systemet bestod av fyra maskiner som tillsammans mätte 
de mekaniska parametrarna dragning, skjuvning, böjning och kompression samt 
ytegenskaperna friktion och grovhet (Kawabata & Niwa 1988). Maskinerna mäter 
även återhämtningsgraden vilken symboliserar hur väl tyget återgår till sin 
ursprungsform efter att ha påverkats av en viss belastning (Shishoo 1995). 
Samtliga mätbara faktorer ansågs i stor grad bidra till taktil komfort. Maskinerna 
tillverkades av Kato Tech Co och utvecklades på ett sådant sätt att de kunde utföra 
exakta och noggranna mätningar på tyg vid samma låga belastningsnivåer som 
tyget utsätts för vid experternas utvärdering för hand (Kawabata & Niwa 1988). 
Systemet namngavs Kawabata Evaluation System och maskinerna är idag 
vidareutvecklade för kunna utföra vissa moment av mätningarna automatiskt (De 
Boos 2005). 

Upprättandet av standarder för bedömning av en textils känsla som utfördes av 
HESC har lett till förenklad kommunikation av kvalitet inom och mellan 
klädindustrin i Japan. Standarderna har även fått spridning internationellt men 
tolkningssvårigheter har uppstått då de japanska termerna ska översättas (Behery 
2005a). KES har fått kritik då utrustningen utvecklades baserade på subjektiva 
bedömningar utförda av en testpanel från en speciell population och anses därmed 
inte vara representativa på internationell nivå (Adanur 2001).  

 
2.5 MILJÖASPEKTER 
Enligt Oji Fiber är pappersgarn miljövänligt. De beskriver garnet som 
nedbrytningsbart och att det vid kompostering blir till koldioxid och vatten (Oji 
Fiber 2017e). De beskriver även att garnet inte avger giftiga gaser vid förbränning 
och att abacáplantan både växer fort och tar upp mycket koldioxid från luften (Oji 
Fiber 2017a). Oji Fibers pappersgarner är certifierade enligt Oeko-Tex® 100, en 
humanekologisk certifiering för textilier och garn som testats för skadliga ämnen 
(Oji Fiber 2017d). Bomull, som traditionellt används till denim, är kemikalie- och 
vattenkrävande i både odlings- och produktionsfasen. Den totala arealen av 
bomullsodlingar i världen är i stort sett densamma som för cirka 80 år sedan men 
avkastningen har trefaldigats. Den drastiska ökningen kan hänvisas till en utbredd 
användning av bekämpningsmedel och gödningsmedel vilka i sin tur har påvisats 
minska jordens bördighet och förorena vattendrag (Fletcher 2014). 

Olsson, Posner, Roos och Wilson (2009) menar att textiltillverkning generellt sett 
är en kemikalieintensiv process där det krävs mellan 1,5 kg och 6,9 kg kemikalier 
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per kilo färdigt tyg. I siffrorna tas hänsyn till fiberproduktion, beredning, 
konfektionering samt användarfas. Kemikalieanvändningen sett till hela livscykeln 
för ett par vävda bomullsjeans ligger på närmare 2,5 kg. Vid reaktivfärgning av 
bomull behövs vanligtvis natronlut (NaOH) för att komma upp i tillräckligt högt 
pH-värde och därmed öka färgabsorptionen. NaOH är ett starkt basiskt ämne som 
är toxiskt både för miljö och människa (Olsson, Posner, Roos & Wilson 2009). Vid 
färgning av varpgarnet uppdagades att det enbart behövdes soda och ingen 
natronlut för att få färgen att fästa. När pappersgarnet färgades var bomullsgarn 
knutna runt hankarna för att hålla pappersgarnet på plats. På en tregradig färgskala 
hade bomullstrådarna tagit åt sig den lägsta mängden färg medan pappersgarnet 
hade fått djupare och mörkare ton än den mörkaste i skalan. Pappersgarnet krävde 
alltså mindre mängd och mildare kemikalier än bomullsgarnet vid färgning. 

 
3. MATERIAL OCH METOD 
Pappersgarn från Oji Fiber i Japan beställdes i ett tidigt skede. Parallellt med att 
tygerna tillverkades på Textilhögskolan i Borås utfördes en litteraturstudie. I Japan 
utfördes tester med hjälp av KES-utrustning på Shinshu University. Flertalet av 
maskinerna som användes i projektet har en viss inlärningskurva från operatörens 
sida. Genomgående i de praktiska delarna hanterade därför samma operatör ett 
visst moment och den tillhörande utrustningen, såsom smärgling och placering av 
prover i KES, detta för att minimera variation i utförande. 

 
3.1 LITTERATURSTUDIE 
En sökning efter relevant litteratur på området initierades tidigt i arbetet och 
utfördes parallellt med den praktiska framtagningen av väven. Studier som hanterar 
smärgling i garnform hittades ej i tidigare litteratur. Konventionell smärgling och 
dess påverkan på tyg undersöktes därför teoretiskt samtidigt som de faktorer som 
anses påverka den taktila känslan av ett tyg systematiskt utforskades. Sökningar 
gjordes främst genom Primo, Scopus, Technology Complete och Google Scholar. 
Artiklar granskades utifrån tidskrift för publicering och antal citeringar för att 
försäkra om artikelns trovärdighet. En erkänd vetenskaplig tidskrift som enbart 
publicerar peer-reviewed-artiklar och en artikel som citerats fler gånger indikerar 
ofta högre trovärdighet. Både primära och sekundära källor användes i arbetet, där 
sekundärkällor användes främst i form av läroböcker men även i sådana situationer 
då den primära källan inte återfunnits. Då en relevant artikel hittades studerades 
även dess referenser för att på så vis kunna hitta fler artiklar av intresse. Vissa 
hemsidor användes som källor, i de flesta fall som komplement till annan litteratur. 

 
3.2 GARNSMÄRGLING 
Det konventionella utförandet för smärgling är att den utförs på tyg. De parametrar 
som präglar metoden för smärgling på tyg fanns i åtanke vid utvecklingen av denna 
studies garnsmärgling. Att utföra smärglingsbehandlingen på garn istället för tyg 
ger upphov till större flexibilitet i efterföljande konstruktionsprocesser då det 
färdiga garnet kan användas till valfri konstruktionsmetod. Utrustningen som 
användes var en bladspännare som vanligtvis används i vävprocessen, placerad 
mellan fournisseuren och vävmaskinen, med syfte att applicera spänning till garnet 
då det leds in i vävmaskinen (ROJ u.å.). Bladspännaren består av två kromade 
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metallrektanglar av en specifik tjocklek där trycket kan justeras. De två 
metalldelarna skapar en triangel där ändarna på ena sidan möts och nyper till garnet 
så pass mycket att det blir ett lätt motstånd vid väftinlägget, se Figur 1. 
Bladspännaren fästes efter garnkonan på spolpipsmaskinen med hjälp av två 
spännband. Då ingen adekvat metod fanns tillgänglig för kontroll av att samma 
tryck bibehölls genom hela utförandet användes istället kontaktytan mellan 
metallbladen som kontrollpunkt för att se till att alla garn genomgick en så lik 
behandling som möjligt. Kontaktytan sattes till cirka 13,20 cm2 efter några försök 
med varierande kontaktyta. Garnets väg genom smärgelanordningen uppmättes till 
33 mm ± 2 mm på längden. 

I en förstudie smärglades garn med sandpapper med kornstorlek 400, 800, 1000 
och 2000 där 400 var den grövsta kornstorleken och 2000 den finaste. Samtliga 
sandpapper var från Hornbach. Då garnet klarade upprepade smärglingar med det 
grövsta sandpappret valdes detta ut till studien. Två smärgeldukar av storleken 40 x 
40 mm klipptes ut och fästes på insidan av metallplattorna. Garnet träddes sedan 
från konan, genom bladspännaren med smärgelduk och träddes sedan som vanligt i 
spolpipsmaskinen. För utsug av det fiberdamm som bildas vid smärglingen fästes 
en dammsugare med spännband så att munstycket hamnade på några centimeters 
avstånd från metallplattornas mynning, se Figur 2. Några test utfördes med syfte att 
undersöka hur många spolpipor som gick att rulla innan slipmaterialet nöttes ut 
med ineffektiv behandling och trådbrott som följd. Efter tre spolpipor tycktes 
slipmaterialet vara intakt medan det efter fyra till fem spolpipor ibland hade 
förslitits. Därav byttes smärgelduken efter var tredje spolpipa vid smärglingen av 
väftgarnet. 

Till väven smärglades garnet endast en gång men för att undersöka flera 
behandlingars effekt utfördes även upprepade smärglingar, och då i varierande 
längsgående riktning. Det garn som smärglades två gånger behandlades därmed 
först i ena riktningen och sedan i motsatt riktning. Vid den femte behandlingen 
uppstod ibland trådbrott i en av trådarna i det fyrtrådiga garnet. På grund av detta 
utfördes ej fler än fem behandlingar. 

 

 
Figur 1. Smärgelanordningen ovanifrån där garnet förs från garnkonan, genom 

bladspännarens två rektangulära blad och vidare till spolpipsmaskinen.  
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Figur 2. Smärgelanordningen är öppen för att visa på dammet som bildas samt 

hur sandpapperen är monterade. Dammsugaren för utsug av fiberdamm är främst i 
bild. 

 
3.3 TILLVERKNING AV VÄV 
I Tabell 1 nedan presenteras väv- och garnparametrar för den obehandlade väven 
samt väven med smärglingsbehandlad väft. Samtliga garner tvinnades med en 
hastighet på 4500 varv/min. Invävning räknades ut genom att mäta en tråd från 
väven i relaxerat tillstånd och därefter mäta och dividera med trådens längd i 
utsträckt tillstånd. Trådtätheten räknades ut genom att klippa ut en kvadratisk 
tygbit på 40 mm x 40 mm, separera varp- och väfttrådar från varandra och räkna 
antalet trådar/cm för båda riktningarna. Kvadratmetervikten beräknades genom att 
skära ut och väga bitar av exakt 1 dm2 där vågen som användes var av märket Kern 
& Sohn GmbH och modellen ABJ 220-4M. I Tabell 2 presenteras de maskiner som 
använts vid tillverkning av material. 
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Tabell 1. Specifikation av den obehandlade och den behandlade väven. 

  OBEHANDLAD BEHANDLAD 

Vävbindning Fyrskaftad varpdominerad kypert: K 
3/1 S 

  

 

Grundmaterial varp (garnnummer, 
snoddtal) 

OJO+ Nm 51/1, Z-620 

Tvinnat material varp 
(garnnummer, snoddtal) 

OJO+ Nm 51/4, S-380 

Grundmaterial väft (garnnummer, 
snoddtal) 

OJO+ Nm 41/1, S-500 

Tvinnat material väft 
(garnnummer, snoddtal) 

OJO+ Nm 41/4, Z-380 

Trådtäthet varp (trådar/cm) 23,60 24,00 

Trådtäthet väft (trådar/cm) 10,75 10,75 

Invävning varp (%) 8,70 12,77 

Invävning väft (%) 1,96 4,00 

Kvadratmetervikt (m2) 333,87 g/m2 344,65 g/m2 
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Tabell 2. Samtliga maskiner som använts för att ta fram vävarna. 

TYP AV MASKIN MODELL TILLVERKARE 

Tvinningsmaskin DirecTwist Agteks 

Hankfärgningsmaskin  Mezzera 

Härvmaskin 116480 Schweiter 

Korsrullemaskin SE 6 Simet Rubiera 

Varpa  Schlafhorft 

Knytmaskin Uster Matic UMM Staubli 

Vävstol RPK 36846 RUTI 

Spolpipsmaskin MC 764/54 Schweiter A.G. 

Dammsugare Multi 20 Nilfisk 
 

3.3.1 VARP 
Varpgarnet tillverkades av pappersgarn från Oji Fiber med garnnummer Nm 51/1 
och med spinnriktning Z. Fyra garn tvinnades ihop till ett garn med snoddriktning 
S, se Tabell 1. På företaget Garnfärgeriet C. Hedström AB i Kinna rullades det 
tvinnade garnet över på härva för att förbereda inför färgningen som även den 
utfördes på Garnfärgeriet C. Hedström AB med stöd av färgmästare Claes 
Hedström. Färgningen utfördes på en tvåarmad hankfärgningsmaskin och den 
totala mängden garn som färgades var 9,5 kg vilket fick plats på en av maskinens 
armar. För att minimera antalet luftbubblor i vattnet tillsattes vätmedel tidigt i 
processen. När temperaturen hade stigit något tillsattes egaliseringsmedel, två olika 
smörjmedel samt salt. Badtemperaturen fick sedan stiga till ungefär 60° C varpå 
garnet svällde något. Reaktivfärg av typen Levafix Blau från Dystar vägdes upp 
och löstes i vatten. Färglösningen tillsattes sedan gradvis till badet under loppet av 
cirka en halvtimme. Efter cirka 15 minuter tillsattes utspädd soda. Badet fick sedan 
dra i ungefär en halvtimme varpå garnet sköljdes i maskinen. Härvorna 
hängtorkades sedan över natten. Tabell 3 visar det recept som användes vid 
färgning.  
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Tabell 3. Recept för färgning av varpgarn. 

Färgning av 9,5 kg varpgarn  

STEG KEMIKALIE KOMMENTAR 

1 Vätmedel 25 ml Minimering av luftbubblor 

2 Temperaturstigning   

3 Egaliseringsmedel 250 ml 
Smörjmedel 1 125 ml 
Smörjmedel 2 125 ml 
Koksalt 10 kg 

För jämn färgupptagning 
  
  
Ökar färgupptagningen 

4 Temperaturstigning  Till 60°C vilket är färgningstemperaturen 

5 Färgstoff 355 g Färgning 

6 Soda 2 liter Höjer pH 

7 Vatten Sköljning 

8 Ättika Neutralisering av pH 
  

Härvorna transporterades sedan till Textilhögskolan där de med hjälp av en 
härvmaskin rullades över på papperskonor. Garnet fördelades över 100 konor med 
hjälp av en korsrullningsmaskin utrustad med meterräknare. Varje kona innehöll 
cirka 900 meter garn. Ytterligare åtta konor oblekt bomullsgarn (Nm 34/2) och två 
konor färgat bomullsgarn (Nm 34/2) utgjorde stadkanten. Varpningen var av typen 
sektionsvarpning bestående av 24,12 band. Vid upprullningen av första bandet 
utgjorde stadkanten de första tio trådarna och på sista bandet de tio sista. De 24,12 
banden rullades upp på varpan och flyttades sedan över till varpbommen. Med 
hjälp av en knytmaskin knöts pappersgarnsvarpen ihop med den varp som tidigare 
suttit i vävstolen. Knutarna drogs sedan manuellt genom platinerna, skaften och 
skeden.   

 
3.3.2 VÄFT 
Väftgarnet tillverkades av pappersgarn från Oji Fiber med garnnummer Nm 41/1 
och spinnriktning S. I likhet med varpen tvinnades fyra garner ihop till ett men med 
snoddriktning Z, se Tabell 1. Väftgarnet smärglades en gång enligt metoden som 
redogjordes för i avsnitt 3.2 och rullades upp på spolpipor med cirka 300 meter 
garn på varje spolpipa. 

 
3.4 PROVBITAR TILL KES 
Provbitar till KES förbereddes på Shinshu University efter samtal med tekniker och 
test av provkroppsstorlek i KES-utrustningarna. Till dragprovning, skjuvning, 
kompression, ytfriktion och ytojämnhet användes provbitar av storleken 200 mm x 
200 mm som, utav två operatörer, klipptes ut med sax alternativt skars ut med en 
cirkulär kniv. Då dessa bitar var kvadratiska togs ej hänsyn till vilka prover som 
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skulle testas i varp- respektive väftriktning vid förberedning av provbitar, utan 
denna separering gjordes istället efter klippning respektive skärning. Dock togs 
hänsyn till trådraken i såväl varp- som väftriktning för respektive prov. Till de 
prover som skars ut användes en plastmall med de rätta måtten medan måttband 
och krita nyttjades för att få rätt mått på de prover som klipptes ut. Vid test av 
böjning i KES-FB2 uppdagades att maskinen ej klarade av att böja den kraftiga 
väven. Provbiten på 200 mm x 200 mm minskades därför till en fjärdedel av 
originalbredden vilket resulterade i de slutgiltiga måtten 50 mm x 200 mm. Vid 
kompressionstestet återanvändes bitar som tidigare använts till 
ytegenskapstesterna. Vid dragprovning och skjuvning används enbart några 
centimeter i änden av provkroppen. De bitar som använts vid dragprovningen 
vändes därför 180° i planets riktning så att den motsatta sidan av provkroppen 
kunde återanvändas till skjuvningstestet. En sammanfattning av antal provbitar 
som förbereddes och det antal replikat som provbitarna resulterade i presenteras i 
Bilaga 1. 

 
3.5 TESTMETODER 
Samtliga KES-tester utfördes på Shinshu University i Ueda, Japan och de tester 
som utfördes var dragprovning, skjuvning, böjning, kompression, ytegenskaper 
samt böjning av garn. Testerna utfördes på maskinerna KES-FB1-AUTO-A, KES-
FB2-AUTO-A, KES-FB3-AUTO-A, KES-FB4-AUTO-A och KES-FB2-SH, 
samtliga tillverkade av Kato Tech Co. Vid kompression har riktning och sida ingen 
påverkan för resultatet men samtliga prover testades med rätsidan uppåt. Proverna 
konditionerades i ett rum med luftfuktighet på 60 % ± 5 procentenheter och en 
temperatur på 20 °C ± 2 °C. Vid testning placerades provet på den specifika 
maskinens testplatta varpå en lampa i maskinens framkant indikerar då provet är 
rätt placerat. Maskinen fäster då automatiskt provet i positionen. Då det krävs viss 
precision, noggrannhet och erfarenhet för att placera provet rätt i maskinen 
utfördes detta moment genomgående av en och samma operatör. Initieringen av 
mätning och dokumentering av resultatet utfördes av den andra operatören. 
Maskinernas sensorer mäter i volt vilket sedan översätts till respektive enhet. 
Information om hur maskinerna initieras, de parametrar som undersöks samt 
enheter inhämtades från KES-utrustningens tillhörande manualer. Dragprov av 
garn och test på massa per längd av garn utfördes på AB Ludvig Svensson i Kinna.  

 
3.5.1 KES-FB1 DRAGPROV OCH SKJUVNING 
Testet KES-FB1 utförs i en automatiserad maskin, se Figur 3, där två grepp fäster 
tyget med jämn spänning och jämnt avstånd längs hela bredden. Provet utgörs av 
två separata delar; dragprov och skjuvningstest på tyg. Vid dragprovning genereras 
data angående dragprovkurvans linjäritet, återhämtning efter dragtöjning, 
dragtöjningsenergi samt förlängning vid bestämd last. Dragprovningen utförs 
genom att maskinens grepp rör sig bort från varandra i vertikal riktning vilket 
sträcker materialet. Sträckningen utförs under en konstant hastighet på 0,2 mm/s 
tills en last på 500 gf/cm (ca 4,9 N/cm) har uppnåtts. Vid skjuvning genereras data 
angående skjuvningsmotstånd, hysteres vid skjuvningsvinkel 0,5° samt hysteres 
vid skjuvningsvinkel 5,0°. Greppen utgår från samma läge vid skjuvning som vid 
dragprovning men istället för att röra sig bort från varandra i vertikal riktning 
förflyttar sig det ena greppet i sidled. Förflyttningen sker under en konstant 
hastighet på 0,468°/s och pågår tills en skjuvvinkel på +8° uppnåtts. Förflyttningen 
fortskrider sedan tills en skjuvvinkel på -8° uppnåtts. Greppet återvänder sedan till 
ursprungsläget. 
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Figur 3. Utrustning för dragprov och skjuvning (KES-FB1).  

  

3.5.2 KES-FB2 BÖJNING 
Böjningtestet på utrustningen KES-FB2 genererar data om böjmotstånd och 
hysteres vid böjning. Maskinen, se Figur 4, är automatiserad där två grepp håller 
fast tyget med jämnt avstånd längs hela bredden. Testet utförs genom att det ena 
greppet roterar i ett vridmoment med en hastighet på 0,5 cm-1/s och därmed kröker 
tyget, först åt ena hållet och därefter åt motsatt håll. Maskinen är utvecklad 
speciellt för att mäta koshi-egenskaperna hos tyg. Mätutrustningen är oerhört 
känslig och kan mäta så lite som 0,008 gf cm (ca 0,000078 N cm) och så högt 
som 50 gf cm (ca 0,49 N cm). Trots att det endast är ena sidan av provbitarna som 
utnyttjas i testet användes alltid nya provbitar till vardera replikat för att olika delar 
av varp- och väfttrådarna skulle testas vid varje testomgång.  

  

 
Figur 4. Utrustning för böjningstest (KES-FB2). 
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3.5.3 KES-FB3 KOMPRESSION 
Vid kompressionstestet KES-FB3 ställer maskinen, se Figur 5, automatiskt in var 
på tyget mätningen ska starta och utför sedan tre separata mätningar i rad vid olika 
områden på samma provkropp. Mätningarna genererar data om tryckprovkurvans 
linjäritet, återhämtning efter kompression, trycktöjningsenergi, tygets initiala 
tjocklek samt tygets tjocklek vid den maximala lasten på 50 gf/cm2. Då sensorn 
som känner av var mätningen ska börja var oerhört känslig och pappersväven gav 
upphov till små luftrum mellan underlaget och själva tyget krävdes viss manuell 
bemanning för att hålla nere tyget mot underlaget så att sensorn kunde komma 
tillräckligt nära tygets yta. Tyget fixerades dels med hjälp av tejp, dels genom att 
mätutrustningen klämmer fast tyget vid kompressionsmätningen. Kompressionen 
sker sedan med en konstant hastighet på 0,02 mm/s.  

 

 
Figur 5. Utrustning för mätning av kompression (KES-FB3). 

  

3.5.4 KES-FB4 YTEGENSKAPER 
KES-FB4 mäter ytegenskaper med hjälp av två parallella sensorer. Den ena 
sensorn mäter friktionskraften medan den andra mäter asperiteten, alltså ytans 
grovhet, se Figur 6. Mätningen utförs genom att mätytan som provbiten placeras på 
rör sig vertikalt med en hastighet på 1 mm/s medan sensorerna dras längs med 
tygets yta och mäter i motsatt riktning som mätytan rör sig. Friktionen mäts även 
då utrustningen återvänder till sitt ursprungsläge. I testet utfördes KES-FB4 på en 
automatiserad version av utrustningen som möjliggör tre mätningar per provbit 
utan manuell omställning. Den automatiserade versionen hjälper även till att hålla 
provbiten på plats med hjälp av två grepp samt placerar sensorerna på lämpliga 
platser så att varierande ytor av provbiten undersöks. Provbiten placerades trådrakt 
på utrustningens mätyta varpå två klamrar höll biten på plats. En vikt på 400 g och 
med samma bredd som mätytan placerades sedan i ena änden av provbiten. 
Mätningen initierades manuellt varpå mätytan förflyttade sig 30 mm vertikalt i en 
hastighet av 1 mm/s och sedan tillbaka till sitt ursprungsläge med samma hastighet. 
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Figur 6. Utrustning för att mäta ytegenskaper (KES-FB4). Friktionsmätaren till 

höger i bild och ytojämnhetsmätaren till vänster i bild. 

  

3.5.5 KES-FB2-SH BÖJNING AV GARN 
KES-FB2-SH, se Figur 7, är en variant av KES-FB2 speciellt utvecklad för att testa 
böjning av filamentgarn. Maskinen mäter böjmotstånd och hysteres vid böjning i 
likhet med KES-FB2. Garnet fästs horisontellt i maskinen i en rörlig och en 
stationär klammer. Den rörliga klammern utför sedan böjmomentet mellan en 
krökning på 2,5 cm-1 och -2,5 cm-1. Böjningen utförs med en konstant hastighet på 
0.5 cm-1/s. Obehandlat garn samt garn som behandlats upp till fem gånger 
undersöktes. Då testet visade sig svårt att utföra på pappersgarnet testades åtta 
replikat istället för de fem eller sex som användes i övrig KES-utrustning. 

 

 
Figur 7. Utrustning för att mäta böjning av garn (KES-FB2-SH). 

  

3.5.6 DRAGPROV AV GARN 
Dragprovning av garn utfördes hos AB Ludvig Svensson i Kinna på en modifierad 
version av Synergie 200H tillverkad av MTS, se Figur 8. Dragprovaren har en 
lastcell på 50 cN och en inspänningslängd på 250 mm. Dragprovaren utför 
automatiskt ett i förväg bestämt antal dragprovningar och matar själv fram mer 
garn efterhand. Data gällande brottkraft (cN) och brottöjning (%) överförs sedan 
till ett Word-dokument. Samtliga garn framtagna i projektet testades; obehandlad 
väft samt väft behandlad en till och med fem gånger. Som referensgarn till 
väftgarnet användes ett enkeltrådigt, kardat bomullsgarn med garnnummer Nm 17. 
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Garn av samma kvalitet har tidigare använts som väftgarn till en denimväv 
tillverkad på den vävmaskin som användes i denna studie. Bomullsgarnet är 
därmed tillräckligt starkt att väva med i den specifika vävmaskinen. Vid dragprov 
av garn följdes standarden SS-EN ISO 2062 Textil - Garn från förpackningar - 
Bestämning av brottkraft och brottförlängning hos enkelgarn. Standarden frångicks 
dock gällande konditionering och antal replikat, minsta antal replikat enligt 
standard halverades till tio och proverna konditionerades ej innan provningen.  

 

 
Figur 8. Dragprovare speciellt utvecklad för att utföra flera efterföljande dragprov 

på garn. 

  

3.5.7 GARNERS MASSA PER LÄNGD 
På AB Ludvig Svensson utfördes även ett test av garnernas massa per längd på en 
hasplingsmaskin med meterräknare tillverkad av Zweigle Reutlingen, se Figur 9. 
100 meter av det garn som skulle undersökas vevades upp på hasplingsmaskinen 
och vägdes. Testet utfördes för att undersöka eventuell viktförändring till följd av 
smärglingen. Samtliga pappersgarner testades; obehandlat garn och garn behandlat 
en till och med fem gånger. Vid test av garnernas massa per längd följdes 
standarden SS-EN ISO 2060 - Textil - Garn från förpackningar - Bestämning av 
massa per längd genom haspling. Standarden frångicks dock gällande 
konditionering. 
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Figur 9. Hasplingsmaskin för haspling av exakt 100 meter garn. 

 
3.5.8 SVEPELEKTRONMIKROSKOP 
Yttopografin på såväl garn som tyg undersöktes med hjälp av 
svepelektronmikroskop, en utrustning som används för att studera polymerer i 
storleksordningen 4-4000 nanometer (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). 
Undersökningen utfördes på Shinshu University i ett svepelektronmikroskop av 
typen JSM-6010LA från tillverkaren JEOL. Den obehandlade vävens respektive 
den behandlade vävens avigsidor undersöktes. Totalt tre garn fick undersökas 
vilket ledde till att det obehandlade garnet, garn som genomgått en behandling och 
garn som genomgått tre behandlingar valdes ut och undersöktes. Garnet klipptes 
till cirka 15 mm långa bitar och väven till kvadrater på cirka 100 mm2. Samtliga 
provbitar hanterades med pincett för att inte kontamineras. Garnerna placerades 
sedan på dubbelhäftande tejp på en cirkulär platta varpå varje provbit numrerades. 
Vävarna placerades på varsin mindre cirkulär platta och numrerades. Bitarna 
belades sedan med platina i en beläggningsanordning av typen JFC-1600 Autofine 
Coater från tillverkaren JEOL. Plattorna placerades sedan i SEM-utrustningens 
provbehållare och bilder med varierande förstoring togs, se Figur 10. 

  

 
Figur 10. Provbitar av behandlad och obehandlad väv på väg in i SEM-

utrustningen.  
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3.5.9 LJUSMIKROSKOP 
Vävarnas och garnernas struktur undersöktes med hjälp av ett ljusmikroskop med 
digitalt gränssnitt på Shinshu University. Ljusmikroskopet var av typen VHX-2000 
E med ett tillhörande objektiv av typen VH-Z100UR (100-1000x), båda tillverkade 
av Keyence. Gällande vävarna undersöktes rät- och avigsida av den obehandlade 
och den behandlade väven. Samtliga garner undersöktes; obehandlat garn och garn 
behandlat en till och med fem gånger. Då garnerna undersöktes placerades fyra 
garner av samma kvalitet på rad. Garnet klipptes till ungefär 150 mm långa bitar 
medan vävarna klipptes till kvadrater omfattande ungefär 100 mm2. Samtliga vävar 
klipptes i två exemplar vardera för att möjliggöra simultan undersökning av rät- 
och avigsida. Provkropparna hanterades även här med pincett, placerades på en 
platta med hjälp av dubbelhäftande tejp och namngavs, se Figur 11.  

 

     
Figur 11. Väv- och garnprovkroppar för analys i ljusmikroskop.  

 

3.6 ANALYS AV TESTRESULTAT 
För att kunna avgöra om några signifikanta skillnader fanns mellan de två vävarna 
och garnerna med olika antal behandlingar undersöktes samtliga resultat genom 
utförandet av Analysis of Variance (ANOVA). Då antal faktorer varierade mellan 
en till tre (Behandling, Riktning, Sida) utfördes både envägs- och flervägs-
ANOVA. ANOVA utfördes i Minitab 17, ett datorprogram för utförandet av 
statistisk analys, utifrån en generell linjär modell. Normalfördelning och oberoende 
kontrollerades med hjälp av normalfördelningsplot och residualplot. I de 
situationer där flervägs-ANOVA visade på signifikans utfördes en parvis 
jämförelse med Tukey, en analysmetod som ingår i Minitab 17 och som möjliggör 
vidare analys för att urskilja mellan vilka nivåer inom faktorn som den signifikanta 
skillnaden finns. Dock utfördes ingen parvis jämförelse då signifikans påvisades 
för riktning eller sida men ej för behandling eftersom det är behandlingen som 
undersöks i denna studie. Då signifikans påvisades vid envägs-ANOVA med 
enbart en faktor men två nivåer utfördes inte heller någon parvis jämförelse 
eftersom det var trivialt att lokalisera skillnaden i medelvärde. ANOVA 
formulerade automatiskt en nollhypotes och en mothypotes. Nollhypotesen innebar 
att alla medelvärden är lika medan mothypotesen innebar att minst ett medelvärde 
avviker. Signifikansnivån (α) valdes till 5 % (α=0,05). Om P-värdet, sannolikheten 
att ett resultat fås givet att nollhypotesen är sann, hade ett mindre värde än 
signifikansnivån innebar det att det med 95 % säkerhet fanns en skillnad mellan 
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proverna. Outliers, alltså observationer som avvek från det “normala” exkluderades 
ur analysen då det kunde styrkas att de orsakats av fel i datainsamlingen (Engstrand 
& Olsson 2003). För att försöket skulle vara balanserat avlägsnades då replikat från 
samtliga provbitar så att antalet replikat var lika.  

 
4. RESULTAT  

Nedan presenteras medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt 
felvärde för respektive test. I KES-testerna är antalet replikat fem stycken förutom 
för KES-FB3 där varje test repeterades sex gånger. KES-FB1 utför både 
dragprovning och skjuvning. Signifikansnivån sattes till p<0,05 vid statistisk 
analys av resultaten. Faktorer som förekommit är behandling (B), riktning (R) och 
sida (S).  

 
4.1 KES-FB1 DRAGPROVNING 
Vid dragprovning mäter KES-FB1 fyra parametrar; dragprovkurvans linjäritet (LT) 
som visar vilket dragmotstånd som tyget gör, dragtöjningsenergi (WT) som ger ett 
värde på den energi som krävs för att töja tyget, dragmotstånd vid återhämtning 
(RT) som visar hur väl tyget återhämtar sig efter dragning och den procentuella 
töjningen (EMT) vid den bestämda maximala lasten 500 gf/cm (4,9 N/cm) i 
förhållande till ursprungsläget. 

 

 
Figur 12. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

dragprovkurvans linjäritet i både varp- och väftriktning för respektive väv, 
pB>0,05 och pR<0,05. 

  



 

25 

 
Figur 13. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 
dragtöjningsenergin i både varp- och väftriktning för respektive väv, pB>0,05 och 

pR<0,05. 

 

 
Figur 14. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

återhämtning efter dragning i både varp- och väftriktning för respektive väv, 
pB>0,05 och pR<0,05. 

  

 
Figur 15. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 
den procentuella förlängningen vid bestämd last i både varp- och väftriktning för 

respektive väv, pB>0,05 och pR<0,05. 
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Dragprovkurvans linjäritet är enhetslös och anges med ett värde inom intervallet 
0,0-1,0. Parametern redogör för tygets förmåga att göra dragmotstånd där högre 
värde visar på en styvare väv. Resultatet för dragprovkurvans linjäritet anger att 
skillnaden mellan obehandlad och behandlad väv inte är signifikant, se Bilaga 2. 
Smärglingen av väftgarnet påverkar alltså inte dragmotståndet i väven. 
Standardavvikelsen för den behandlade väven är lägre än för den obehandlade 
väven, se Figur 12. Dragmotståndet för riktningarna, varp och väft, visar på 
signifikant skillnad, vävarna gör mer motstånd i väftled än i varpled. 
Dragtöjningsenergin motsvarar den energi som behövs vid töjning av ett tyg. 
Högre värden innebär att tyget är enklare att töja. Skillnaden mellan obehandlad 
och behandlad väv är inte signifikant vilket innebär att det krävs lika mycket energi 
att töja den obehandlade väven som den behandlade väven. Skillnaden i 
töjningsenergi för varp- och väftriktning är signifikant, det är lättare att töja väven i 
varpriktning än i väftriktning, se Figur 13. Återhämtning efter dragning motsvarar 
hur mycket tyget återgår till sin ursprungsform efter dragprovning där ett högre 
värde innebär bättre återhämtning. Den behandlade väven visar inte på någon 
signifikant skild återhämtningsförmåga efter att ha belastats med dragning jämfört 
med den obehandlade väven, se Figur 14. Den procentuella förlängningen vid den 
bestämda maxlasten visar hur mycket väven har töjts i förhållande till 
ursprungsläget vid den specifika lasten. Ett högre värde för den procentuella 
förlängningen innebär att tyget har töjts mer. Den behandlade väven visade ingen 
signifikant skillnad i jämförelse med den obehandlade väven. Dock var skillnaden 
mellan riktningarna signifikant och vävarna hade töjts mer i varpriktning än i 
väftriktning, se Figur 15. Resultaten visar att standardavvikelsen är lägre för den 
behandlade väven gällande dragtöjningsenergi och procentuell förlängning vid 
bestämd maxlast, se Figur 13 och Figur 15. Standardavvikelsen är även lägre i 
väftriktningen för den behandlade väven än för den obehandlade gällande 
återhämtning efter dragning, se Figur 14.  

 
4.2 KES-FB1 SKJUVNING 
Vid skjuvning mäts tre parametrar; skjuvmotstånd (G) som visar det motstånd som 
väven gör vid skjuvning, hysteres vid skjuvning vid skjuvningsvinkel 0,5° (2HG) 
och hysteres vid skjuvning vid skjuvningsvinkel 5,0° (2HG5) vilka ger ett värde på 
hur väl materialet återhämtar sig vid cyklisk skjuvdeformation.  
     

 
Figur 16. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

skjuvmotståndet i både varp- och väftriktning för respektive väv, pB>0,05 och 
pR<0,05. 
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Figur 17. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

hysteres vid skjuvning med skjuvvinkel 0,5° i både varp- och väftriktning för 
respektive väv, pB>0,05 och pR>0,05. 

  

 
Figur 18. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

hysteres vid skjuvning med skjuvvinkel 5,0° i både varp- och väftriktning för 
respektive väv, pB>0,05 och pR>0,05. 

 

Skjuvmotståndet mäter vävens kapacitet att motstå skjuvning. Ett lägre värde 
innebär att materialet är lättare att skjuva. Den behandlade väven visar ingen 
signifikant skillnad gentemot den obehandlade väven och vävarna svarar därmed 
likvärdigt på skjuvningsdeformationen, se Bilaga 3. Skillnaden i riktning är dock 
signifikant vilket innebär att det är av betydelse om väven testas i varp- eller 
väftled. Standardavvikelsen för det behandlade tyget är mindre i väftriktning och 
större i varpriktning jämfört med den obehandlade väven, se Figur 16. Hysteres vid 
skjuvning med en specifik skjuvvinkel innefattar materialets återhämtning vid den 
specifika vinkeln. Ett lägre värde indikerar att återhämtningen är större. För bägge 
vinklarna är skillnaden ej signifikant för varken riktning eller behandling. 
Standardavvikelsen är lägre i väftriktningen för den behandlade väven jämfört med 
den obehandlade väven, se Figur 17 och Figur 18. 
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4.3 KES-FB2 BÖJNING 
Vid böjning av väven mäts två parametrar; böjstyvhet (B) vilken indikerar hur 
mycket motstånd väven gör vid böjning samt hysteres vid böjning (2HB) vilken 
visar vävens återhämtningsgrad vid det cykliska böjmomentet. 

 

 
Figur 19. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 
böjstyvheten i både varp- och väftriktning för respektive väv, pB>0,05 och pR<0,05. 

  

 
Figur 20. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 
hysteres vid böjning i både varp- och väftriktning för respektive väv, pB>0,05 och 

pR<0,05. 

 

Böjstyvheten mäter hur svårt materialet är att böja. Ett högre värde visar på högre 
styvhet hos ett tyg. Varken skillnaden i riktning eller behandling är signifikant, se 
Bilaga 4. Standardavvikelsen för det behandlade tyget är större i varpriktning och 
mindre i väftriktning jämfört med det obehandlade tyget, se Figur 19. Hysteres vid 
böjning beskriver vävens återhämtning vid det cykliska böjmomentet. Ett lägre 
värde visar på större återhämtningsgrad. Ingen signifikant skillnad finns mellan den 
obehandlade väven och den behandlade väven och vävarna återhämtar sig därmed 
likvärdigt vid böjning. Dock finns en signifikant skillnad mellan varp- och 
väftriktning, se Figur 20.  
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4.4 KES-FB3 KOMPRESSION 
Vid mätning av kompression undersöks tryckprovkurvans linjäritet (LC) vilken 
visar hur svårt det är att komprimera väven, trycktöjningsenergi (WC) som visar 
den energi som krävs för att komprimera materialet vid den bestämda maximala 
lasten 50 gf/cm2 och återhämtning efter kompression (RC) som visar hur väl 
materialet återgår till sitt ursprungsläge efter kompressionsdeformationen. KES-
FB3 mäter även vävens initiala tjocklek (T0) och vävens tjocklek vid den bestämda 
maximala lasten 50 gf/cm2 (TM) vilka användes för att beräkna andelen 
kompression. Den maximala lasten på 50 gf/cm2 motsvarar cirka 0,49 N/cm2. 

 

 
Figur 21. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

tryckprovkurvans linjäritet för respektive väv, pB>0,05.  

 

 
Figur 22. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

trycktöjningsenergin för respektive väv, pB<0,05. 
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Figur 23. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

återhämtningen efter kompression i för respektive väv, pB>0,05. 

  

 
Figur 24. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

initial tjocklek för respektive väv, pB<0,05. 

  

 
Figur 25. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

tjockleken vid maxlast för respektive väv, pB>0,05. 
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Figur 26. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

andelen kompression för respektive väv, pB<0,05. 

 
Tryckprovkurvans linjäritet är enhetslös och redogör för materialets motstånd vid 
tryck, alltså hur svårt tyget är att komprimera. Ett högre värde innebär att tyget är 
svårare att komprimera. Skillnaden mellan de båda vävarna är ej signifikant, se 
Bilaga 5. Standardavvikelsen är lägre för det behandlade tyget än för det 
obehandlade, se Figur 21. Trycktöjningsenergin motsvarar den energi som behövs 
för komprimering av ett tyg där högre värden visar på lättare kompressibilitet. Den 
behandlade väven är signifikant lättare att komprimera än den obehandlade väven. 
Standardavvikelsen för den behandlade väven är större än för den obehandlade 
väven, se Figur 22. Återhämtning efter kompression mäter hur väl tyget återgår till 
sitt ursprungsläge efter deformationen där ett lägre värde indikerar på sämre 
förmåga att återgå till ursprungsläget. Det är ingen signifikant skillnad mellan 
vävarnas återhämtningsförmåga efter kompression. Standardavvikelsen är lägre för 
den smärglade väven jämfört med den obehandlade väven, se Figur 23. Vid 
kompressionsmätningen mäts den initiala tjockleken, alltså vävens tjocklek innan 
kompression, där ett högre värde anger en tjockare väv. Den behandlade väven är 
signifikant tjockare än den obehandlade väven innan kompressionen påbörjas. 
Standardavvikelsen för den behandlade väven är större än för den obehandlade 
väven, se Figur 24. Utöver den initiala tjockleken mäts även tjockleken vid den 
bestämda maxlasten 50 gf/cm2, alltså vävens tjocklek då den är som mest 
komprimerad. Skillnaden i tjocklek vid maxlast är ej signifikant då vävarna 
jämförs. Standardavvikelsen är större för den behandlade väven jämfört med den 
obehandlade väven, se Figur 25. Utifrån värdena på initial tjocklek och tjocklek vid 
maxlast beräknades andelen kompression vilken motsvarar hur stor andel av den 
initiala tjockleken som komprimerats. Ett högre värde innebär större andel 
kompression. Skillnaden för andelen kompression är signifikant för de olika 
vävarna där den smärglade varan kunde komprimeras till större del än den 
obehandlade väven. Standardavvikelsen för den behandlade väven är större än för 
den obehandlade väven, se Figur 26.  

 
4.5 KES-FB4 YTEGENSKAPER 
KES-FB4 är utrustad med två mätutrustningar som tillsammans mäter tre 
parametrar. Den första parametern är vävarnas friktionskoefficient (MIU) vilken är 
medelvärdet av den friktion som uppstår mellan friktionsmätaren och tygets yta. 
MIU är alltså den genomsnittliga friktionen och mäts av maskinens 
friktionsmätare. Friktionsmätaren ger även värden på variation i friktion (MMD) 
vilken korrelerar med känslan av tyget då det gnuggas mellan händerna. 
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Grovhetsmätaren på KES-FB4 mäter parallellt med friktionsmätningen 
ytojämheten (SMD), vilken är höjdskillnaden mellan ytstrukturens lägsta och 
högsta punkter. 

  

 
Figur 27. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

dragprovkurvans linjäritet i både varp- och väftriktning för respektive väv, 
pB>0,05, pR<0,05 och pS>0,05. 

 

 
Figur 28. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

variation i friktion i både varp- och väftriktning för respektive väv, pB>0,05, 
pR>0,05 och pS<0,05. 

 



 

33 

 
Figur 29. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 
ytojämnhet i både varp- och väftriktning för respektive väv, pB>0,05, pR>0,05 och 

pS<0,05. 

 

Den genomsnittliga friktionen är enhetslös. Ett högre värde på den genomsnittliga 
friktionen innebär en högre friktion mellan tyget och mätutrustningen, se Figur 27. 
För den genomsnittliga friktionen finns ingen signifikant skillnad mellan den 
behandlade och den obehandlade väven, se Bilaga 6. Signifikans finns gällande 
riktning men ingen skillnad detekterades gällande rät- och avigsida vilket innebär 
att friktionen är lika stor på vävarnas båda sidor. Även variation i friktion är 
enhetslös. Ett högre värde på variation i friktion innebär större skillnader i friktion 
längs tygets yta, se Figur 28. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan den 
behandlade och den obehandlade väven. Likaledes fanns ingen signifikant skillnad 
mellan varp- och väftled. Variation i friktion är dock signifikant olika mellan 
vävarnas rät- och avigsida. Ytojämnheten i ett tyg indikerar variationer i höjd på 
tygets yta där ett högre värde visar på större skillnad mellan lägsta och högsta 
punkt, se Figur 29. Varken skillnad i behandling eller riktning visar på signifikans 
medan skillnaden i rät- respektive avigsida är signifikant. 

 
4.6 KES FB2-SH BÖJNING AV GARN 
KES FB2-SH visar resultat från två parametrar; böjstyvhet (B) som visar hur svårt 
garnet är att böja samt hysteres vid böjning (2HB) som visar på garnets 
återhämtningsförmåga vid böjning.  
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Figur 30. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

böjstyvhet av obehandlat respektive olika antal gånger behandlat garn pB>0,05.  

 

 
Figur 31. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 
hysteres vid böjning av obehandlat respektive olika antal gånger behandlat garn 

pB<0,05. 

 

Ett högre värde på böjstyvheten motsvarar högre styvhet hos garnet, se Figur 30. 
Ingen signifikant skillnad finns mellan behandlingarna gällande böjstyvhet vilket 
innebär att samtliga garner svarar likvärdigt på böjmomentet, se Bilaga 7. Hysteres 
vid böjning av garn beskriver garnets återhämtning utefter det cykliska 
böjmomentet. Ett lägre värde på hysteresen innebär högre återhämtningsgrad, se 
Figur 31. Signifikant skillnad finns mellan de olika behandlingarna gällande 
hysteres vid böjning. En parvis jämförelse visar att garn som är smärglade fyra 
respektive fem gånger visar på bättre återhämtningsförmåga än de garner som 
smärglats en och tre gånger.  
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4.7 DRAGPROV AV GARN  
Vid dragprovning av garn undersöktes två parametrar; brottkraft vilken visar vid 
vilken dragkraft som garnet går av samt brottöjning som visar hur många 
procentenheter i förhållande till ursprungsläget som garnet töjts ut då det går av. 
Dragprovning av ett bomullsgarn testades för att jämföra styrkan av de behandlade 
pappersgarnerna med ett garn som är tillräckligt starkt för att användas som 
väftgarn i en industriell vävprocess. 

 

 
Figur 32. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 
brottkraft vid dragprovning av obehandlat respektive olika antal gånger behandlat 

pappersgarn samt ett referensgarn av bomull, pB<0,05.  
 

Brottkraften är den maximala kraften som ett garn klarat av att stå emot vid 
dragning innan det går av. Ett högre värde motsvarar högre styrka hos garnet. 
Skillnaden i brottkraft är betydande mellan de olika garnerna, se Figur 32. Parvis 
jämförelse visar att bomullsgarnet är signifikant svagare än samtliga övriga garner, 
se Bilaga 8. Signifikant skillnad finns mellan de garner som inte delar bokstav, se 
Tabell 4.  

 

Tabell 4. Parvis jämförelse av signifikans vid brottkraft. 

2 behandlingar A       

Obehandlat A       

1 behandling A B     

3 behandlingar A B     

4 behandlingar   B C   

5 behandlingar     C   

Bomull       D 
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Figur 33. Medelvärde och standardavvikelse som positivt och negativt felvärde för 

brottöjningen vid dragprovning av obehandlat respektive olika antal gånger 
behandlat pappersgarn samt ett referensgarn av bomull (B) pB<0,05.  

 
Brottöjningen är den maximala töjning som garnet gjort innan brott vid dragning. 
Ett högre värde innebär att garnet förlängts mer innan det går av. Det finns en 
signifikant skillnad i brottöjning mellan de olika garnerna, se Figur 33. Parvis 
jämförelse visar att det finns signifikans mellan flera av de olika garnerna, se 
Bilaga 8. Exempelvis så töjer sig det obehandlade garnet signifikant mer än 
samtliga övriga garner. Signifikant skillnad finns mellan de garner som inte delar 
bokstav, se Tabell 5.  

 

Tabell 5. Parvis jämförelse av signifikans vid brottöjning. 

Obehandlat A         

1 behandling   B       

2 behandlingar   B C     

4 behandlingar     C D   

Bomull       D   

3 behandlingar       D E 

5 behandlingar         E 

  

 
4.8 GARNERS MASSA PER LÄNGD 
Vid mätning av garners massa per längd mättes exakt 100 meter av respektive garn 
upp genom haspling varpå garnerna vägdes.  
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Figur 34. Värden på en mätning av vikt per 100 meter garn för obehandlat 

respektive olika antal gånger behandlat pappersgarn. 

 
Vikt per hundra meter garn visar på hur mycket av pappersgarnet som försvinner 
vid ökat antal smärglingsbehandlingar, se Figur 34. Då enbart ett replikat per 
kvalitet vägdes kan en ANOVA ej utföras. Skillnaden i vikt är mycket liten mellan 
garnerna med olika antal behandlingar men det garn som behandlats fem gånger 
väger mindre än det obehandlade.  

 
4.9 SVEPELEKTRONMIKROSKOP 
Med hjälp av bilder från ett svepelektronmikroskop kunde strukturen hos vävarna 
och garnerna undersökas visuellt. Skillnaden mellan de olika garnerna är liten och 
även det obehandlade garnet har vissa utstickande fiberändar, se Figur 35. De 
fiberändar som sticker ut är fibrer som brustit men som är fastkilade mellan 
trådarna i det fyrtrådiga garnet. I de aktuella bilderna är fiberändarna längre på det 
garn som smärglats tre gånger. Även skillnaden mellan den obehandlade och 
behandlade väven är liten, se Figur 36. 

 
Figur 35. Bilder på obehandlat garn respektive garn behandlat en och tre gånger 

tagna med svepelektronmikroskop vid förstoring 100x. 
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Figur 36. Bilder på obehandlad respektive behandlad väv tagna med 

svepelektronmikroskop vid förstoring 35x. 

 
4.10 LJUSMIKROSKOP 
Med ljusmikroskop kunde såväl obehandlad som behandlad väv samt obehandlat 
garn och garn som behandlats en till fem gånger analyseras visuellt. I Figur 37 syns 
skillnad mellan garnerna där det garn som behandlats fem gånger utvecklats till att 
ha högre porositet, volym och hårighet jämfört med det obehandlade garnet. I Figur 
38 visas de behandlade respektive obehandlade tygerna där viss skillnad syns 
mellan det behandlade och det obehandlade väftgarnet.  

 
Figur 37. Bilder på garner behandlade varierande antal gånger tagna i 

ljusmikroskop vid förstoring 100x. 
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Figur 38. Bilder på vävarnas rät- respektive avigsidor tagna med ljusmikroskop 

vid förstoring 100x. 
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5. DISKUSSION 

5.1 ANALYS AV FORSKNINGSFRÅGA 1 
Hur förändras de taktila egenskaperna i en denimväv av 100 % papper, där en 
mekanisk behandling i form av smärgling utförts en gång på väftgarnet, i 
jämförelse med en denimväv av 100 % papper där väftgarnet är obehandlat?  

Garnernas invävning och därmed tygets tjocklek har ökat i den behandlade väven 
jämfört med den obehandlade väven, se Tabell 1. Detta innebär att de egenskaper 
som relaterar till fukurami, alltså fyllighet och mjukhet, har ökat i väven med 
smärglat väftgarn. Enligt Mertova, Neckar & Ishtiaque (2016) kan detta bero på 
parametrar såsom förändring i garners diameter och böjstyvhet samt om tyget fått 
vila på sin tygrulle. I denna studie är, utefter bilderna som tagits i ljusmikroskop, 
skillnaden i diameter och yta mellan det obehandlade garnet och det garn som 
behandlats en gång liten men existerande, se Figur 37. Kombinationen av den ringa 
förändringen i diameter och att vävarna fått tid att vila, så att tyget därmed dragit 
ihop sig, kan ha påverkat invävningen. Eftersom tillverkningsmetoden varit 
annorlunda för de olika tygerna genom smärgling på ena tygets väftgarn styrks 
resultatet av Jamshidi Avanaki och Asgharian Jeddi (2015) som påstår att ett 
varierande tillstånd hos avslappnade vävda tyger uppstår beroende på dess tidigare 
tillverkningshistoria. Den ökade invävningen i den behandlade väven skedde 
främst i varpled men till viss del även i väftled. Den behandlade väven har genom 
den ökade invävningen ökat i kvadratmetervikt. Vid undersökning av hur vikten 
förändras på garnnivå till följd av behandlingen var skillnaden mycket liten mellan 
det obehandlade garnet och det garn som behandlats en gång. Viktökningen för 
kvadratmetervikten hos den behandlade väven kan därmed hänvisas till den ökade 
mängden material per kvadratmeter till följd av högre invävning. 

Då den behandlade väven innehåller mer material bör den visa på högre styrka än 
den obehandlade men utifrån resultatet från dragprovning på tyg, KES-FB1, 
påvisas ej något sådant samband. Den behandlade och obehandlade väven visar på 
likvärdiga resultat för hur stort motstånd de gör vid dragning, vilken energi det 
krävs för att töja vävarna, återhämtning efter dragning samt hur mycket de töjer sig 
vid en bestämd last. Enligt Raj och Sreenivasan (2009) återgår ett tyg med flexibel 
struktur i lägre grad till sin ursprungsform efter degradering än en mer kompakt 
väv. Trots att den behandlade väven fått ökad invävning, och därmed blivit mer 
kompakt, är det inte tillräckligt för att göra skillnad i vävens 
återhämtningsegenskaper efter dragprovning. För skjuvning av tyg påvisades inga 
signifikanta skillnader för de olika vävarna. Hur tyget svarar på skjuvning beror 
enligt Hosseini Ravandi & Valizadeh (2011) på den specifika vävbindningen. 
Vidare menar Raj och Sreenivasan (2009) att antalet varp-/väft-korsningar i en 
vävbindning resulterar i mer eller mindre motstånd på grund av de mötande 
garnernas friktion. Sankaran & Subramaniam (2012) menar att ett tygs 
skjuvegenskaper bestäms av flotteringslängden i vävstrukturen samt snodden hos 
garnerna i en väv. Inga av dessa parametrar skiljer sig i den obehandlade respektive 
den behandlade väven och det är därav logiskt att ingen signifikant skillnad kunde 
detekteras i testet på skjuvegenskaper. 

Vid böjningstestet på tyg, KES-FB2, påvisades ingen signifikant skillnad i vare sig 
böjstyvhet eller hysteres vid böjning. Testet på böjstyvhet relaterar starkt till koshi-
egenskaperna vilket innebär att vävarna känns likvärdigt stela. Enligt litteratur 
korrelerar en ökad tjocklek i en väv starkt med en ökande böjstyvhet (Gibson & 
Postle 1978) och hysteres vid böjning är lägre för öppna, tunna konstruktioner (Raj 
et al. 1995). Trots dessa påståenden är skillnaden för liten för att detekteras för de 
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olika vävarna i denna studie. Likaså kunde ingen signifikant skillnad detekteras för 
de olika vävarna vare sig för genomsnittlig friktion, variation i friktion eller 
ytojämnheter i testet KES-FB4 trots att olika källor är överens om att syftet med 
smärgling är att ändra ytstrukturen till att bli mjukare (Rehnby 2010; Kadolph 
2014; Tomasino 2005). Enligt Kawabata och Niwa (1988) är KES-utrustningen 
utvecklad för att göra mätningar med hög finkänslighet. Raj och Sreenivasan 
(2009) menar att grövre garner ger utslag för både ytojämnheter och variation i 
friktion i KES-FB4. Den lilla skillnaden smärglingen gjort på väftgarnet är 
troligtvis inte detekterbar eftersom den ojämna, kuperade ytan från garnernas 
grovlek och vävens struktur är för dominanta.  

Vid test av kompression, KES-FB3, visade sig tryckprovkurvans linjäritet, 
återhämtning efter tryck och kompression vid maxlast inte vara signifikanta. De 
olika vävarna uppger alltså lika stort motstånd vid kompression, lika mycket 
återhämtning i procent efter sammanpressning samt har samma tjocklek vid 
kompression med maxlast. Däremot visade skillnaden mellan behandlad och 
obehandlad väv sig signifikant för parametrarna tryckenergi, initial tjocklek och 
andel kompression. Den behandlade väven komprimeras lättare och till större del 
än den obehandlade väven. Den behandlade väven är högre vid den initiala 
tjockleken och kan vid maxlast komprimeras till lika tjocklek som den obehandlade 
väven, vilket innebär att vävens fukurami, fyllighet och mjukhet, har förbättrats. 
Både kompressibiliteten och den initiala tjockleken ökar vid ökad invävning av 
garnerna i en väv (Mertova, Neckar & Ishtiaque 2016). Vidare kan enligt Behery 
(2005) dimensionsstabilitet av garnets tvärsnitt påverka kompressibiliteten av ett 
tyg. Rehnby (2010) beskriver att smärgling ger ett tyg ökad volym och fylligare 
känsla samtidigt som Scardino (1985) menar att garnets ytstruktur projiceras till 
tygets ytgeometri. Enligt dessa påståenden kan smärglingen ha påverkat den 
behandlade vävens kompressionsegenskaper dels genom att den ökat vävens 
tjocklek genom garnernas ökade invävning, men också genom att smärglingens 
påverkan på garnets yta projicerats till tyget genom ökad fyllighet. Ett försök till ett 
mer ingående sätt att förklara resultatet kräver tre påståenden från tidigare studier. 
Ökad hårighet hos ett garn ger upphov till ökad friktion mellan garnerna i en väv 
(Kumar, Nishkam & lshtiaque 2005), friktion uppstår i varp-/väft-korsningar (Raj 
och Sreenivasan 2009) och trycket mellan garnerna i bindepunkterna och garnernas 
diameter påverkar invävningen (Mertova, Neckar & Ishtiaque 2016). Med hjälp av 
resultatet för kompression samt påståendena från tidigare studier är det av intresse 
för studien att med försiktighet utöka listan för de påverkande faktorerna för 
invävning från Mertova, Neckar & Ishtiaque (2016). Den aktuella studien föreslår 
att ökad friktion mellan garnerna i bindepunkterna ger upphov till ökad invävning. 
Detta eftersom ökad hårighet på det smärglade väftgarnet verkar ha gett upphov till 
högre friktion i bindepunkterna vilket i sin tur påverkat väven i form av ökad 
invävning. Eftersom hårigheten utefter bilderna tagna med ljusmikroskop, se Figur 
37, är liten går det inte att med säkerhet bekräfta detta som en slutsats.  

Utifrån visuell analys av vävarna går det att urskilja viss ökning av utstickande 
fiberändar hos de vita väftgarnerna på avigsidan på den behandlade väven, se Figur 
38. Likaså syns en liten skillnad mellan det obehandlade garnet och det garn som 
behandlats en gång vid visuell analys av garnerna, se Figur 37. Dragprovning på 
garn, böjning av garn och viktbestämning för hundra meter garn visar på liknande 
resultat för garnet som är behandlat en gång jämfört med det obehandlade garnet. 
Brottöjningen är det enda resultatet som visar på signifikant skillnad mellan 
obehandlat garn och det garn som är behandlat en gång. SEM möjliggör närmare 
analys av garnernas yttopografi innan och efter en respektive tre smärglingar, se 
Figur 35, samt på det behandlade och det obehandlade tyget, se Figur 36. Då SEM 
studerar garnerna på väldigt nära håll är det svårt att dra några slutsatser om 
resultatet eftersom bilderna inte ger en övergripande bild över antalet utstickande 
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fiberändar. Det som kan urskiljas från bilderna är att skillnaden mellan de olika 
garnerna är liten och även det obehandlade garnet har vissa utstickande fiberändar. 
De fiberändar som sticker ut är fibrer som brustit men som är fastkilade mellan 
trådarna i det fyrtrådiga garnet. I de aktuella bilderna är fiberändarna längre på det 
garn som smärglats tre gånger. Skillnaden mellan obehandlat garn och garn som 
smärglats en gång är avslutningsvis liten. 

Sammanfattningsvis går det med säkerhet att redogöra för att en förbättring av 
taktila egenskaper är näst intill obefintlig hos en denimväv av 100 % papper där en 
mekanisk behandling i form av smärgling en gång av väftgarnet utförts, i 
jämförelse med en denimväv av 100 % papper där väftgarnet är obehandlat. Enbart 
en smärglingsbehandling på väftgarnet gjorde inte tillräckligt stor skillnad för att 
kunna detekteras i denimväven. Den största skillnaden hos vävarna är den ökade 
initiala tjockleken och större andel kompression hos den behandlade väven, vilken 
orsakats av den ökade invävningen av såväl varp- som väftgarn. Förutom detta är 
vävarna väldigt lika varandra. Vävarna visar utifrån test av dragning, skjuvning och 
böjning på likvärdiga egenskaper relaterade till koshi och numeri. Vävarna 
uppfattas alltså som likvärdigt stela respektive släta. Vid test på kompression visar 
den behandlade väven på förbättrade egenskaper relaterade till fukurami vilket 
innebär att den upplevs som fylligare och mjukare.  

 
5.2 ANALYS AV FORSKNINGSFRÅGA 2 
Vilka skillnader kan detekteras mellan pappersgarn som behandlats med smärgling 
en till och med fem gånger jämfört med obehandlat pappersgarn vid test av 
böjning, dragning, vikt samt vid visuell analys? 

Testresultatet från böjning av garn, KES-FB2-SH, visar på ej signifikant skillnad 
för böjstyvheten för de olika garnerna medan hysteres vid böjning var signifikant 
högre för garnerna som var behandlade en och tre gånger jämfört med de garner 
som behandlats fyra och fem gånger. Detta innebär att de garn som behandlats fyra 
respektive fem gånger återgår bättre till sin ursprungsform än de garn som 
behandlats en respektive tre gånger. Hysteres vid böjning av tyg visar på bättre 
resultat, alltså mer återgång till ursprungsläget, vid öppna, tunna konstruktioner 
(Raj et al. 1995). Vid visuell analys kunde stor skillnad i hårighet detekteras mellan 
det obehandlade garnet och de garn som behandlats fyra respektive fem gånger. De 
behandlade garnerna hade ett ökat antal utstickande fiberändar vilket ger upphov 
till mer porositet. Om påståendet angående böjning antas gälla även för garn så bör 
porösa garner lättare återgå till sin ursprungsform efter böjning än kompakta 
garner, vilket stämmer överens med studiens resultat.  

Utifrån resultatet för brottkraften genom dragprovning av garn är det pappersgarn 
som behandlats fem gånger signifikant svagare än alla andra pappersgarner. Det 
pappersgarn som behandlats fyra gånger är signifikant svagare än det pappersgarn 
som behandlats två gånger samt än det obehandlade garnet. Precis som för 
smärgling av tyg försvagas likaså pappersgarnet av smärglingsbehandlingen. Vid 
för hård smärgling på tyg kan stora förslitningar orsakas (Kadolph 2014), vilket 
enligt resultatet för brottkraften korrelerar med den minskade styrkan på 
pappersgarn efter ökat antal behandlingar. Fibrillerna i pappret är från början 
sammankopplade med vätebindningar men smärglingen degraderar 
vätebindningarna och får fibrillerna att separeras från varandra (Costa Correia et al. 
2016). Denna beskrivning styrks av bilderna som tagits med ljusmikroskop där 
antalet utstickande fiberändar ökar med det ökande antalet garnsmärglingar, se 
Figur 37. Resultatet för brottöjningen vid dragprovning visar på signifikant skillnad 
för flera av de olika garnerna. Det obehandlade pappersgarnet visar på signifikant 
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större brottöjning än alla andra garner samtidigt som pappersgarnet som behandlats 
fem gånger visar på signifikant minst brottöjning jämfört med alla andra garner. En 
förklaring till att pappersgarnerna som behandlats genom smärgling fått lägre 
brottöjning är att de också har mindre brottkraft och därmed går av innan de hunnit 
töjas lika mycket som det obehandlade pappersgarnet. Vikten minskar i takt med 
fler garnsmärglingar av pappersgarnet men förändringen är mycket liten och kunde 
inte säkerställas statistiskt då enbart ett replikat per garn vägdes. 

Antalet utstickande fiberändar ökar successivt med antalet ökande 
smärglingsbehandlingar. Störst skillnad är det vid fyra och fem behandlingar i 
jämförelse med det obehandlade garnet. De utstickande fiberändarna kan enligt 
Krupincová, Neckář och Das (2015) delas in i två kategorier, korta och långa 
fiberändar. Med ökade antal smärglingar ökar såväl de korta som långa 
fiberändarna vilket bidrar till både mjukhet till garnet och eventuella problem vid 
vävning. Det ökade antalet fiberändar ger dessutom upphov till ökad friktion 
mellan garner (Kumar, Nishkam & lshtiaque 2005), vilket enligt Raj och 
Sreenivasan (2009) skulle medföra ökad skjuvstyvhet i en väv. De garner som 
smärglats flera gånger genomgick behandlingen i varierande längsgående riktning. 
Detta för att de utstickande fiberändarna riktas åt ett håll vid första smärglingen 
och i nästa omgång påverkas åt motsatt håll, se Figur 37, likt den metod som 
Tomasino (2005) beskriver för tyg där de utstickande fiberändarna önskas vara i 
neutral riktning. Enligt Scardino (1985) projiceras garnets ytstruktur till tygets 
ytgeometri vilket har betydelse för hur tygets ytstruktur skulle uppfattas vid 
användning av pappersgarn som är behandlat fler än en gång. Utifrån den visuella 
analysen av bilderna från ljusmikroskop skulle skillnaden i tygernas ytstruktur 
skilja sig markant mellan de garner som behandlats fyra och fem gånger jämfört 
med det obehandlade garnet. Abacáfiberns diameterstorlek är lik bomullens 
(Kozlowski, Baraniecki & Barriga-Bedoya 2005; Kadolph 2014) vilket skulle 
kunna indikera att de utstickande fiberändarna på pappersgarnet ger liknande 
känsla i en väv som bomullens fiberändar. Ett plagg tillverkat av stapelfibergarn är 
enligt Kadolph (2014) mer bekvämt än ett filamentgarn vilket visar på bättre 
resultat för stigande antal smärglingsbehandlingar.  

Sammanfattningsvis skiljer sig hysteres vid böjning, brottkraft och brottöjning 
signifikant mellan garnerna som behandlats fyra och fem gånger gentemot det 
obehandlade garnet. De garner som behandlats fyra och fem gånger är svagare vid 
dragning, töjs mindre innan brott och återgår i större grad till sin ursprungsform 
efter böjning jämfört med det obehandlade garnet. Bilderna som tagits med 
ljusmikroskop visar på högre porositet, volym och hårighet jämfört med det 
obehandlade garnet. Bilderna från ljusmikroskop visar på att hårighet, av såväl 
korta som långa fiberändar på pappersgarnet, ökar med ökat antal 
smärglingsbehandlingar. De långa fiberändarna kan bidra till oönskat utseende i en 
väv samt svårigheter i vävprocessen. Hårighet utav korta fiberändar samt 
abacáfiberns diameter har betydande fördelar för komfort i ett plagg då detta 
upplevs som mjukt. 

 

A. Vilka  skillnader kan detekteras mellan referensgarnet av bomull och 
pappersgarn som behandlats med smärgling mellan noll till och med fem 
gånger vid dragprovning? 

Referensgarnet av bomull visar på signifikant lägst resultat för såväl brottkraft som 
brottöjning jämfört med både obehandlat pappersgarn och pappersgarn som 
behandlats upp till fem gånger. Det pappersgarn som genomgått tre smärglingar 
har utefter den parvisa jämförelsen lika lågt värde vid brottöjning som bomullen, 
men förutom detta visar bomullsgarnet på lägst resultat. Bomullsgarnet är ett 
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enkelgarn med garnnummer Nm 17 medan pappersgarnerna är fyrtrådiga med 
garnnummer Nm 10,25. Garnerna är därmed väldigt olika och bomullsgarnet 
förväntas, till följd av att det är ett tunnare enkelgarn, vara svagare än det tjockare 
och tvinnade pappersgarnet. Bomullsgarnets egenskaper vid dragprovning 
undersöktes därav enbart för att kunna dra en slutsats kring huruvida pappersgarnet 
hade tillräckligt hög draghållfasthet efter smärgling för att kunna användas i en 
vävprocess. Detta kunde säkerställas då bomullsgarn av samma kvalitet som 
referensgarnet tidigare har använts som väftgarn i den vävstol som användes i den 
aktuella studien. Som tidigare nämnt uppstod frekventa trådbrott hos en av de fyra 
trådarna i det fyrtrådiga pappersgarnet vid femte behandlingen. Detta garn bör 
därmed uteslutas från framtida vävning trots att det visar på högre brottkraft än 
bomullsgarnet. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att pappersgarn som smärglats mellan 
noll och fem gånger är tillräckligt starka för att användas i en vävprocess. Samtliga 
typer av pappersgarnet har högre brottstyrka än referensgarnet av bomull. 
Resultatet för brottöjning visar på en likhet mellan bomullsgarnet och det garn som 
behandlats tre gånger, vilka tillsammans har lägst töjning vid brott i jämförelse 
med resterande typer av pappersgarn.  

 
5.3 UTVÄRDERING AV STUDIEN 
 
5.3.1 RELEVANS 
Denna studies relevans ligger i att undersöka den stora brist som hindrar en 
breddning av pappersgarnets användningsområde, nämligen garnets taktila 
egenskaper (Eckard & Hjälm 2015; Persson & Rundberg 2016; Murate et al. 
2008). Pappersgarn har potential att kunna ersätta viss del av bomullsproduktionen 
som ett mer miljövänligt alternativ i framtiden (Murate et al. 2008; Jiménez et al. 
2005; Blackburn 2005). Textilproduktion är en kemiskt intensiv process enligt 
siffror presenterade av Olsson, Posner, Roos & Wilson (2009) och det är därmed 
av intresse att utveckla en mekanisk mjukgöring av pappersgarnet snarare än en 
kemisk. Det är dessutom relevant att utveckla en mjukgörande behandling som 
utförs i ett tidigt processteg så att garnet sedan kan användas till olika typer av 
konstruktionstekniker. Då utrustningen som utvecklats i studien är portabel och 
delvis består av en bladspännare som redan används i industrin har den goda 
möjligheter att integreras med den utrustning som används för att ta fram 
pappersgarnet. Smärglingen skulle kunna utföras som det avslutande momentet 
innan garnet rullas upp på kona men efter att pappersarken beskurits och tvinnats. 
Om det går att tillverka pappersgarn av svensk skog med goda mekaniska- och 
taktila egenskaper är ännu oklart. Svenskt pappersgarn skulle dock tillverkas på ett 
liknande sätt som det av abacá (Mittuniversitet 2016) vilket innebär att även det 
svenska garnet skulle sakna utstickande fiberändar. Garnsmärgling kan av den 
anledningen vara aktuell att utföra även på svenskt pappersgarn för ökade taktila 
egenskaper. Processen för tillverkning av pappersgarn skiljer sig inte markant från 
processen för tillverkning av grafiskt papper vilket innebär att en omställning för 
pappersbruken troligtvis är möjlig.  

 
5.3.2 VALIDITET OCH PÅLITLIGHET  
Metoden för garnsmärgling är i utvecklingsstadiet och i enlighet med Rehnby 
(2010), Kadolph (2014) och Tomasino (2005) innefattar behandlingen många 
justerbara parametrar. Tidigare litteratur om garnsmärgling har ej hittats och med 
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tanke på att denna studie hanterar en första metod för garnsmärgling finns det risk 
för fler felkällor än då vedertagna, kommersiella processer används. För att öka 
pålitligheten till studien har litteratur om smärgling på tyg granskats och utifrån de 
beskrivna parametrarna utvecklades metoden för garnsmärgling. Parametrar som 
funnits i åtanke innefattar: olika antal efterföljande smärglingsbehandlingar, mer 
eller mindre tryck mot garnet då det förs genom bladspännaren, grovlek på 
sandpappret, hur ofta sandpappret skulle bytas, kontaktlängden som garnet färdats 
genom bladspännaren samt anslutningen av en dammsugaranordning för 
uppsugning av det damm som skapas. Att smärgla garn istället för tyg innebär 
större flexibilitet i nästkommande processer då garnet kan användas i såväl vävning 
som stickning. Att behandla garnet istället för ett färdigt tyg innebär att felkällor 
kan upptäckas i ett tidigt skede. På detta vis kan lite garn gå till spillo istället för att 
tyget förstörs. Resultaten från testerna visar stundom på en hög standardavvikelse 
vilket kan bero på de felkällor som uppstått genom garnsmärglingens nuvarande 
utförande men även till följd av att operatörerna var ovana vid att hantera KES-
utrustningen. För att säkerställa jämn och ultimat behandling skulle 
garnsmärglingen behöva utforskas mer, helst i form av utformandet av en specifik 
garnsmärglingsmaskin så att processen i högsta grad ska kunna bli replikerbar och 
därmed vetenskapligt pålitlig (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009).  

Både SEM och ljusmikroskop kan till viss del bidra till subjektivitet i resultaten på 
grund av att operatören oundvikligen, medvetet eller omedvetet, väljer område där 
bilden ska tas. Vid test av ytegenskaper (KES-FB4) uppdagades veck i tyget hos 
provkroppen vilket gav upphov till statistiska outliers i datainsamlingen och det 
berörda replikatet exkluderas därför. För att försöket skulle vara balanserat 
avlägsnades samma replikat från samtliga test inom KES-FB4 vilket resulterade i 
att fem replikat analyserades statistiskt istället för de sex som faktiskt utfördes vid 
testning. Vid dragprovning av garn var tiden limiterad vilket innebar att antalet 
replikat frångick standard. Resultatet från testerna ger därmed enbart en indikation 
om garnernas styrka men betydligt fler replikat skulle behöva testas för att en mer 
pålitlig bedömning ska kunna göras. Fler replikat skulle även behöva utföras 
gällande vägning av garnerna. Enbart ett garn per kvalitet vägdes vilket resulterade 
i att statistisk analys ej kunde utföras. Eftersom det var en större mängd garn som 
vägdes ökar dock resultatens pålitlighet i förhållande till verkligheten något.  

För att undersöka hur väl resultaten från KES korrelerar med hur människor 
faktiskt uppfattar de taktila egenskaperna hade en subjektiv bedömning kunnat 
utföras. KES har dessutom fått kritik till följd av att den är utvecklad utifrån en 
snäv population människor utan internationell mångfald. En subjektiv bedömning 
med testpersoner från varierande bakgrund och erfarenhet hade kunnat öka 
pålitligheten till studien. I KES ingår även test på luftgenomsläpplighet och 
termiska egenskaper vilka även dessa är parametrar som påverkar de taktila 
egenskaperna. Testerna kunde inte utföras men hade tillfört en mer komplett bild 
av skillnaden i taktila egenskaper mellan de två vävarna som undersöktes.  

Information om miljöpåverkan för pappersgarn av abacá är knapphändig och 
partisk till det företag som tillverkar garnet. Därav har miljöpåverkan för 
papperstillverkning, skogsindustrin och abacáfibern undersökts som komplement 
till Oji Fibers egna beskrivningar.  

 
5.3.3 MILJÖASPEKTER 
För att få bukt på miljöproblemen behöver konsumentbeteendet hos människor 
med god ekonomi förändras. Med en ökad världspopulation som dessutom får 
förbättrad ekonomi (FAO 2012) tillkommer ett större ansvar för var och en av oss 
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som redan nu handlar kläder i överflöd att ändra på ovanorna av slit-och-släng 
(Naturvårdsverket 2015). Vidare kan den mekaniska mjukgöringens försvagning av 
pappersgarnet diskuteras då detta skulle kunna resultera i en vara som inte håller 
lika länge. Ur hållbarhetssynpunkt kan behandlingen på så vis ifrågasättas. Dock 
hamnar det behandlade garnet på insidan av plagget och skyddas mot yttre faktorer 
genom den varpdominerade rätsidans höga fiberinnehåll till följd av varpgarnernas 
höga snodd (Kadolph 2014; Townsend 2015).  

Arean för bomullsodlingarna har knappt ändrats de senaste 80 åren. För att öka 
fiberproduktionen används istället markant mycket mer bekämpnings- och 
gödningsmedel (Fletcher 2014). Eftersom abacáplantan växer i ett specifikt klimat 
vid regnskogsregioner (Kozlowski, Baraniecki & Barriga-Bedoya 2005) finns en 
risk att odlingen av abacá inte kan öka för mycket utan att få liknande 
konsekvenser för miljön som bomullsodlingarna (Fletcher 2014). Med tanke på 
detta är en eventuell möjlighet att i framtiden kunna tillverka pappersgarn från 
svensk skog av intresse. Fibrerna av svensk skog har troligtvis inte samma 
egenskaper som den speciella abacáfibern vilken klassas som den starkaste 
naturliga fibern och som har väldigt god resistens mot vatten enligt Kozlowski, 
Baraniecki och Barriga-Bedoya (2005). Pappersgarn från svensk barrved jämfört 
med abacá skulle dock kunna fylla olika funktioner och produktkategorier i 
textilbranschen.  

Det råder skilda meningar om den svenska skogs- och pappersindustrin. Företag 
som ingår i skogsindustrierna och de organisationer som samarbetar med dessa 
verkar överens om att skogen är en miljömässigt fördelaktig råvara eftersom den är 
förnyelsebar (Skogsindustrierna 2017; TEKO 2015; PEFC 2013). Å andra sidan 
menar Naturskyddsföreningen (2017) att biologisk mångfald i de svenska skogarna 
är i riskzonen. Att använda skog eller abacá som råvara till textilfibrer handlar i 
enlighet med Fletcher (2014) om att kunna ersätta en liten del av de icke hållbara 
fibrerna som finns på marknaden idag. Skogen hade inte blivit den nya 
bomullsodlingen utan skulle verka som komplement till bomullen vars 
produktionsmängd har nått sin topp. Eftersom efterfrågan på grafiskt papper 
fortsätter att sjunka finns det en chans att framtida textila fibrer skulle kunna ta 
dess plats på marknaden utan att mer skog än förut behöver skövlas 
(Skogsindustrierna 2017). Även tillverkningen av pappersmassa bör gå till på ett 
miljömässigt skonsamt sätt. Detta går att säkerställa genom att ta del av de senaste 
rönen och dess framsteg till en miljömässigt fördelaktig tillverkning av 
pappersmassa av abacá (Jiménez et al. 2005). Pappersgarn från svensk skog är 
tänkt att tillverkas utan miljöfarliga kemikalier så att biologisk nedbrytbarhet 
möjliggörs (Mittuniversitetet 2016). För att kunna tillgodose dagens behov utan att 
äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov behöver 
hänsyn tas till samtliga dimensioner av hållbar utveckling - social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet (Förenta Nationerna 1987). Lokal produktion och nya 
produktmöjligheter för pappersbruken gynnar svenskt näringsliv medan en 
kemikaliefri behandling och en ökad fibermångfald gynnar både social och 
miljömässig hållbarhet. 
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6. SLUTSATS 

Syftet med studien var att undersöka hur mekanisk mjukgöring i form av 
garnsmärgling, skild från konventionell smärgling på tyg, påverkar de mekaniska 
och taktila egenskaperna hos pappersgarn. Syftet med studien angreps genom ett 
initialt utformande av två forskningsfrågor samt en tillhörande underfråga. De 
taktila egenskaperna hos två pappersvävar, där väftgarnet i det ena tyget var 
mekaniskt mjukgjort en gång genom smärgling med sandpapper, jämfördes med 
hjälp av den objektiva bedömningsmetoden KES. För att vidare undersöka hur 
upprepade behandlingar påverkar pappersgarnets mekaniska egenskaper jämfördes 
det obehandlade garnet med garn som behandlats en till fem gånger. Vid 
dragprovning av garn jämfördes pappersgarnerna med ett referensgarn av bomull 
vars dragstyrkeegenskaper är så pass goda att garnet går att använda som väftgarn 
till traditionellt denimtyg. Både vävarna och garnerna undersöktes visuellt med 
hjälp av ljus- och svepelektronmikroskop. Den övergripande målsättningen med 
arbetet var att främja utvecklingen av framtidens hållbara fibrer. 

I resultaten från majoriteten av testerna som utförts gällande de taktila 
egenskaperna är skillnaden mellan de två vävarna inte signifikant. Av resultat och 
diskussion kan slutsats därmed dras att smärgling en gång av väftgarnet enligt den 
metod som utvecklats och redovisats för inte förbättrar känslan av denimväven. Ett 
par undantag kan dock urskiljas. Den behandlade väven är lättare att komprimera 
och har en större initial tjocklek än den obehandlade. Detta tyder på att 
smärglingen kan ha ändrat garnernas diameter vilket resulterat i högre invävning 
och därmed ökad kvadratmetervikt och tjocklek. Signifikanta skillnader i 
mekaniska egenskaper för obehandlat garn respektive behandlat garn en till fem 
gånger kunde även detekteras. De garner som behandlats fyra och fem gånger är 
svagare vid dragning, töjs mindre innan brott och återgår i större grad till sin 
ursprungsform efter böjning jämfört med det obehandlade garnet. Det bomullsgarn 
som användes som referensprov vid dragprovning av garn är tunnare än 
pappersgarnet och användes endast för att kunna säkerställa huruvida de 
pappersgarn som genomgått flera smärglingsbehandlingar teoretiskt sätt är 
tillräckligt starka för att användas som väftgarn i en vävprocess. Bomullsgarnet har 
lägst brottstyrka av samtliga garner, inklusive det garn som behandlats fem gånger. 
I teorin är pappersgarn som behandlats upp till fem gånger därmed tillräckligt 
starkt för att väva med men med hänvisning till de trådbrott som uppkom i en av 
garnets fyra trådar vid femte smärglingen bör dock ett sådant garn inte användas i 
en industriell vävprocess. Tre eller fyra smärglingar verkar vara ultimat då 
målsättningen är att öka antalet fiberändar utan att degradera garnets styrka.  

Slutligen visar olika antal smärglingar på stora skillnader vid visuell analys av 
bilder från ljusmikroskop. De utstickande fiberändarna som bildats genom 
behandlingen är både korta och långa vilket kan ge upphov till såväl mjukhet som 
eventuella svårigheter i en vävprocess. Bilderna som tagits med ljusmikroskop 
visar på högre porositet och hårighet jämfört med det obehandlade garnet. Med 
tanke på att smärglingen påverkar hårigheten på pappersgarnet till att mer likna ett 
stapelfibergarn samtidigt som tillräckligt mycket av pappersgarnets styrka är 
bevarad kan metoden för garnsmärgling vara intressant att utforska närmare. Av 
speciellt intresse kan studien vara för den forskning som bedrivs gällande 
pappersgarn av svensk skog. Genom att öka pappersgarnets taktila egenskaper tas 
ett steg närmare fibermångfald och en ökad möjlighet att tillgodose framtida 
fiberbehov. Med samtliga dimensioner av hållbar utveckling i åtanke önskar 
studien avslutningsvis sporra allmänheten, industrin och den akademiska världen 
till att göra sitt yttersta för att tillgodose sig jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt 
och hitta lösningar som gynnar en hållbar framtid.  
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
Den garnsmärglingsmetod som utvecklats i studien är i sin initiala fas och det finns 
ett flertal parametrar som skulle vara av intresse att undersöka vidare. Även 
pappersgarn i sig är värt att vidare undersöka. Den information som finns om 
pappersgarn av abacá är knapphändig och en fullständig livscykelanalys skulle 
behöva utföras för att en grundlig granskning av dess miljömässiga fördelar ska 
kunna möjliggöras. Utveckling av pappersgarn bestående av svensk råvara pågår 
för tillfället och en jämförelse mellan pappersgarnet som användes i studien och ett 
svenskt pappersgarn hade varit av intresse att utföra. En sådan jämförelse bör 
inkludera mekaniska och taktila egenskaper såväl som visuella egenskaper.  
  
I denna studie utfördes enbart en snabb visuell analys angående de utstickande 
fiberändarna. Det hade dock varit av intresse att närmare jämföra de smärglade 
garnerna med ett stapelfibergarn för att se om och hur fiberändarna skiljer sig både 
i utseende och mängd. Om och hur den specifika typen av utstickande fiberändar 
påverkar komfortegenskaperna i en konstruktion bör också undersökas närmare 
eftersom studien enbart kollar till effekten i en väv med ett garn som behandlats en 
gång och inte flera gånger. De garn som smärglats fyra och fem gånger hade 
synbart fler utstickande fiberändar och var starkare än referensgarnet av bomull 
gällande brottstyrka. Detta pekar mot att ett garn som smärglats fyra eller fem 
gånger är tillräckligt starkt för att klara av belastningen i en vävprocess. Ett 
problem uppstod dock vid den femte behandlingen. Eftersom garnet som användes 
var fyrtrådigt gick stundom en tråd av under smärglingen. Det hade därför varit av 
intresse att undersöka garnsmärgling av grövre enkelgarn istället för tvinnade garn. 
Eventuellt hade ett grövre enkelgarn klarat av färre men tuffare behandlingar och 
ändå erhålla de utstickande fiberändarna.  
  
Vid test av ytegenskaper på väven kunde konstateras att den lilla skillnad 
smärgling en gång av väftgarnet resulterat i, inte är detekterbar i väven. Detta beror 
troligtvis delvis på att en behandling helt enkelt inte gjorde tillräckligt stor skillnad 
men även till följd av att den ojämna, kuperade ytan från garnernas grovlek och 
vävens struktur var för dominanta i kombination med utrustningens känslighet. Av 
den anledningen hade det varit intressant att ta fram en vara med större andel 
smärglat garn. Genom att sticka med det mekaniskt mjukgjorda garnet kan en trikå 
av 100 % mekaniskt mjukgjort pappersgarn lätt tillverkas varpå de taktila 
egenskaperna kan jämföras med en trikå av obehandlat garn. 
  
En pågående studie av mekanisk mjukgöring av pappersgarn utfördes en studie om 
mjukgöring genom ultraljud och/eller enzymbehandling. De trikåer som behandlats 
med ultraljud och enzym visade på bättre taktila egenskaper i jämförelse med 
obehandlad trikå av pappersgarn. Då trikån berörs med fingertoppen finns dock en 
del av papprets strävhet kvar och kanske hade det av den anledningen varit 
intressant att kombinera ultraljud, enzym och garnsmärgling för att ge 
konstruktionen både minskad böjstyvhet, mer bulk och en mjukare känsla. 
  
I KES ingår, utöver de test som utförts, även tester för termiska egenskaper och 
luftgenomsläpplighet. Under testningen på Shinshu University var laborationstiden 
begränsad och de två testerna kunde inte utföras. Troligtvis hade resultatet från 
testerna visat på liknande resultat som majoriteten av de utförda testerna i KES, 
nämligen att smärgling en gång av väftgarnet inte gör någon skillnad för de taktila 
egenskaperna. Om en väv av väftgarn som genomgått fler smärglingar undersöks 
hade dock dessa tester varit speciellt intressanta att utföra då ett ökat antal 
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utstickande fiberändar förväntas påverka både luftgenomsläpplighet och 
värmeledande förmåga.  
  
Innan färgning av varpgarnet testade färgmästare Claes Hedström att färga en 
härva av pappersgarnet med syrafärg. Garnet tog då, som förväntat, inte upp någon 
färg men det var betydligt mer följsamt än det obehandlade garnet och kändes 
mjukare än det garn som färgades med reaktivfärg. Det hade därför varit intressant 
att undersöka om de taktila egenskaperna förbättras efter att garnet genomgått våt 
bearbetning i sur miljö. Troligtvis minskar den sura miljön styrkan på den 
syrakänsliga fibern vilket innebär att även analys av detta hade varit väsentligt att 
inkludera i en sådan studie. 
  
Avslutningsvis hade det även varit av intresse att undersöka hur kläder, av helt 
eller delvis smärglade pappersgarn, förändras till följd av tvätt och bruk i 
användarfasen. Denim av bomull blir ju mjukare med användning och formar sig 
efter sin specifika användares kropp. Att undersöka huruvida även denim av papper 
åldras på detta sätt hade därför varit intressant om pappersgarn ska kunna bli en 
kommersiell produkt. Eftersom de behandlade garnerna minskar i styrka hade en 
sådan undersökning även varit intressant ur ett hållbarhetsperspektiv. 
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BILAGA 1 
 
I Bilaga 1 presenteras samtliga provkroppar som förbereddes inför KES-testerna 
dragning, skjuvning, böjning, kompression, ytegenskaper samt böjning av garn. 
 

TEST STORLEK 
(mm) 

ANTAL 
PROVKROPPAR 

KOMMENTAR 
(ANTAL 
REPLIKAT/TEST) 

FB1 
Dragprovning 
och 
skjuvning 

200 x 200 Obehandlad: 
5 i varpled 
5 i väftled 
Behandlad: 
5 i varpled 
5 i väftled 

Två replikat per 
provkropp då samma 
provkropp kan 
användas till ett test på 
dragning samt ett test 
på skjuvning. (5) 

FB2 
Böjning 

50 x 200 Obehandlad: 
5 i varpled 
5 i väftled 
Behandlad: 
5 i varpled 
5 i väftled 

Ett replikat per 
provkropp. (5) 
 

FB3 
Kompression 

200 x 200 Obehandlad: 2 
Behandlad: 2 

Tre replikat per 
provkropp. 
Oberoende av riktning 
och sida. (6) 

FB4 
Ytegenskaper 

200 x 200 Obehandlad: 
2 varp/avig 
2 varp/rät 
2 väft/avig 
2 väft/rät 
Behandlad: 
2 varp/avig 
2 varp/rät 
2 väft/avig 
2 väft/rät 

Tre replikat per 
provkropp. (6) 

FB2-SH 
Böjning av 
garn 

Ca 100 Obehandlat: 8 
Behandlat en gång: 8 
Behandlat två gånger: 8 
Behandlat tre gånger: 8 
Behandlat fyra gånger: 8 
Behandlat fem gånger: 8 

Ett replikat per 
provkropp. (8) 
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BILAGA 2 
 
I Bilaga 2 presenteras normalfördelningsplot, residualplot och tvåvägs-ANOVA för 
dragprovkurvans linjäritet (LT), dragtöjningsenergin (WT), återhämtning efter 
dragning (RT) samt procentuell förlängning vid bestämd maxlast (EMT). För att 
kontrollera normalfördelning gjordes en normalfördelningsplot. Datan är 
normalfördelad då residualerna följer den röda stödlinjen. För att kontrollera att 
residualerna är oberoende gjordes en residualplot. Vid oberoende kan inget tydligt 
mönster avläsas.  
 
DRAGPROVKURVANS LINJÄRITET 
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DRAGTÖJNINGSENERGI 
 

 
 

—————   2017-05-29 16:05:26   ————————————————————

Welcome to Minitab, press F1 for help.
Executing from file: C:\Program Files (x86)\Minitab\Minitab 17\English\Macro
s\Startup.mac

This Software was purchased for academic use only.
Commercial use of the Software is prohibited.

General Linear Model: LT versus Behandling; Riktning 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S
Riktning    Fixed       3  Varp; Varp; Väft

Analysis of Variance

Source         DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling    1  0,000200  0,000200     0,07    0,795
 Riktning      2  0,039610  0,019805     6,91    0,007

Error          16  0,045848  0,002866
 Lack-of-Fit   1  0,001344  0,001344     0,45    0,511
 Pure Error   15  0,044504  0,002967

Total          19  0,085485

Model Summary

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,0535306  46,37%     36,31%           *

Coefficients

Term           Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant     0,9017   0,0200    45,15    0,000
Behandling
 O         -0,0033   0,0123    -0,26    0,795  1,06

Riktning
 Varp      -0,0445   0,0227    -1,96    0,068  3,42
 Varp      -0,0025   0,0376    -0,07    0,949  3,43

Regression Equation

LT = 0,9017 - 0,0033 Behandling_O + 0,0033 Behandling_S - 0,0445 Riktning_Va
rp
    - 0,0025 Riktning_Varp  + 0,0470 Riktning_Väft

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

Obs      LT     Fit    Resid  Std Resid
 1  0,8960  0,8960   0,0000          *     X
 2  0,6850  0,8539  -0,1689      -3,48  R

R  Large residual
X  Unusual X
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General Linear Model: WT versus Behandling; Riktning 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S
Riktning    Fixed       2  Varp; Väft

Analysis of Variance

Source         DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling    1  0,03613  0,03613     0,48    0,496
 Riktning      1  7,87512  7,87512   105,57    0,000

Error          17  1,26812  0,07460
 Lack-of-Fit   1  0,40613  0,40613     7,54    0,014
 Pure Error   16  0,86200  0,05387

Total          19  9,17937

Model Summary

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,273122  86,19%     84,56%      80,88%

Coefficients

Term          Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    2,6625   0,0611    43,60    0,000
Behandling
 O         0,0425   0,0611     0,70    0,496  1,00

Riktning
 Varp      0,6275   0,0611    10,27    0,000  1,00

Regression Equation

WT = 2,6625 + 0,0425 Behandling_O - 0,0425 Behandling_S + 0,6275 Riktning_Va
rp
    - 0,6275 Riktning_Väft

Normplot of Residuals for WT 

Residuals vs Fits for WT 
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ÅTERHÄMTNING EFTER DRAGNING 
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FÖRLÄNGNING VID BESTÄMD MAXLAST 
 

 
 

—————   2017-05-29 16:15:09   ————————————————————

Welcome to Minitab, press F1 for help.
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General Linear Model: RT versus Behandling; Riktning 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S
Riktning    Fixed       2  Varp; Väft

Analysis of Variance

Source         DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling    1    55,48   55,48     3,99    0,062
 Riktning      1   795,44  795,44    57,17    0,000

Error          17   236,54   13,91
 Lack-of-Fit   1    69,45   69,45     6,65    0,020
 Pure Error   16   167,08   10,44

Total          19  1087,45

Model Summary

     S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
3,73013  78,25%     75,69%      69,89%

Coefficients

Term          Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    73,550    0,834    88,18    0,000
Behandling
 O         -1,666    0,834    -2,00    0,062  1,00

Riktning
 Varp      -6,306    0,834    -7,56    0,000  1,00

Regression Equation

RT = 73,550 - 1,666 Behandling_O + 1,666 Behandling_S - 6,306 Riktning_Varp
    + 6,306 Riktning_Väft

Normplot of Residuals for RT 

Residuals vs Fits for RT 
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General Linear Model: EMT versus Behandling; Riktning 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S
Riktning    Fixed       2  Varp; Väft

Analysis of Variance

Source         DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling    1  0,01741  0,01741     0,38    0,543
 Riktning      1  2,34613  2,34613    51,88    0,000

Error          17  0,76885  0,04523
 Lack-of-Fit   1  0,04325  0,04325     0,95    0,343
 Pure Error   16  0,72560  0,04535

Total          19  3,13238

Model Summary

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,212664  75,45%     72,57%      66,03%

Coefficients

Term          Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    1,2025   0,0476    25,29    0,000
Behandling
 O         0,0295   0,0476     0,62    0,543  1,00

Riktning
 Varp      0,3425   0,0476     7,20    0,000  1,00

Regression Equation

EMT = 1,2025 + 0,0295 Behandling_O - 0,0295 Behandling_S + 0,3425 Riktning_V
arp
     - 0,3425 Riktning_Väft

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

                              Std
Obs     EMT     Fit   Resid  Resid
 3  2,2200  1,5745  0,6455   3,29  R

R  Large residual
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BILAGA 3 
 
I Bilaga 3 presenteras normalfördelningsplot, residualplot och tvåvägs-ANOVA för 
skjuvningsmotstånd (G), hysteres vid skjuvningsvinkel 0,5° (2HG) samt hysteres 
vid skjuvningsvinkel 5,0° (2HG5). För att kontrollera normalfördelning gjordes en 
normalfördelningsplot. Datan är normalfördelad då residualerna följer den röda 
stödlinjen. För att kontrollera att residualerna är oberoende gjordes en residualplot. 
Vid oberoende kan inget tydligt mönster avläsas.  
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HYSTERES VID SKJUVNINGSVINKEL 0,5° 
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General Linear Model: G-MEAN versus Behandling; Riktning 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S
Riktning    Fixed       2  Varp; Väft

Analysis of Variance

Source         DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling    1  0,14620  0,14620     0,45    0,513
 Riktning      1  1,72285  1,72285     5,27    0,035

Error          17  5,55921  0,32701
 Lack-of-Fit   1  0,08321  0,08321     0,24    0,629
 Pure Error   16  5,47600  0,34225

Total          19  7,42826

Model Summary

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,571850  25,16%     16,36%       0,00%

Coefficients

Term          Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant     6,056    0,128    47,36    0,000
Behandling
 O          0,086    0,128     0,67    0,513  1,00

Riktning
 Varp      -0,294    0,128    -2,30    0,035  1,00

Regression Equation

G-MEAN = 6,056 + 0,086 Behandling_O - 0,086 Behandling_S - 0,294 Riktning_Va
rp
        + 0,294 Riktning_Väft

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

                            Std
Obs  G-MEAN    Fit  Resid  Resid
10   7,800  6,435  1,365   2,59  R

R  Large residual
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General Linear Model: 2HG-MEAN versus Behandling; Riktning 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S
Riktning    Fixed       2  Varp; Väft

Analysis of Variance

Source         DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling    1   0,3200  0,3200     0,19    0,669
 Riktning      1   5,5862  5,5862     3,31    0,087

Error          17  28,7308  1,6900
 Lack-of-Fit   1   0,2060  0,2060     0,12    0,738
 Pure Error   16  28,5248  1,7828

Total          19  34,6371

Model Summary

     S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
1,30002  17,05%      7,29%       0,00%

Coefficients

Term          Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    15,535    0,291    53,44    0,000
Behandling
 O         -0,127    0,291    -0,44    0,669  1,00

Riktning
 Varp       0,529    0,291     1,82    0,087  1,00

Regression Equation

2HG-MEAN = 15,535 - 0,127 Behandling_O + 0,127 Behandling_S + 0,529 Riktning
_Varp
          - 0,529 Riktning_Väft

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

                               Std
Obs  2HG-MEAN     Fit  Resid  Resid
10    17,700  14,880  2,820   2,35  R

R  Large residual
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General Linear Model: 2HG5-MEAN versus Behandling; Riktning 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S
Riktning    Fixed       2  Varp; Väft

Analysis of Variance

Source         DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling    1   0,0174  0,01741     0,00    0,949
 Riktning      1   0,4470  0,44700     0,11    0,749

Error          17  71,6161  4,21271
 Lack-of-Fit   1   0,5216  0,52165     0,12    0,736
 Pure Error   16  71,0944  4,44340

Total          19  72,0805

Model Summary

     S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
2,05249  0,64%      0,00%       0,00%

Coefficients

Term          Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    26,639    0,459    58,04    0,000
Behandling
 O         -0,030    0,459    -0,06    0,949  1,00

Riktning
 Varp       0,149    0,459     0,33    0,749  1,00

Regression Equation

2HG5-MEAN = 26,639 - 0,030 Behandling_O + 0,030 Behandling_S + 0,149 Riktnin
g_Varp
           - 0,149 Riktning_Väft

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

                                Std
Obs  2HG5-MEAN     Fit  Resid  Resid
10     31,230  26,461  4,770   2,52  R

R  Large residual
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BILAGA 4 
 
I Bilaga 4 presenteras normalfördelningsplot, residualplot och tvåvägs-ANOVA för 
böjmotstånd (B) och hysteres vid böjning (2HB). För att kontrollera 
normalfördelning gjordes en normalfördelningsplot. Datan är normalfördelad då 
residualerna följer den röda stödlinjen. För att kontrollera att residualerna är 
oberoende gjordes en residualplot. Vid oberoende kan inget tydligt mönster 
avläsas. 
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HYSTERES VID BÖJNING 
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General Linear Model: B-MEAN versus Behandling; Riktning 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S
Riktning    Fixed       2  Varp; Väft

Analysis of Variance

Source         DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling    1  0,01643  0,01643     0,48    0,497
 Riktning      1  0,01729  0,01729     0,51    0,486

Error          17  0,58008  0,03412
 Lack-of-Fit   1  0,14132  0,14132     5,15    0,037
 Pure Error   16  0,43876  0,02742

Total          19  0,61380

Model Summary

      S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,184723  5,49%      0,00%       0,00%

Coefficients

Term           Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant     2,8808   0,0413    69,74    0,000
Behandling
 O         -0,0287   0,0413    -0,69    0,497  1,00

Riktning
 Varp       0,0294   0,0413     0,71    0,486  1,00

Regression Equation

B-MEAN = 2,8808 - 0,0287 Behandling_O + 0,0287 Behandling_S + 0,0294 Riktnin
g_Varp
        - 0,0294 Riktning_Väft

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

Obs  B-MEAN     Fit    Resid  Std Resid
 8  2,4303  2,8228  -0,3925      -2,30  R

R  Large residual

Normplot of Residuals for B-MEAN 
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General Linear Model: 2HB-MEAN versus Behandling; Riktning 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S
Riktning    Fixed       2  Varp; Väft

Analysis of Variance

Source         DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling    1  0,1211  0,12109     0,85    0,369
 Riktning      1  5,1887  5,18875    36,48    0,000

Error          17  2,4178  0,14222
 Lack-of-Fit   1  1,6050  1,60495    31,59    0,000
 Pure Error   16  0,8129  0,05080

Total          19  7,7277

Model Summary

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,377127  68,71%     65,03%      56,70%

Coefficients

Term           Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant     3,8934   0,0843    46,17    0,000
Behandling
 O          0,0778   0,0843     0,92    0,369  1,00

Riktning
 Varp      -0,5094   0,0843    -6,04    0,000  1,00

Regression Equation

2HB-MEAN = 3,8934 + 0,0778 Behandling_O - 0,0778 Behandling_S - 0,5094 Riktn
ing_Varp
          + 0,5094 Riktning_Väft

Normplot of Residuals for 2HB-MEAN 

Residuals vs Fits for 2HB-MEAN 
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BILAGA 5 
 
I Bilaga 5 presenteras normalfördelningsplot, residualplot och envägs-ANOVA för 
tryckprovkurvans linjäritet (LC), trycktöjningsenergi (WC), återhämtning efter 
kompression (RC), provets initiala tjocklek (T0), provets tjocklek vid maximal last 
(TM) samt andel kompression. För att kontrollera normalfördelning gjordes en 
normalfördelningsplot. Datan är normalfördelad då residualerna följer den röda 
stödlinjen. För att kontrollera att residualerna är oberoende gjordes en residualplot. 
Vid oberoende kan inget tydligt mönster avläsas. 
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TRYCKTÖJNINGSENERGI 
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General Linear Model: LC versus Behandling 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S

Analysis of Variance

Source        DF   Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling   1  0,02430  0,024300     4,69    0,056

Error         10  0,05186  0,005186
Total         11  0,07616

Model Summary

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,0720157  31,91%     25,10%       1,94%

Coefficients

Term          Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    0,2877   0,0208    13,84    0,000
Behandling
 O         0,0450   0,0208     2,16    0,056  1,00

Regression Equation

LC = 0,2877 + 0,0450 Behandling_O - 0,0450 Behandling_S

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

                              Std
Obs      LC     Fit   Resid  Resid
 3  0,5010  0,3327  0,1683   2,56  R

R  Large residual

Normplot of Residuals for LC 

Residuals vs Fits for LC 0,150,100,050,00-0,05-0,10
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General Linear Model: WC versus Behandling 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S

Analysis of Variance

Source        DF   Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling   1  0,01817  0,018174     5,65    0,039

Error         10  0,03219  0,003219
Total         11  0,05036

Model Summary

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,0567352  36,09%     29,69%       7,96%

Coefficients

Term           Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant     0,2214   0,0164    13,52    0,000
Behandling
 O         -0,0389   0,0164    -2,38    0,039  1,00

Regression Equation

WC = 0,2214 - 0,0389 Behandling_O + 0,0389 Behandling_S

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

                              Std
Obs      WC     Fit   Resid  Resid
 8  0,3960  0,2603  0,1357   2,62  R

R  Large residual

Normplot of Residuals for WC 

Residuals vs Fits for WC 
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ÅTERHÄMTNING EFTER KOMPRESSION 
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Welcome to Minitab, press F1 for help.
Executing from file: C:\Program Files (x86)\Minitab\Minitab 17\English\Macro
s\Startup.mac

This Software was purchased for academic use only.
Commercial use of the Software is prohibited.

General Linear Model: RC versus Behandling 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S

Analysis of Variance

Source        DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling   1   44,58   44,58     4,31    0,065

Error         10  103,53   10,35
Total         11  148,11

Model Summary

     S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
3,21757  30,10%     23,11%       0,00%

Coefficients

Term          Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    48,074    0,929    51,76    0,000
Behandling
 O          1,928    0,929     2,08    0,065  1,00

Regression Equation

RC = 48,074 + 1,928 Behandling_O - 1,928 Behandling_S

Normplot of Residuals for RC 

Residuals vs Fits for RC 
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Welcome to Minitab, press F1 for help.
Executing from file: C:\Program Files (x86)\Minitab\Minitab 17\English\Macro
s\Startup.mac

This Software was purchased for academic use only.
Commercial use of the Software is prohibited.

General Linear Model: T0 versus Behandling 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S

Analysis of Variance

Source        DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling   1  0,1133  0,11330    10,46    0,009

Error         10  0,1083  0,01083
Total         11  0,2216

Model Summary

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,104082  51,12%     46,23%      29,61%

Coefficients

Term           Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant     1,2927   0,0300    43,02    0,000
Behandling
 O         -0,0972   0,0300    -3,23    0,009  1,00

Regression Equation

T0 = 1,2927 - 0,0972 Behandling_O + 0,0972 Behandling_S

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

Obs      T0     Fit    Resid  Std Resid
12  1,1520  1,3898  -0,2378      -2,50  R

R  Large residual

Normplot of Residuals for T0 

Residuals vs Fits for T0 
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PROVETS TJOCKLEK VID MAXIMAL LAST 
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Welcome to Minitab, press F1 for help.
Executing from file: C:\Program Files (x86)\Minitab\Minitab 17\English\Macro
s\Startup.mac

This Software was purchased for academic use only.
Commercial use of the Software is prohibited.

General Linear Model: TM versus Behandling 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S

Analysis of Variance

Source        DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling   1  0,001344  0,001344     3,78    0,081

Error         10  0,003559  0,000356
Total         11  0,004903

Model Summary

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,0188649  27,41%     20,16%       0,00%

Coefficients

Term           Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    0,95542  0,00545   175,44    0,000
Behandling
 O         0,01058  0,00545     1,94    0,081  1,00

Regression Equation

TM = 0,95542 + 0,01058 Behandling_O - 0,01058 Behandling_S

Normplot of Residuals for TM 

Residuals vs Fits for TM 
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ANDEL KOMPRESSION 
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Welcome to Minitab, press F1 for help.
Executing from file: C:\Program Files (x86)\Minitab\Minitab 17\English\Macro
s\Startup.mac

This Software was purchased for academic use only.
Commercial use of the Software is prohibited.

General Linear Model: Andel kompression versus Behandling 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S

Analysis of Variance

Source        DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling   1   453,2  453,21    12,11    0,006

Error         10   374,2   37,42
Total         11   827,4

Model Summary

     S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
6,11714  54,77%     50,25%      34,88%

Coefficients

Term         Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    25,23     1,77    14,29    0,000
Behandling
 O         -6,15     1,77    -3,48    0,006  1,00

Regression Equation

Andel kompression = 25,23 - 6,15 Behandling_O + 6,15 Behandling_S

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

          Andel
Obs  kompression    Fit   Resid  Std Resid
12        17,80  31,37  -13,58      -2,43  R

R  Large residual

Normplot of Residuals for Andel kompression 

Residuals vs Fits for Andel kompression 
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BILAGA 6 
 
I Bilaga 6 presenteras normalfördelningsplot, residualplot och flervägs-ANOVA 
för genomsnittlig friktion (MIU), variation i friktion (MMD) samt ytojämnheter 
(SMD). För att kontrollera normalfördelning gjordes en normalfördelningsplot. 
Datan är normalfördelad då residualerna följer den röda stödlinjen. För att 
kontrollera att residualerna är oberoende gjordes en residualplot. Vid oberoende 
kan inget tydligt mönster avläsas. 
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VARIATION I FRIKTION 
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General Linear Model: MIU versus Behandling; Riktning; Sida 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S
Riktning    Fixed       2  Varp; Väft
Sida        Fixed       2  Avig; Rät

Analysis of Variance

Source         DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling    1  0,000058  0,000058     2,42    0,129
 Riktning      1  0,001188  0,001188    49,83    0,000
 Sida          1  0,000078  0,000078     3,29    0,078

Error          36  0,000858  0,000024
 Lack-of-Fit   4  0,000353  0,000088     5,58    0,002
 Pure Error   32  0,000506  0,000016

Total          39  0,002182

Model Summary

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,0048828  60,67%     57,39%      51,45%

Coefficients

Term             Coef   SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant     0,133700  0,000772   173,18    0,000
Behandling
 O          0,001200  0,000772     1,55    0,129  1,00

Riktning
 Varp      -0,005450  0,000772    -7,06    0,000  1,00

Sida
 Avig      -0,001400  0,000772    -1,81    0,078  1,00

Regression Equation

MIU = 0,133700 + 0,001200 Behandling_O - 0,001200 Behandling_S - 0,005450 Ri
ktning_Varp
     + 0,005450 Riktning_Väft - 0,001400 Sida_Avig + 0,001400 Sida_Rät

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

                                 Std
Obs      MIU      Fit    Resid  Resid
14  0,15200  0,14175  0,01025   2,21  R
15  0,15300  0,14175  0,01125   2,43  R
30  0,13900  0,12565  0,01335   2,88  R

R  Large residual

Normplot of Residuals for MIU 1050-5-10-15
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Welcome to Minitab, press F1 for help.
Executing from file: C:\Program Files (x86)\Minitab\Minitab 17\English\Macro
s\Startup.mac

This Software was purchased for academic use only.
Commercial use of the Software is prohibited.

General Linear Model: MMD versus Behandling; Riktning; Sida 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S
Riktning    Fixed       2  Varp; Väft
Sida        Fixed       2  Avig; Rät

Analysis of Variance

Source         DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling    1    35,26    35,26     1,04    0,314
 Riktning      1     7,65     7,65     0,23    0,637
 Sida          1  1367,84  1367,84    40,39    0,000

Error          36  1219,04    33,86
 Lack-of-Fit   4  1103,80   275,95    76,62    0,000
 Pure Error   32   115,24     3,60

Total          39  2629,80

Model Summary

     S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
5,81914  53,64%     49,78%      42,77%

Coefficients

Term          Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    12,113    0,920    13,17    0,000
Behandling
 O         -0,939    0,920    -1,02    0,314  1,00

Riktning
 Varp       0,437    0,920     0,48    0,637  1,00

Sida
 Avig       5,848    0,920     6,36    0,000  1,00

Regression Equation

MMD = 12,113 - 0,939 Behandling_O + 0,939 Behandling_S + 0,437 Riktning_Varp
     - 0,437 Riktning_Väft + 5,848 Sida_Avig - 5,848 Sida_Rät

—————   2017-05-29 19:35:05   ————————————————————

Welcome to Minitab, press F1 for help.
Retrieving project from file: ‘C:\Users\Julia\Documents\MinitabMMD.MPJ’
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Welcome to Minitab, press F1 for help.
Executing from file: C:\Program Files (x86)\Minitab\Minitab 17\English\Macro
s\Startup.mac

This Software was purchased for academic use only.
Commercial use of the Software is prohibited.

General Linear Model: SMD versus Behandling; Riktning; Sida 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       2  O; S
Riktning    Fixed       2  Varp; Väft
Sida        Fixed       2  Avig; Rät

Analysis of Variance

Source         DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling    1     7,31     7,31     0,26    0,616
 Riktning      1    36,02    36,02     1,26    0,268
 Sida          1  1139,00  1139,00    39,97    0,000

Error          36  1025,82    28,49
 Lack-of-Fit   4   910,30   227,57    63,04    0,000
 Pure Error   32   115,52     3,61

Total          39  2208,14

Model Summary

     S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
5,33807  53,54%     49,67%      42,65%

Coefficients

Term          Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    12,625    0,844    14,96    0,000
Behandling
 O         -0,427    0,844    -0,51    0,616  1,00

Riktning
 Varp       0,949    0,844     1,12    0,268  1,00

Sida
 Avig       5,336    0,844     6,32    0,000  1,00

Regression Equation

SMD = 12,625 - 0,427 Behandling_O + 0,427 Behandling_S + 0,949 Riktning_Varp
     - 0,949 Riktning_Väft + 5,336 Sida_Avig - 5,336 Sida_Rät

—————   2017-05-29 19:37:50   ————————————————————

Welcome to Minitab, press F1 for help.
Retrieving project from file: ‘C:\Users\Julia\Documents\MinitabSMD.MPJ’
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BILAGA 7 
 
I Bilaga 7 presenteras normalfördelningsplot, residualplot och flervägs-ANOVA 
för böjmotstånd (B) och hysteres vid böjning (2HB) för garn. För att kontrollera 
normalfördelning gjordes en normalfördelningsplot. Datan är normalfördelad då 
residualerna följer den röda stödlinjen. För att kontrollera att residualerna är 
oberoende gjordes en residualplot. Vid oberoende kan inget tydligt mönster 
avläsas. För hysteres vid böjning utfördes även en parvis jämförelse med hjälp av 
Tukey. Signifikant skillnad finns mellan de garner som inte delar bokstav. 
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HYSTERES VID BÖJNING 
 

 
 

 

—————   2017-05-29 19:41:37   ————————————————————

Welcome to Minitab, press F1 for help.
Executing from file: C:\Program Files (x86)\Minitab\Minitab 17\English\Macro
s\Startup.mac

This Software was purchased for academic use only.
Commercial use of the Software is prohibited.

General Linear Model: B-MEAN (YARN) versus Behandling 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       6  O; S1; S2; S3; S4; S5

Analysis of Variance

Source        DF   Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling   5  0,01456  0,002912     2,26    0,066

Error         42  0,05414  0,001289
Total         47  0,06870

Model Summary

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,0359025  21,19%     11,81%       0,00%

Coefficients

Term           Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    0,19354  0,00518    37,35    0,000
Behandling
 O          0,0027   0,0116     0,23    0,816  1,67
 S1         0,0127   0,0116     1,10    0,279  1,67
 S2         0,0115   0,0116     0,99    0,328  1,67
 S3         0,0202   0,0116     1,74    0,088  1,67
 S4        -0,0223   0,0116    -1,92    0,061  1,67

Regression Equation

B-MEAN (YARN) = 0,19354 + 0,0027 Behandling_O + 0,0127 Behandling_S1 + 0,011
5 Behandling_S2
               + 0,0202 Behandling_S3 - 0,0223 Behandling_S4 - 0,0248 Behan

dling_S5

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

    B-MEAN                    Std
Obs  (YARN)     Fit   Resid  Resid
28  0,3200  0,2138  0,1062   3,16  R

R  Large residual

Normplot of Residuals for B-MEAN (YARN) 
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General Linear Model: 2HB-MEAN (YARN) versus Behandling 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       6  O; S1; S2; S3; S4; S5

Analysis of Variance

Source        DF   Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling   5  0,03726  0,007452     6,11    0,000

Error         42  0,05124  0,001220
Total         47  0,08850

Model Summary

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,0349276  42,10%     35,21%      24,38%

Coefficients

Term           Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    0,20021  0,00504    39,71    0,000
Behandling
 O          0,0098   0,0113     0,87    0,390  1,67
 S1         0,0310   0,0113     2,75    0,009  1,67
 S2         0,0085   0,0113     0,76    0,453  1,67
 S3         0,0260   0,0113     2,31    0,026  1,67
 S4        -0,0390   0,0113    -3,46    0,001  1,67

Regression Equation

2HB-MEAN (YARN) = 0,20021 + 0,0098 Behandling_O + 0,0310 Behandling_S1 + 0,0
085 Behandling_S2
                 + 0,0260 Behandling_S3 - 0,0390 Behandling_S4 - 0,0365 Beh

andling_S5

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

    2HB-MEAN
Obs    (YARN)     Fit    Resid  Std Resid
28    0,3000  0,2263   0,0737       2,26  R
32    0,1600  0,2263  -0,0663      -2,03  R

R  Large residual
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BILAGA 8 
 
I Bilaga 8 presenteras normalfördelningsplot, residualplot, flervägs-ANOVA för 
brottkraft och brottöjning av garn. En parvis jämförelse utfördes även med hjälp av 
Tukey. Signifikant skillnad finns mellan de garner som inte delar bokstav. För att 
kontrollera normalfördelning gjordes en normalfördelningsplot. Datan är 
normalfördelad då residualerna följer den röda stödlinjen. För att kontrollera att 
residualerna är oberoende gjordes en residualplot. Vid oberoende kan inget tydligt 
mönster avläsas.  
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BROTTÖJNING 
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General Linear Model: Brottkraft versus Behandling 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       7  B; O; S1; S2; S3; S4; S5

Analysis of Variance

Source        DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling   6  3262498  543750    44,54    0,000

Error         63   769061   12207
Total         69  4031559

Model Summary

     S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
110,487  80,92%     79,11%      76,45%

Coefficients

Term          Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    1149,6     13,2    87,05    0,000
Behandling
 B         -473,6     32,3   -14,64    0,000  1,71
 O          170,0     32,3     5,26    0,000  1,71
 S1         103,5     32,3     3,20    0,002  1,71
 S2         202,4     32,3     6,26    0,000  1,71
 S3          98,3     32,3     3,04    0,003  1,71
 S4           7,4     32,3     0,23    0,821  1,71

Regression Equation

Brottkraft = 1149,6 - 473,6 Behandling_B + 170,0 Behandling_O + 103,5 Behand
ling_S1
            + 202,4 Behandling_S2 + 98,3 Behandling_S3 + 7,4 Behandling_S4
            - 108,0 Behandling_S5

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

Obs  Brottkraft     Fit   Resid  Std Resid
13       708,5  1253,1  -544,6      -5,20  R
34       943,7  1247,8  -304,1      -2,90  R

R  Large residual
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General Linear Model: Brottöjning (Garn) versus Behandling 
Method

Factor coding  (-1; 0; +1)

Factor Information

Factor      Type   Levels  Values
Behandling  Fixed       7  B; O; S1; S2; S3; S4; S5

Analysis of Variance

Source        DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value
 Behandling   6   65,91  10,9844    48,07    0,000

Error         63   14,39   0,2285
Total         69   80,30

Model Summary

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred)
0,478005  82,07%     80,37%      77,87%

Coefficients

Term          Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF
Constant    4,5860   0,0571    80,27    0,000
Behandling
 B         -0,484    0,140    -3,46    0,001  1,71
 O          2,007    0,140    14,34    0,000  1,71
 S1         0,505    0,140     3,61    0,001  1,71
 S2         0,214    0,140     1,53    0,131  1,71
 S3        -0,741    0,140    -5,29    0,000  1,71
 S4        -0,331    0,140    -2,37    0,021  1,71

Regression Equation

Brottöjning (Garn) = 4,5860 - 0,484 Behandling_B + 2,007 Behandling_O + 0,50
5 Behandling_S1
                    + 0,214 Behandling_S2 - 0,741 Behandling_S3 - 0,331 Beh

andling_S4
                    - 1,170 Behandling_S5

Fits and Diagnostics for Unusual Observations

    Brottöjning
Obs       (Garn)    Fit   Resid  Std Resid
 7        7,790  6,593   1,197       2,64  R
13        3,200  5,091  -1,891      -4,17  R
34        2,920  3,845  -0,925      -2,04  R

R  Large residual


