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Sammanfattning 
Detta arbete görs i samarbete med IKEA of Sweden och behandlar 
färgförändringar på textilier. Hållbarhet är en av de största utmaningarna för vår 
tid och drastiska förändringar av våra vanor och attityder krävs. IKEA arbetar 
aktivt för att skapa en mer hållbar värld för ’de många människorna’ och en vision 
är att skapa en attitydförändring och omvärdera inställningen till en 
blekningsprocess, som generellt anses som något negativt, till en positiv 
uppfattning till färgförändringen. Genom att bygga upp färger på nya sätt kan en 
kulör börja med en distinkt färg och under en viss tid förändras genom en 
traditionell blekningsprocess och erhålla en ny distinkt färg. Förhoppningen är att 
med denna teknik skapa ett konstant nyhetsvärde som gör att kunder inte är 
benägna att kassera sina varor för att de tröttnat på dem, utan istället finner ett 
värde i att behålla textilier som förändras under sin livscykel på ett intressant sätt. 
För denna rapport var uppdraget att utveckla, studera och dokumentera 
färgförändringen hos textilier. 

För studien vävdes en bomulls- och hampaväv med bindning önskad av IKEA. 
Två färgkombinationer utvecklades, en blå/rosa och en gul/rosa. Dessa 
kombinationer bestod av anjoniskt svavelfärgstoff, blått respektive gult, samt ett 
rosa svavelpigment. Målet var att få det blå och gula färgstoffet att blekas över 
tiden och genom denna process göra det rosa pigmentet synligt och därmed bli 
den dominerande färgen. Detta sker eftersom det blå och gula svavelfärgstoffet 
har en lägre färghärdighet än det rosa svavelpigmentet. 

Totalt togs tre färgkompositioner fram för varje färgkombination. En utan 
tillsatser, en med silikon samt en med harts. Dessa kompositioner studerades för 
att eventuellt kunna påvisa hur tillsatser kan påverka färgförändringen. Därefter 
testades färgförändringen på IKEA Testlab i Älmhult genom simulering av inom- 
och utomhusmiljö, även tvätt- och gnidtester utfördes. 

Mätningarna visade att det sker en färgförändring över tiden och att de skiljer sig, 
dels mellan färgerna men även mellan kompositionerna. Den blå/rosa 
kombinationen påvisade en långsammare förändring än den gul/rosa och 
gemensamt för båda är att förändringen skedde exponentiellt över tiden inom de 
studerade tidsintervallen. Det påvisades även att tillsatserna påverkade 
förändringen, silikon visade den minsta skillnaden numeriskt, det vill säga de 
proven var närmast den rosa färg som det önskades att provet skulle övergå till. 

Förändringen är mer påtaglig hos de gul/rosa proverna där det rosa pigmentet är 
tydligt medan den blå/rosa kombinationen har en förändring inom samma 
färgspektrum där färgen gått från en distinkt mörk färg till en distinkt ljus färg. 

Nyckelord: Färgförändring, irreversibel färgförändring, svavelpigment, 
svavelfärgstoff, miljösimulering  
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Abstract 
This work is executed in cooperation with IKEA of Sweden and investigates 
colour changes on textiles. Sustainability is one of the greatest challenges of our 
time and requires drastic changes of both our habits and attitudes. IKEA works 
towards creating a more sustainable world for ‘the many people’ in a variety of 
fields. Within this project, the vision is to create a change of attitude and 
transform the bleaching process, which today is seen as something negative, into a 
positive attitude towards colour changes. By building colours in new ways, the 
traditional bleaching process could, over time, convert one distinctive colour into 
a new distinctive colour. The goal with this technique is to create a constant news 
value within some products which results in the consumer keeping the products 
longer than before since the products change in an interesting way. For this report, 
the task is to develop, study and document the colour change of textiles which are 
dyed with two different sulfur colours, blue and yellow. 

A cotton and hemp weave was woven, with a construction requested by IKEA. 
Two colour combinations were developed, one blue/pink and one yellow/pink. 
These colour combinations contained anionic sulfur dye, blue and yellow, and a 
pink sulfur pigment. The goal was to make the blue and yellow dye fade over time 
and through this process make the pink pigment visible and become the dominant 
colour. This happens because the blue and yellow dye have a lower colour 
fastness than the pink pigment. 

Three colour compositions were developed for each colour combination. One 
without additives, one with silicone and one with resin. These compositions were 
studied in order to detect how additives might affect the colour change. The 
colour change for the different colours and compositions were tested at IKEA 
Testlab in Älmhult, Sweden. Simulations were done to mimic indoor and outdoor 
environments, also rubbing- and washing fastness tests were conducted. 

The tests showed that a colour change happens over time and that the change 
differs between colours and additives. The blue/pink composition showed a 
slower change than the yellow/pink composition did. However, the different 
colours had in common that the change happened exponentially over time within 
the observed timeframe. The additives showed different changing patterns and the 
additive which contained silicone showed a result closest to the desired pink 
colour.  

The colour change was more obvious for the yellow/pink samples as the pink 
pigment was visible after the simulations and the blue/pink samples had made a 
colour change within the same colour spectrum and had gone from one dark 
colour to a distinct lighter colour. 

Keywords: Colour change, irreversible colour change, sulfur pigment, sulfur dye 
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Sammanfattning populärversion 
Belastningen på miljön är idag stor och mycket beror på det slit- och- släng- 
samhälle som vi lever i. IKEA arbetar aktivt för att minska belastningen på miljön 
och därmed bidra till en mer hållbar värld. Företaget har en vision att förändra 
människors förhållningssätt till de produkter de köper. Målet är att få konsumenter 
att behålla sina produkter längre än de gör idag, bland annat genom att göra 
blekningsprocessen på textilier till en positiv upplevelse. 

Idén är att en textil produkt ska ha en viss färg när kunden köper den men att en 
färgförändring ska ske efter en viss tid. Förändringen sker till följd av den inom- 
och utomhusmiljö som produkten befunnit sig i. Syftet med denna rapport är att 
studera hur lång tid det tar för textilen att förändras och hur färgen ser ut under 
och efter förändringen.  

För att studera detta vävdes ett textilt material. Väven delades upp och delarna 
färgades med olika färgblandning. En blandning bestod av färgerna rosa och blå 
och den andra blandningen bestod av rosa och gul. Målet var att den blå 
respektive gula färgen skulle blekas bort över tiden och den rosa färgen skulle 
framträda. Det textila materialet utsattes för tester som simulerar inom- och 
utomhusmiljö. Även tvätt- och gnidtest utfördes för att se hur detta påverkade det 
textila materialet. 

Resultaten visar att det går att uppnå en positiv färgförändring hos det textila 
materialet. Det var lättare att se en tydlig färgförändring hos den väv som färgades 
gul än den som färgades blå. Det kan även konstateras att förändringen av de båda 
färgerna inte var lika snabb och lika stor hela tiden. De gula proverna visade den 
största förändringen där den rosa färgen var tydligt efter miljösimulering medan 
den blå färgen gick från en mörk till en ljus färg. 
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Förord 
Denna kandidatuppsats är den avslutande delen av textilingenjörsutbildningen, 
180 hp, vid Textilhögskolan i Borås och täcker 15 hp. Arbetet har delats lika 
mellan författarna. 

Författarna till detta arbete tycker att materialteknik och textilkemi är intressanta 
områden. Färglära är en del av detta och färger finns som bekant överallt och kan 
påverka vår sinnesstämning och uppfattning om vår omgivning. Att få 
möjligheten att göra ett examensarbete där uppfattningen av färger utmanas och 
nya tolkningar bjuds in till nya koncept var en otroligt spännande uppgift för oss. 

Denna kandidatuppsats har gjorts möjlig tack vare IKEA of Sweden, Lena 
Sörmon och Linda Worbin. Linda har utvecklat konceptet som ligger till grund för 
denna rapport och har en vision för vart detta kan leda i framtiden. Vi vill tacka 
båda för förtroendet och möjligheten att utföra detta arbete.  

Vi vill även tacka alla på IKEA Testlab som har varit otroligt tillmötesgående. Ett 
speciellt tack till Christina Nord som har varit vår laboratoriehandledare och 
guidat oss i våra tester.  

Marius Lehadus på IKEA har bidragit med diskussioner och gett värdefulla råd 
samt hjälpt oss med våra logistiska utmaningar. 

Vi har även fått hjälp av Magnus Sirhed på Textilhögskolan i Borås vars vänlighet 
och flexibilitet gjorde det möjligt att väva trots maskinproblem och försenade 
garnleveranser. 

Slutligen vill vi tacka Veronica Malm som varit vår handledare på 
Textilhögskolan i Borås och som har gett oss vägledning, råd och snabb 
återkoppling.  

 

Hedvig Hermansson     Emma Jalnefjord 

 

Borås 2017.06.03 

	 	



	 VII	

Ordlista 
 

Cylindriskt koordinatsystem: Koordinatsystem för ett tredimensionellt rum där 
koordinaterna i ett givet plan ges av polära koordinater och det vinkelräta 
avståndet från planet 

Euklidiskt avstånd: Avstånd mellan två punkter som ges av Pythagoras sats 

Formaldehydfri: En struktur där metylolgrupperna ersatts med metylgrupper 

ISO 139: Miljö med förhållandena 20 °C (± 2°C) och 65 % (± 2 %) luftfuktighet 

Kartesiskt koordinatsystem: Ett koordinatsystem med ortogonala koordinataxlar 

Lätt exciterade elektroner: Elektroner som lätt påverkas av tillförd energi och 
exciteras till ett yttre elektronskal 

Oeko-Tex standard 100: Certifiering som bekräftar att produkter inte innehåller 
kemikalier i halter som är skadliga 
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1 Introduktion 
Textila färger och mönster framställs och designas idag oftast för att förbli 
oförändrade över tiden, en färgförändring är sällan önskvärd. Dessa statiska färger 
är generellt normgivande. Dock finns nu nya textilier som kan ändra färg 
beroende på omgivningen och vilka stimulanser textilen utsätts för, till exempel 
kan en färgförändring ske genom värme och en färg går då över till en annan och 
när värmen avtar övergår textilen till ursprungsfärgen igen. Dessa så kallade 
reversibla färger är i ständig förändring och går över från en färg till en annan och 
sedan tillbaka till ursprungsfärgen. Färgerna öppnar upp för nya textila uttryck 
och användningsområden. Hur skulle det kunna fungera med irreversibel 
färgförändring? Färger som likt reversibla färger går från ett uttryck till ett annat 
men som sedan förblir i detta stadie, likt en blekningsprocess.    

Som Riggs (2006) diskuterar så blandas olika färger för att få ytterligare en färg. 
Vanligtvis är det tre kulörer som blandas till olika färger, dessa trichromie-färger 
är gult, blått och rött (Bide 2007). Om man blandar gult och blått får man grönt, 
blått och rött tillsammans blir lila och rött i kombination med gult ger en orange 
färg. Vilket betyder att alla färger är kombinationer av andra färger. Tänk om 
detta kunde utnyttjas och skapa en ny dimension till begreppet färger och textilier. 
Om textilen först är lila skulle den kunna blekas och bli röd genom att använda ett 
blått färgstoff som är mer benäget att blekas än det röda. 

Det bör kommenteras att varje färg har specifika egenskaper och i en 
färgblandning kan olika koncentrationer av färger påverka blekningsprocessen 
(Hurren 2008). Därför kan blekningen ske olika snabbt för färgerna i en 
färgblandning vilket kan göra att någon av färgerna träder fram och ett omslag kan 
ske om rätt förutsättningar finns. Det är detta som ska utforskas i denna rapport. 

Inom ramen för detta arbete önskas att få en färg att övergå till en annan färg 
genom en kontrollerad blekningsprocess. Dock, till skillnad från de reversibla 
färgerna, ska denna färg inte vara föränderlig utan vara en nytolkning av 
blekningsprocessen, det vill säga en irreversibel färgförändring.  

Worbin (2016) menar att genom denna process skulle nya dimensioner för både 
design och hållbarhet kunna utvecklas där blekning integreras i design och 
formspråk och ger textilen ett längre liv. Worbin1 har en förhoppning om att 
förändra uppfattningen och attityden till färger och tänja på gränserna för vad som 
anses rätt eller fel. Idag ses blekning av textilier oftast som något negativt och 
oönskat. Worbin vill skapa en attitydförändring för att öka hållbarheten. Med 
hjälp av denna teknik skulle textilier vara i ständig förändring och på så sätt få ett 
förlängt liv då färgförändringen inte är något negativt utan tvärtom önskvärd. 

																																								 																					

1	Linda Worbin, handledare på IKEA, Project Leader Smart Textiles. Möte 
2017.02.24.	
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Tanken är att textilen börjar med en färg och övergår till en annan inom loppet av 
en viss tid. 

Färgutvecklingen för två olika färger med samma bas ligger som grund och det 
bör påpekas att det ej önskas att förhindra ett naturligt förlopp utan att kunna 
omvandla en negativ process till något positivt. Det är därför en traditionell 
blekningsutveckling som önskas men där ursprungsfärgen övergår till en, på 
förhand, bestämd färg under processen. 

1.1 Uppdragsgivaren 
Detta projekt utförs i samarbete med IKEA of Sweden (vidare IKEA). 

Projektet faller inom ramen för IKEA:s kollektion Better Habits. IKEA har ingen 
tidigare dokumentation om huruvida ett färgomslag sker, hur lång tid det tar eller 
hur färgen förändras över tiden. IKEA önskar använda denna dokumentation för 
att inom snar framtid kunna implementera dessa färger i nya projekt och för att 
veta till vilka typer av textilier och miljöer färgen skulle kunna passa. 

1.2 Problembeskrivning 
I dagens samhälle konsumeras stora mängder textila material.  Den genomsnittliga 
årskonsumtionen av textilier i Sverige uppgår till 13 kg per person. Av denna 
konsumtion slängs drygt 7 kg och analyser visar att 60 % av det som kasseras är i 
användbart skick. Med tanke på att dessa produkter kräver mycket naturresurser 
och ofta även kemiska tillsatser under produktionen så är detta slöseri inte 
försvarbart. (Ekström 2013; Hultén, Johansson, Dunsö & Jensen 2016) 

Med hjälp av färgning, som på ett positivt sätt förändras över tiden, skulle en 
nyfikenhet kunna skapas hos konsumenter som gör att de väljer att behålla 
varorna under en längre tid. Denna princip bygger på att färgen hos produkterna 
förändras i en takt där nyhetsvärdet för konsumenten bibehålls men samtidigt sker 
under så lång tid att varorna behålls längre än de gjort utan färgförändringen.2  

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka och dokumentera om färgförändringar på 
ett kontrollerat sätt sker på en bomulls- och hampaväv som har blivit 
foulardfärgad med ett svavelpigment och ett anjoniskt svavelfärgstoff. Syftet 
inkluderar även att dokumentera och analysera hur tillsatser i färgbadet påverkar 
färgens förändring. 

 

 

																																								 																					

2	Linda Worbin, handledare på IKEA, Project Leader Smart Textiles. Möte 
2017.02.24.	
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1.4 Forskningsfrågor 
För att uppnå syftet med studien bör följande forskningsfrågor besvaras: 

o Kan man åstadkomma en färgförändring på en foulardfärgad väv på ett 
kontrollerat sätt över tid? 

o Hur influeras färgförändringen i förhållande till tid genom tillsatser och 
vilken inverkan har tillsatserna på färgomslaget? 

1.5 Avgränsningar 
Projektets avgränsningar är baserade på de riktlinjer som IKEA hade för denna 
studie. Hänsyn har även tagits till begränsningar vad gäller tillgänglig 
testutrustning samt de tidsrestriktioner som funnits för kursen. 

Under projektet har avgränsningar gjorts till att undersöka och dokumentera 
färgförändringar till följd av simuleringar och tester. Foulardfärgning har använts 
som infärgningsmetod. Väven som framställts har begränsats till oblekt 80 % 
bomulls- och 20 % hampagarn med garnstorleken Ne 6 i väft och blekt 100 % 
bomullsgarn med garnstorleken Ne 30/2 i varp.  

Recepten har begränsats till att bestå av anjoniskt svavelfärgstoff och 
svavelpigment. De kombinationer och kompositioner som tagits fram i syfte att 
studera färgförändring över tiden har avgränsats till två färgkombinationer, 
blå/rosa och gul/rosa, samt tre kompositioner per kombination, en utan tillsatser, 
en med silikon samt en med harts. De tillsatser som använts har begränsats av 
restriktioner kring kemikalieanvändning på IKEA. 
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2 Teoretisk genomgång 
I följande avsnitt presenteras olika begrepp och grundläggande fakta som är 
aktuella för rapporten och för att förtydliga senare avsnitt. 

2.1 Färger 
Färger finns överallt i olika nyanser, de kan berätta något, kan varna, hjälpa, visa 
tillhörighet, få betraktaren att känna varma eller kalla känslor etcetera. Hanson 
(2012) förklarar att färger kan upplevas olika beroende på vilka kontraster och 
andra färger som omger färgen, detta kan förvilla synintrycket och få betraktaren 
att tro att samma färg skiljer sig från varandra för att de omges av olika färger. Det 
är dock viktigt att poängtera att färger endast existerar i sinnet och uppkommer 
först när ljus med våglängder mellan 360-780 nm har reflekteras från ett objekt 
eller en ljuskälla och når ögat. Då stimuleras tapparna i ögat och det är tack vare 
dem man kan se färger. Från tapparna går synintrycket som nervsignaler, genom 
optiska nerven, till hjärnan som tolkar signalen och visar en färg. Detta innebär att 
hur färger ses och upplevs är ytterst subjektivt. (Rehnby 2010) 

Även om betraktarens färgintryck är subjektiv kan färgen identifieras numeriskt. 
Samtliga färgämnen finns identifierade i Colour Index där de har ett specifikt 
Colour Index number (Tingsvik 2016). 

Färger uppstår genom en ljusabsorption och för att produkten ska kunna uppvisa 
en färg krävs det att den absorberar ljus inom det synliga spektrat. Vidare krävs att 
färgen innehåller lätt exciterade elektroner. Molekyler kan byggas upp på olika 
sätt och genom att bygga färgämnena så att skillnaden i energinivåer minskar 
mellan elektronerna kan man skapa en ljusabsorption som faller inom det synliga 
spektrat. Dessa grupper i molekyler som gör att färg uppstår, alltså absorberar ljus 
inom det synliga spektrat, kallas kromoforer. (Tingsvik 2016)  

Ett spektrum är en uppdelning av vågrörelse i olika våglängder och/eller 
frekvenser. Det synliga spektrat kan delas upp i sex färgkategorier: röd, orange, 
gul, grön, blå och violett, se tabell 1. Övergångarna mellan de olika färgerna är 
gradvisa och dessa uppdelningar baseras på deras olika våglängder. För att vi ska 
uppleva en färgförändring hos en färg måste våglängden förändras, antingen 
genom en ökning eller minskning, och hamna utanför gränsen i våglängdsområdet 
hos den färg som först upplevdes. (Waldman 2002) 
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Tabell 1.  De olika färgkategorierna och deras våglängder, observera att 
våglängderna är ungefärliga och att gränserna kan skilja sig beroende på litteratur 

Färg Våglängd [nm] ca 

Röd 625 - 720 

Orange 590 - 625 

Gul 565 - 590 

Grön 520 - 565 

Blå 435 - 520 

Violett 380 - 435 

 

2.2 Färgämnen och pigment 
För färger och pigment tillämpas olika principer för hur färgen binder till 
materialet. Vid färgning löses oftast färgen upp i vatten och materialet läggs i eller 
passerar genom färgbadet så att färgen kan absorberas och kemiskt bindas till 
fibern. Om färgen inte läggs i ett färgbad är det ofta ett lösningsmedel det placeras 
i. Vid användning av pigment måste färgen fixeras för att bindas till fibern, detta 
kan göras med bindemedel eller hjälpkemikalier tillsammans med värme eller 
ånga. Att pigmentet ligger på ytan av fibern kan medföra en större benägenhet för 
minskad färgintensitet på den textila ytan vid påfrestningar, i synnerhet för mörka 
färger, vid exempelvis gnidning och tvättning. (Dass 2011; Elsasser 2010)  

Svavelfärgämnen är inte lösliga i vatten men genom reduktionsprocessen, där 
disulfidbindningarna spjälkas, blir de vattenlösliga och kan diffundera in i fibern. 
Därefter sker en oxidation och färgen blir så kallat fångad i fibern då den görs 
vattenolöslig igen. (Tingsvik 2016) Svavelfärgämnen är negativt laddade vilket 
gör att färgen kräver ett katjoniskt bindemedel för att kunna binda till fiberytan3. 

Generellt kan pigment göra materialet styvare och rekommenderas vanligtvis för 
ljusa nyanser. En fördel med att använda pigment är att både färgning och 
efterbehandling kan kombineras i en enda process, detta innebär ofta mindre 
energi- och vattenförbrukning än vid färgning med andra färgämnen. Pigmentet är 
olösligt i vatten och har inte affinitet att kunna reagera med textilfibrer. Därför 
appliceras det oftast tillsammans med bindemedel. Bindemedlet reagerar med 
fibern och behåller pigmentet i skiktet mellan bindemedel och textilen. Pigmentet 
diffunderar därför inte in i fibern. Pigmentets partikelstorlek är av betydelse för 
färgens resultat. En partikelstorlek på 0,05 - 2,0 µm ger ofta en god täckning av 
																																								 																					

3	Head Global Business Developer vid IKEA:s kontrakterade testlaboratorium. 
Möte 2017.04.12 
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färgen. Med en ökad partikelstorlek ökar färghärdigheten och täckningen av 
färgen medan intensiteten hos färgen minskar. (Chakraborty 2010; Elsasser 2010) 

2.3 Harts och silikon 
Tillsatser i färglösningen för textila material har olika påverkan på egenskaperna. 
Harts tillsätts ofta textila material för att erhålla en förbättrad skrynkelhärdighet. 
Skrynkelhärdigheten förbättras då man, i de amorfa delarna hos materialet, ökar 
inlagringen av polymeren. Detta kan dock medföra en försämrad styrka hos 
materialet och därför bör hänsyn tas till detta vid val av harts. Då det förekommer 
formaldehydavgivning från hartsbehandlade produkter bör hänsyn även tas till 
restriktioner kring formaldehyd i textila material där formaldehyd har påvisats 
hälsofarligt. (Tingsvik 2016) 

Användningsområdet för silikonkemikalier är stort. Då polymerens längd varierar 
erhålls olika egenskaper samt användningsområden. Ofta verkar dessa kemikalier 
på fiberytan och binds till fibern genom vätebindningar. Beroende på vilken typ 
av egenskap som önskas kan olika silikonkemikalier tillsättas. Detta kan till 
exempel göra textilen mjuk, vattenavstötande eller antistatisk. (Tingsvik 2016) 

Dessa tillsatser kan påverka ljushärdigheten olika då de inverkar på hur färgen 
absorberar UV-strålningen. Tillsatserna ökar absorptionen samtidigt som de 
filtrerar bort mycket energi. Även infallsvinkeln och hur ljuset kommer att 
reflekteras påverkas. Detta betyder att den upplevda färgen som ett material har 
kan variera beroende på vilka tillsatser som har adderats.4 

2.4 Färghärdighet 
Färger på textilier har en tendens att förändras under livscykeln och det finns olika 
sätt som färger kan avlägsnas på från en textil yta. Färger kan försvinna genom 
gnidning vilket främst beror på att ytlig färg inte är förankrad i materialet och 
textilier som är i kontakt med varandra kan ta upp färg från ytan och på så sätt 
missfärgas (Chakraborty 2011). Färg kan även försvinna genom en kemisk 
behandling, exempelvis tvättning, men kan också försvinna genom nedbrytning av 
färgens kromofora grupper, vilket kan ske vid påverkan av olika former av ljus 
(Hurren 2008). Detta kan medföra att textiliers livslängd förkortas då de på sikt 
inte ser ut som i ursprungsskicket.  

2.4.1 Ljushärdighet 
Termen ljushärdighet förklarar ett materials benägenhet att färgförändras under 
olika omständigheter. Olika färger har tendens till att förändras olika fort och 
Chakraborty (2011) nämner 15 olika faktorer som kan påverka ljushärdigheten. 
De finns inom områdena färgkemi, textilens karaktär, hur färgen fäster i/på 
textilen, ljuskällans karaktär och miljön där textilen används. Mecklenburg och 
																																								 																					

4	Head Global Business Developer vid IKEA:s kontrakterade testlaboratorium. 
Möte 2017.04.12	
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Hoyo-Meléndez (2011) diskuterar hur olika färger är benägna att blekas. Färger 
som har en hög ljushärdighet bleks kontinuerligt och långsamt över tiden medan 
färger som har en lägre ljushärdighet karakteriseras av en snabbare blekning som 
minskar över tiden.  

Ljushärdighet bedöms utifrån en åtta-gradig skala där åtta innebär hög 
ljushärdighet (SIS 2014). Ljusa svavelfärgämen har benägenhet att ha en lägre 
ljushärdighet medan mörkare svavelfärger tenderar att ha en hög ljushärdighet, 
dock varierar ljushärdigheten kraftigt mellan olika färger (Kadolph 2014). 
Variationen mellan olika färger grundar sig i den kemiska strukturen, där 
symmetriska färgmolekyler vanligtvis påvisar en högre ljushärdighet än de 
osymmetriska (Cristea & Vilarem 2006). 

2.5 Kontrollerade färgförändringar 
Det finns dokumentation från forskning som diskuterar färgförändring till följd av 
dålig färghärdighet. Dokumentationen baseras ofta på att färgen bleks till att 
enbart bli en ljusare nyans inom samma våglängdsområde. Genomgående anses 
denna process negativ ur hållbarhetssynpunkt och en stor del av dokumentationen 
presenterar olika sätt att undvika blekning av färger. Ingen dokumentation har 
påträffats som beskriver hur en irreversibel färgförändring kan ske från en distinkt 
färg till en annan distinkt färg. Såvitt författarna av detta arbete vet är detta den 
första rapport där foulardinfärgning med svavelfärgstoff och svavelpigment har 
använts för att upptäcka och dokumentera färgförändringar på en bomulls- och 
hampaväv. 

För att förstå processen under färgförändringen har främst information erhållits 
från IKEA:s kontrakterade färgtestlab:s Head Global Business Developer som gav 
råd under diskussioner och vid framtagning av färger. Då denne person har över 
10 års erfarenhet inom området och arbetar för ett ansett och etablerat färgföretag 
ansågs informationen pålitlig.  

Denne Head Global Business Developer menade att för att uppnå den 
blekningsprocess som önskas inom ramen för detta arbete måste allt göras 
omvänt, då det annars är så god färghärdighet som möjligt som är önskvärd. Han 
menade att även om färgförändringen bör ske rent kemiskt kunde han inte 
estimera hur snabbt det skulle ske eller hur utvecklingen skulle se ut då han aldrig 
läst om någon studie som önskar uppnå detta resultat. Han menade att det enda 
som kan kontrolleras i detta projekt är hur god ljushärdighet svavelfärgen samt 
pigmentet har individuellt innan de blandas. 

Denna Head Global Business Developer diskuterade även blekningsprocessen ur 
ett färgblandningsperspektiv. Blekningsprocessen kan ske antingen genom en 
naturlig process, på mekanisk väg eller med hjälp av laser. Det är den energirika 
UV-strålningen, som bryter ned de kromofora grupperna, som skapar en 
färgförändring. Det är viktigt att välja färger vars kromofora grupper har den 
passande känsligheten för UV-strålningens energi, så att man får den önskade 
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färgförändringen. Blekning handlar om en balans av energi. Men detta förklarar 
inte till fullo blekningsprocessen då det är många miljöfaktorer som påverkar en 
färgförändring. 

2.6 Miljösimuleringar 
För textilier är det ofta av intresse att studera hur de beter sig i olika miljöer. Hur 
länge kommer de att behålla sin färg och hur kommer textilen se ut när den börjar 
blekas? Förr eller senare påverkas materialet av omgivningen och då är det viktigt 
att veta om färgen kommer hålla sig inom ramarna för vad som anses acceptabelt. 
Det är dock inte alltid möjligt att placera materialet i den tänkta miljön och sedan 
vänta ett antal år för att se om den håller den önskade kvalitén. Därför kan 
simuleringar som tar betydligt kortare tid användas. Vid test av ljushärdighet kan 
två olika ljusmiljöer användas för att simulera inom- respektive utomhusmiljö. 
Dessa tester simulerar hur textilen och färgen beter sig i respektive miljö under en 
längre tid. 

Det är många faktorer som påverkar textilier och färger i både inom- och 
utomhusmiljöer. Läsaren bör ha i åtanke att det aldrig går att exakt återge en 
autentisk miljö och att det inte går att helt efterlikna solens strålning. Dock kan 
simuleringsmetoderna komma nära de önskade miljöerna och kan iscensätta olika 
ljus och temperaturer samt regn, fukt och även ljusets infallsvinklar. Strålningen 
från solen har våglängder mellan 295 och 3000 nm. Strålar under 295 nm fångas 
upp av ozonlagret och endast små mängder når jordytan. Dessa strålars inverkan 
är dock låg och brukar inte beaktas vid miljösimuleringar. Våglängderna som 
däremot beaktas delas oftast upp i grupper. Det finns ultraviolett strålning (UV) 
som ligger mellan 295 - 400 nm. Dessa ultravioletta strålar utgör mellan 4 - 7 % 
av den totala strålning som når jordytan. Synligt ljus är ungefär 400 - 800 nm och 
representerar cirka 50 - 60 % av solstrålningen. Den tredje och sista gruppen ljus 
är infrarött ljus som har våglängder mellan 800 - 2450 nm och utgör 30 - 40 % av 
strålningen. Förutom dessa typer av strålning finns även direkt och indirekt 
strålning, där det första kommer direkt från ljuskällan och det senare från ljus som 
har reflekterats från en yta innan det når objektet. (ATLAS material testing 
solutions 2001) 

Hastigheten för färgförändringen på en textil beror på hur mycket samt vilken typ 
av strålning som materialet i fråga absorberar. Då färgförändringar kan påverka 
uppfattningen av produkten brukar simuleringar för att studera färgförändringar 
innehålla alla våglängder som strålningen från solen avger. En enkel förklaring till 
ett komplicerat ämne är att om strålningen har en högre energi än bindningarna i 
molekylen kommer bindningarna att förändras och så småningom även att brytas 
ned. Beroende på vilka bindningar som finns i färgmolekylen påverkar olika 
strålningslängder bindningarna olika. (ATLAS material testing solutions 2001) 
Om ljuset har en kort våglängd sker blekningen snabbare på grund av en högre 
frigörelse av energi (Chakraborty 2011). 
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Vatten kan påverka material och surt regn kan förändra vattnets pH-värde samt 
etsa många beläggningar och pigment. Det kan även påverka materialet och 
färgen på okänt sätt beroende på kemikalier i regnet. (ATLAS material testing 
solutions 2001) Om en textil har en kompakt fiberstruktur passerar varken fukt 
eller syre lika lätt genom textilen vilket gör att en blekning sker långsammare 
(Chakraborty 2011). 

Ovanstående faktorer är generella och klimat har en tendens att förändras. Olika 
platser på jorden utsätts för olika mängd strålning där faktorer såsom intensitet, 
årstid, regnperioder, torka, ozonlagrets tjocklek och stormar kan påverka 
åldringen hos textilier och färger. Dessa faktorer kan vara svåra att räkna in vid 
miljösimuleringar och beräkningar över hur tiden i simuleringsmiljöerna 
motsvarar verklig tid, det vill säga om textilen var i en autentisk miljö, kan därför 
vara svårdefinierade. Miljösimuleringsutrustningen kan dock ställas in på olika 
sätt för att efterlikna den autentiska miljö som textilen är tänkt att placeras i. 

2.6.1 Konvertering från simulerad till verklig tid 
Vid jämförelse mellan simulering och autentisk inomhusmiljö är bland annat 
infallsvinkel av strålning, fönstrets benägenhet till ljusinsläpp samt geografisk 
position av betydelse (Zakirullin & Letuta 2015). Vid utomhusmiljö påverkar 
antalet soltimmar, vilket innebär den tid då den direkta strålningen från solen > 
120 W/m2 (SMHI 2000). 

Enligt ATLAS material testing solutions (2001) är olika parametrar av betydelse 
vid inställning av maskinen, till exempel inställning av irradians, tjocklek på glas 
och lampans styrka. Detta gör det komplext att estimera en generell konvertering. 
Ofta beräknas istället en omvandlingsfaktor för en specifik geografisk plats 
baserat på maskinens inställningar. För simuleringsmaskinerna på IKEA Testlab 
ger parameterinställningarna en omvandlingsfaktor på fem för simulering av 
prover i inom- och utomhusmiljö. Det vill säga att en soltimme i 
miljösimuleringen motsvarar fem soltimmar i motsvarande autentisk miljö.  

2.7 Visuell- och instrumentell färgmätning 
Mätning av en färg kan ske på olika sätt, det kan göras visuellt genom att studera 
provet i standardiserat ljus eller instrumentellt med ett färgmätningsinstrument. 
Ett färgmätningsinstrument mäter faktorer som är relaterade till färg snarare än 
själva färgen (Butts 2006). Om de två olika testen skulle ge olika resultat är det 
visuella testets resultat det som oftast väljs, då färg endast finns i människans 
medvetande så är det människan, inte datorn, som ska acceptera den (Rigg 2006). 

När en färg och dess förändring över tiden studeras, kan det vara en fördel att 
använda sig av numeriska värden, förutom visuell bedömning, så att färger kan 
plottas i grafer. Varje färg har sin egen identitet utifrån hur ljusreflektionen beror 
av våglängd inom intervallet för synligt ljus. När man mäter färger instrumentellt 
används ofta en spektrofotometer. (Hurren 2008) 
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CIE-systemet kan användas för att erhålla ett numeriskt värde på en färg. I detta 
system viktas kulör, nyans och ljushet. Inom systemet finns två alternativa 
koordinatsystem, CIE L*a*b*, kartesiska koordinater, och CIE L*C*h*, 
cylindriska koordinater. De båda koordinatsystemen beskriver en tredimensionell 
rymd. L* beskriver hur ljus färgen är och går från 0, vilket är svart, till 100 som är 
vitt. a* anger den axel där -a är grönt och +a är rött. b* är axeln där -b är blått och 
+b är gult. C*, radien i a*b*-planet, ger värdet på kulören och h*, vinkeln från  
a*-axeln i a*b*-planet, anger nyansen, se figur 1.  Det finns begränsningar med 
detta system då det mänskliga ögat är mer känsligt för observationer i det blå-röda 
området än i det gröna. (Hurren 2008; Rehnby 2010) 

Figur 1. Den tredimensionella rymd som används för CIE-systemet 

Ofta används ett jämförelseprov vid färgmätning. Ett prov från väven kan 
användas för att se hur provet förändras från startfärgen men det går även att 
använda ett prov med den färg som önskas att färgen ska gå mot. Värdena som 
erhålls för L*, a*, b*, C* och h* för referensprovet samt det textila provet kan 
användas för att beräkna färgskillnaden i form av det euklidianska avståndet, ∆E*, 
mellan proven. (Datacolor 2009; Hurren 2008) ∆ E* kan i L*a*b systemet 
beräknas enligt:  

∆𝐸∗ = 	 ∆𝐿∗' +	∆𝑎∗' +	∆𝑏∗'           (1) 

Där ∆ indikerar skillnad mellan proven. Om behov finns att uttrycka analyser och 
dokumentation i cylindriska koordinater kan konvertering göras från de kartesiska 
koordinaterna. För denna studie har samtliga analyser och resultat beskrivits med 
de kartesiska koordinaterna enligt ekvation 1. Med hjälp av dessa värden kan man 
studera hur färgutvecklingen sker och hur det textila provet närmar sig 
referensprovet under simuleringar. För CIE-systemet anses färgskillnaden mellan 
två prov försumbar om ∆E* < 1. (Datacolor 2009; Hurren 2008) 
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2.8 Hållbarhetsaspekter vid färgning 
Det finns många faktorer vid textilfärgning som har en negativ påverkan på miljön 
och människorna som arbetar med färg. Ett stort problem är kemisk förorening av 
vatten från färgerier (Tucker 2011). Vid färgning av textilier krävs mycket energi, 
vatten och kemikalier för att färgen ska fästa i textilen (Bide 2007). Även 
metaller, ftalater, rengöringsmedel, färg och lukter förekommer för att nämna 
ytterligare några faktorer som påverkar miljön (Tucker 2011). 

Det är relevant att kommentera att minskning av såväl energi som vatten inte bara 
är fördelaktigt för miljön utan också för färgeriet ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Minskning av energi- och vattenförbrukning kan uppnås på många olika sätt, 
bland annat genom värmeåtervinning, effektivare maskiner och minskning av 
överflödiga processer och material. (Bide 2007) 

Vid färgning adderas ofta många hjälpkemikalier som ska påverka materialet och 
färgen och ge ett bättre slutresultat. Dock bör det kommenteras att ju fler 
kemikalier som läggs i färgbadet desto mer komplext blir det att rengöra. Genom 
att minska mängden hjälpkemikalier blir det bättre ur ett hållbarhetsperspektiv 
men också ur ett ekonomiskt, då det kan minska kostnaderna. (Bide 2007) 

Olika färger kräver olika kemikalier för att kunna fästa på textilier vilket innebär 
att färger har olika miljöpåverkan. Svavelfärger ger alkaliska utsläpp och de 
kemikalier som används som reduktionsmedel, vanligtvis natriumvätesulfid 
(NaHS) eller natriumsulfid (Na2S), är mycket skadliga för både miljö och 
människor. Även glukos kan användas som reduktionsmedel vilket är ett mer 
miljövänligt och mindre hälsovådligt alternativ. Svavelfärger kräver även 
oxidationsmedel, förr användes kaliumdikromat (K2Cr2O7) men det har ersatts av 
de betydligt mer miljövänliga ämnena jodat- (KIO3) och bromatlösningar 
(KBrO3). Det pågår en utveckling av dessa oxidationsmedel för svavelfärg och en 
enzymatisk metod skulle kunna användas i framtiden vilket har en mycket liten 
miljöpåverkan. Den har även visat sig kräva mindre energi och det blir färre 
fiberskador på materialet. (Tingsvik 2016) Ytterligare en faktor som är kopplat till 
färgning är färg som inte har fäst i textilien, för svavelfärger är detta runt 25%. 
Problemet med färg som inte fäster i textilien är att det inte är benäget att brytas 
ner biologiskt. (Elasser 2010) 

När färgning utförs på små volymer är det bra att planera färgningen så att ljusa 
färger färgas först. Med denna metod kan man minimera rengöringen av maskinen 
mellan omgångarna. Det är även viktigt att dimensionera färgbaden så att de 
anpassas till mängden material som skall färgas för att minimera outnyttjade 
resurser. Det kan även vara bra om färgerier använder överbliven färgblandning 
till andra recept alternativt sparar det för framtida behov. (Bide 2007)	  
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3 Material och metod 
I följande avsnitt presenteras hur information har sökts, vilket material som 
använts, framtagning av färgkombinationer, förberedelser av provbitar inför tester 
samt vilka miljösimuleringar och tester de textila proven utsatts för och hur dessa 
resultat har bedömts.   

3.1 Litteratursökning 
Litteraturen som ligger till grund för denna studie är vetenskapliga artiklar, 
böcker, kurslitteratur samt ISO-standarder för utförda tester. Informationen som 
använts har baserats på sökningar från databaserna Summon (numera Primo), 
Google Scholar, Scopus, Inspec, Web of Science och e-nav. Informationen 
granskades och för att styrka trovärdigheten söktes flera källor inom samma 
område. För att bestämma om artiklar var relevanta studerades abstrakt samt 
nyckelord, om källan bedömdes relevant lästes hela artikeln. Vad gäller böcker 
har förlag varit avgörande vid bestämning av vetenskaplighet och inledningen har 
lästs för att göra en inledande bedömning och avgöra om boken är relevant för 
arbetet eller inte. 

3.2 Material 
I följande avsnitt presenteras vävens konstruktion samt färgkompositioner. 

3.2.1 Väv  
Den väv som användes under projektet togs fram av en garnblandning bestående 
av 80 % bomull och 20 % hampa, som spunnits samman genom ringspinning, på 
maskinen Schlafhorst Autocoro (Corobox SE-20). Det garn, Ne 6, som användes 
tillverkades i Turkiet och är certifierat enligt Oeko-Tex standard 100. 

Bomull- och hampaväven vävdes på en jacquardmaskin, Vamatex, vid 
Textilhögskolan i Borås. Bindningarna som användes togs fram i programmet 
Scotweave ScotCadTextiles limited 2014. Trådtätheten i väven var 10 tr/cm i väft 
och 33 tr/cm i varp. Bindningarna var dels en väftdominerad Crepe, No. 27 i 
Scotweave, och dels en varpdominerad Crepe, No. 28 i Scotweave. 

Tester och analyser av garnerna gjordes i standardiserade miljöer enligt ISO 139. 
IKEA intygar att de resultat som framtagits på garnerna utifrån angivna 
förhållanden skall stämma med angiven mätdata i tabell 2.  
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Tabell 2. Mätdata för garntypen Ne 6. Observera att uppmätt Ne avviker något från 
specifikation 

 Ne 6 

Nm 9,65 

Tex 103,63 

Ne 5,71 

Kraft [cN] 1034,31 

Töjning [%] 4,86 

 

3.2.1.1 Sömnad & tvättning 
Innan färgning och tester utfördes på väven förbereddes den genom att kanterna 
syddes med en 3-trådig overlocksöm; stygnklass 500, stygntyp 504, 120-tråd i 
nålen och en texturerad tråd i griparna, för att undvika att materialet repade sig när 
det därefter tvättades enligt SS-EN ISO 6330:2012. 

3.2.2 Färgkombinationer 
Färglösningarna tillreddes i samråd med ett av IKEA:s testlaboratorier. Då 
laboratoriet sedan tidigare har kontrakt med IKEA måste de uppfylla kraven i 
specifikationen Chemical Compounds and Substances 5 . Det framgick under 
besöket att laboratoriet inte använder förbjudna ämnen som finns upptagna på 
Manufacturing Restricted Substances List av The Zero Discharge of Hazardous 
Chemicals. Samtliga använda färger är certifierade enligt Oeko-Tex standard 100. 
Laboratoriets färger och maskiner användes vid framtagningen av färglösningarna 
och vid efterbehandling av väven. Färgrecepten är konfidentiella och publiceras 
inte i denna rapport. 

Färgerna som applicerades på materialet bestod av ett anjoniskt svavelfärgstoff 
och ett svavelpigment med partikelstorlek 1,0 µm. Svavelfärgstoffet valdes efter 
dess ljushärdighet, se tabell 3, där låg ljushärdighet eftersträvades. 
Svavelpigmentet som användes hade den högsta ljushärdighet testlaboratoriet 
kunde erbjuda, vilket betyder att det inte har lika stor benägenhet att blekas. Två 
färgkombinationer studerades, gul/rosa och blå/rosa, där rosa utgjorde 
svavelpigmentbasen i färglösningen som skulle kvarstå i väven efter simuleringar. 
Även ett textilprov (vidare kallat ursprungsprov) av den rosa svavelpigmentbasen 
togs fram. 

																																								 																					

5	Specifikationsnummer: IOS-MAT-0010, datum: 2013-05-10, version: AA-
10911-11	
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Tabell 3. Ljushärdighet för de olika svavelfärgstoffen samt svavelpigmentet i 
recepten, skala 1-8  

 Färg Ljushärdighet 

Svavelfärgstoff 
Blå 4 

Gul 3 

Svavelpigment Rosa 7 
 

Tillsatser kan påverka förändringens hastighet och färgomslag. För att undersöka 
detta framställdes tre typer av färgkompositioner för varje färgkombination: ett 
utan tillsatser, ett med silikon och ett med harts, det vill säga totalt sex olika 
infärgningar på separata vävar. Proportionerna var lika i samtliga kompositioner. 
De sex kompositionerna som togs fram hade samma svavelpigmentbas, rosa, men 
olika svavelfärgstoff, blått respektive gult, samtliga recept innehöll även ett 
katjoniskt bindemedel, för att skapa attraktion mellan färgstoffet och fiberytan. 

Efter blandning av färglösningarna färgades väven. Väven gick genom färgbadet 
och vidare genom en foulard, Werner Mathis AG, som pressade ut 
överskottsfärgen. Då färgningen utfördes på ett testlaboratorium skedde detta som 
en halvkontinuerlig process, det vill säga när väven passerat genom foularden 
rullades den upp och förflyttades till en spannram, ERNST BENZ AG 
Textilmaschinen, för härdning av färgen vid 160 °C. Därefter torkades väven i ett 
torkskåp vid 120 °C i 20 minuter.  

3.2.3 Förberedelser av vävar 
Inför utförandet av de olika testerna togs textila provbitar från de sex olika 
vävarna fram. Storlek på provbitarna baserades på den typ av simulering eller test 
som respektive prov skulle utsättas för.  

De två färgkombinationerna som skulle studeras, gul/rosa respektive blå/rosa, 
hade båda tre färgrecept. Eftersom de sex vävarna var identiska i storlek, efter att 
stadkanter avlägsnats, gjordes en mall som användes för alla sex vävar vid 
framtagningen av de textila proverna till testerna, se figur 2. Storleken på 
textilproverna som användes till simuleringarna för inomhusmiljön uppmättes till 
60*40 mm och 60*80 mm för utomhusmiljön. Mallen för de textila provbitarna 
utformades för att kunna upptäcka eventuella variationer i resultatet till följd av 
provbitens placering på väven. 

Det material som inte användes till simuleringar för inom- och utomhusmiljöer 
nyttjades till gnid- och tvättest, se figur 2. Exakt provstorlek för gnid- och tvättest 
återfinns i avsnitt 3.4.1.3 och 3.4.1.4. Det material som inte användes till 
respektive textilprov nyttjades som färgreferensprov för respektive 
färgkomposition. 
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Figur 2.  Schematisk figur över hur textilproverna togs från respektive väv. Siffra 
ett till sex avser simulering för utomhusmiljö och sju till 12 simulering för 
inomhusmiljö. Rödmarkerat område är avsett för våtgnidning-, torrgnidning- och 
tvättest. Omarkerat område användes som referensprov för respektive 
färgkomposition. Observera att viss avvikelse i skala kan förekomma 

3.3 Testmetoder 
I följande avsnitt presenteras de olika testmetoder som utfördes på provbitarna för 
att kunna studera färgutvecklingen samt erhålla korrekt mätdata. Samtliga tester 
utfördes på IKEA Testlab i Älmhult. I sista delen av detta avsnitt presenteras en 
statistisk analys. 

3.3.1 Färghärdighet 
I följande avsnitt presenteras hur inom- och utomhussimuleringarna samt gnid- 
och tvättester har utförts. 

3.3.1.1 Inomhussimulering - Färghärdighet mot artificiellt ljus: Provning 
med Xenonbåglampa, ISO 105-B02:2014 

För att påskynda åldring av textilier, som i en autentisk miljö skulle ta flera år, 
placerades textilproven i Q-SUN Xenon Test Chamber Model Xe-2. Detta test 
simulerade hur färger i textilier påverkas under kontrollerade former i en 
inomhusmiljö med ett standardiserat ljus. 

De textila proven som tagits fram för inomhussimulering placerades på 
pappersremsor, tre textilprov per remsa, totalt 36 prov. Därefter spändes provet 
upp i en metallram som placerades i simuleringsmaskinen, se figur 3. Maskinen 
ställdes därefter in på önskade tidscykler. Proven kontrollerades regelbundet och 
mätdata togs fram med hjälp av en spektrofotometer och visuell bedömning 
gjordes vid samtliga mättillfällen. Textilprovens färgförändring dokumenterades 
med hjälp av en scanner, Lexmark, för att erhålla en visuell referens till mätdatan. 
Denna visuella dokumentation är konfidentiell och presenteras inte i rapporten. 

Enligt standard ska åtta blåfärgade ullremsor användas. De ska placeras bredvid 
varandra på en remsa och halva provet ska täckas med ett svart överdrag, för att 
färgförändringen på proven ska kunna studeras, likt gråskalan. Dock frångicks 
standarden här då en färgutveckling är önskvärd. Istället jämfördes väven som 
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utsattes för miljöpåverkan med det rosa ursprungsprovet och färgreferensprovet, 
den del av väven som inte utsatts för simulering. Se avsnitt 3.4.2.1 för hur 
numerisk mätdata erhölls och avsnitt 3.4.2.2 för en vidare beskrivning av hur 
utvärderingen utfördes visuellt. 

Enligt IKEA:s standard ska försöket pågå i totalt 160 timmar och efter 80 timmar 
ska ett prov tas ut och färgförändringen studeras i ett ljusskåp. IKEA:s standard 
frångicks här då det ansågs relevant att studera färgförändringen oftare för att 
kunna erhålla en så komplett färgförändringsutveckling som möjligt. Därför togs 
prover ut efter 25, 50, 100, 150, 190, 290 samt 400 timmar. 

 

Figur 3. Hur proven arrangerades i Q-SUN Xenon Test Chamber Model Xe-2 

3.3.1.2 Utomhussimulering - Artificiell väderpåverkan: Exponering av 
filtrerad Xenonbågstrålning, ISO 105-B10:2011 

För att studera hur färger på textilier förändras i ett utomhusklimat utfördes 
simuleringar i ATLAS Ci400 Xenon Weather-Ometer, där proven utsattes för 
standardiserat ljus, regn och vattenånga. Textilproven placerades två och två på ett 
inplastat pappersark, totalt placerades 36 textilprov i simuleringsmaskinen. 
Därefter fästes proven i en metallram som placerades i provskåpet, se figur 4. 
Maskinen ställdes därefter in på önskade tidscykler. 

Enligt IKEA:s standard pågår ett försök i totalt 400 timmar med provtagning var 
100:e timme. För att erhålla så noggrann kontroll som möjligt på 
färgförändringsutveckling, togs proven även efter 25, 40, 50, 140, 190, 290 och 
400 timmar för de blå/rosa textilproverna, samt efter 25, 40, 50, 90, 140, 250 och 
360 timmar för de gul/rosa textilproverna. Skillnader i intervallen berodde på 
praktiska skäl, då maskinerna inte kunde kontrolleras på helger. Mätdata togs fram 
och dokumenterades med hjälp av en spektrofotometer och genom visuell 
bedömning vid samtliga mättillfällen. Textilprovens färgutveckling 
dokumenterades med en scanner, Lexmark, för att erhålla en visuell referens till 
mätdatan. Denna visuella dokumentation är konfidentiell och presenteras inte i 
rapporten. 



	 17	

 

Figur 4.  Visar hur proven arrangerades i ATLAS Ci400 Xenon Weather-Ometer. 
Observera att konfidentiellt material från IKEA tagits ut före fotografering på den 
högra bilden, samtliga provplatser var tillsatta under simuleringen, enligt standard 

3.3.1.3 Färghärdighet vid gnidning, SS-EN ISO 105-X12:2016 
Testet utfördes och bedömdes enligt standard. Inom ramen för denna studie kan 
två typer av gnidningstest utföras, ett med torr- och ett med våtgnidning.  

En Crockmeter användes vid försöket och gnidningsfingret hade en diameter på 
16 ± 0,1 mm och gneds mot det textila provet med en kraft på 9 ± 0,2 N i ett spår 
på 104 ± 3 mm. Standardiserad bomullsväv, 50*50 mm, spändes med hjälp av en 
rostfri klämma över fingret. Det textila materialet placerades på maskinen och 
ramen placerades över provet. Därefter gneds bomullsväven fram och tillbaka 
över det textila provet med en hastighet på ett varv i sekunden, totalt 10 varv. Vid 
våtgnidning preparerades bomullsväven med destillerat vatten innan den 
placerades på fingret. Bomullsväven vägde inledningsvis 25 ± 2 g och efter 
preparering med destillerat vatten 50 ± 2 g. Testen utfördes i standardiserad 139 
miljö och proverna som utsatts för våtgnidning lufttorkades i denna miljö.   

Bedömningen av resultatet skedde i ett ljusskåp enligt IKEA:s standard genom att 
lägga två standardiserade bomullsvävar, 50*50 mm, bakom bomullsväven som 
utvärderades. Masker användes för både provet och gråskalan vilket följer IKEA:s 
standard men som är frivilligt att använda enligt ISO 105-X12:2016, se figur 5. 
IKEA:s standard för godkända och icke godkända resultat användes. Vid 
bedömning av bomullsväven och de textila proven såg maskerna ut enligt figur 5. 
För bedömningen av bomullsväven användes grå-vit-skalan, ISO 105 A02, och 
vid bedömningen av de textila proven användes grå-skalan, ISO 105 A03. 
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Figur 5. Maskernas utseende vid bedömning av bomullsväven och textilprovet 

3.3.1.4 Färghärdighet vid tvätt, SS-EN ISO 105C06 
En standardiserad multifiberremsa syddes ihop med det textila provet i ena 
kortsidan med en blekt bomullstråd, totalt sex prover med storleken 40*100 mm. 
Proven placerades i en standardiserad miljö, ISO 139, under 24 timmar. Därefter 
blandades en tvättlösning bestående av 2 liter destillerat vatten, 8 g ± 0,01 g av 
ECE Color detergent och 2 g ± 0,01 g Sodium perborat tetrahydrat. 
Tvättlösningen värmdes upp till 55 °C, enligt IKEA:s standard, och fick sedan 
svalna till 40 °C. Därefter hälldes 150 ml av tvättlösningen i en behållare som 
förslöts och placerades i en SDL ATLAS Textile Testing Solution maskin. Totalt 
kunde åtta behållare placeras i maskinen. Behållarna var i maskinen tills 40 °C 
uppmättes. Då togs samtliga behållare ut och det textila provet med 
multifiberremsan placerades i behållaren tillsammans med 10 stålkulor. Därefter 
placerades behållarna återigen i maskinen och den ställdes in på program två, 40 
°C, som pågick under 30 minuter. När programmet avslutats togs behållarna ur 
maskinen och tvättlösningen, tillsammans med stålkulorna, hälldes ut. Vatten 
värmdes upp och 100 ml, 40 °C, vatten hälldes i respektive behållare och var i 
behållaren tillsammans med det textila provet under en minut och hälldes därefter 
ut. Detta upprepades ytterligare en gång. Proverna hängdes därefter in separat i ett 
torkskåp, Venticell, under 40 min och placerades sedan i en standardiserad miljö, 
ISO 139, under 24 timmar för att därefter bedömas. 

I en av behållarna tvättades en multifiberremsa separat och denna remsa användes 
som referens vid den visuella bedömningen. Multifiberremsan som tvättades med 
det textila provet jämfördes med remsan som tvättades separat och anfärgningen 
bedömdes med hjälp av grå-vit skalan, ISO 105 A02. Det textila prov som 
tvättades jämfördes med en bit av det prov som inte tvättades för att se om en 
färgskillnad uppstod, detta bedömdes med hjälp av grå-skalan, ISO 105 A03. 
IKEA:s standard för godkända och icke godkända resultat användes. 

3.3.2 Karaktärisering 
Vid studier av färgförändringar kan olika data erhållas beroende på vilket mål 
man har med utförda metoder. I följande avsnitt presenteras hur en 
spektrofotometer har använts och hur den visuella bedömningen utfördes. 



	 19	

3.3.2.1 Spektrofotometer 
En spektrofotometer, Datacolor 650, och dataprogrammet, Datacolor TOOLS 
Plus, användes för att erhålla numerisk data från samtliga prov då de togs ut för 
kontroll under simulering av inom- och utomhusmiljö. Vid samtliga kontroller 
kalibrerades först spektrofotometern, enligt standard, innan färgmätningen 
påbörjades.  

Vid första kontrollen av samtliga textilprov togs två standarder fram.  En standard 
för mätning av textilprov från simulering av inomhusmiljö samt en för simulering 
av utomhusmiljö. Det som skilde de två standarderna åt var de olika diametrarna 
på hålplattan som användes vid mätningarna. Vid mätning av prover som varit i 
en simulerad utomhusmiljö hade hålplattan en diameter på 30 mm och för den 
simulerad inomhusmiljö hade hålplattan en diameter på 9 mm. De båda 
standarderna hade det rosa ursprungsprovet som kalibrerat jämförelseprov vid 
mätningarna. Kalibreringen utfördes för att kunna definiera hur färgen 
förändrades över tiden samt för att kunna studera hur textilproven förändrades mot 
ursprungsprovet under simuleringarna, med hjälp av	△E. 

För att minimera effekten av infästningen av de textila proven utfördes upprepade 
mätningar enligt IKEA:s standard. Det innebar att varje prov mättes minst tre 
gånger och max fem gånger vid samtliga mättillfällen. Det som avgjorde antalet 
mätningar var hur stor variationskoefficienten, som beräknades av 
datorprogrammet, var mellan mätningarna på respektive prov. Om 
variationskoefficienten var för stor efter fem mätningar på ett prov gjordes 
mätningen om från början. Vid första mätningen placerades textilprovet i 
spektrofotometern och mättes, vid andra mätningen roterades provet först 90° 
medurs innan det mättes och vid tredje mätningen roterades det ytterligare 90° 
(totalt 180°) medurs innan det mättes.  

Vid varje mättillfälle togs totalt 12 batcher fram. En batch utgjorde samtliga 
textila prov med samma färgkombination och komposition från samma 
simuleringstyp. Detta utfördes för att kunna se om färgerna med samma 
komposition hade samma färgutveckling. Värdena som erhölls från mätningarna 
var △E, som angav hur stor färgavvikelsen var mellan det simulerade textilprovet 
och det rosa ursprungsprovet, samt L*, a*, b*, C* och h som definierade färgen.  

3.3.2.2 Visuell bedömning  
Vid bedömning av färgförändringar användes ett ljusskåp, Veri Vidi, med 
standardiserat ljus. D65-ljus ska motsvara dagsljus, A10-ljus är glödlampa och 
TL84-ljus är lysrörsljus. Proverna studerades i 45° vinkel. Proverna placerades, i 
detta fall, bredvid en bit av samma prov som inte har varit i en simulering eller i 
ett test, det så kallade färgreferensprovet, och en gråskala användes för att 
utvärdera hur mycket textilprovet hade förändrats gentemot färgreferensprovet. 
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Vid bedömning av resultaten efter gnidtester samt tvättest följdes standarden utan 
avvikelse. 

Vid bedömning av färgförändringen efter inom- och utomhusmiljösimuleringarna 
frångicks standarden vad gäller utvärdering av färgresultatet. Detta 
bedömningssätt passade inte att användas för försöket då en stor färgförändring 
var önskvärd. Om man använt gråskalan på det traditionella sättet skulle den 
snabbt ge en etta i bedömningen. Då en etta är det lägsta resultatet skulle fortsatta 
bedömningar, med stor sannolikhet, ge samma resultat då färgförändringen är 
irreversibel.  

Bedömningskriterierna omarbetades därför så att gråskalan fortfarande kunde 
användas men samtidigt tillföra ny information under hela försöksperioden. 
Istället för att endast jämföra det textila provet med respektive färgreferensprov, 
som vanligen görs, användes även det rosa ursprungsprovet, den färg det textila 
provet önskades förändras mot. Inför bedömningen monterades proven enligt 
figur 6. Gråskalan placerades därefter mellan de två proven. Gråskalan går att 
vända på och då erhåller man ”kontrasten” på baksidan, se figur 6. Detta 
utnyttjades för de nya bedömningskriterierna. Den ena sidan av gråskalan 
jämfördes med färgreferensprovet och den andra sidan med det rosa 
ursprungsprovet. De olika bedömningarna viktades sedan mot varandra så att 
kriterierna gick mot varandra och om den textila provbiten erhöll bedömning tre 
innebar det att det textila provet visuellt placerade sig precis mellan färgreferens- 
och det rosa ursprungsprovet. För de olika bedömningskriterierna se tabell 4, där 
bedömningen med hjälp av gråskalan presenteras. 

 

Figur 6. Förklarar hur gråskalan vänts så att baksidan ligger upp för att erhålla 
kontrasterna mellan respektive färgreferensprovet och det rosa ursprungsprovet 
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Tabell 4. Beskriver de omarbetade bedömningskriterierna för gråskalan där 
färgreferensprovet och ursprungsprovets bedömningar viktas mot varandra 

Bedömning kvalifikation Färg- 
referensprov  

Rosa 
ursprungsprov 

Bedömning 
kvalifikation 

Det textila provet har 
visuellt samma färg som 
färgens referensprov 

5 1 Ingen kulör av 
ursprungsprovet kan 
detekteras i det textila 
provet 

Färgens referensprov och det 
textila provet är visuellt nära 
varandra i färg 

4/5 1/2 Det går att detektera 
ursprungsprovets färg i 
det textila provet 

Det textila provets färg är 
dominerat av färgens 
referensprov 

4 2 Det syns vilken färg 
ursprungsprovet har i det 
textila provet 

Det textila provet har tydliga 
spår av ursprungsprovet i sig 
men domineras fortfarande 
av färgens referensprov 

3/4 2/3 Det textila provet 
utvecklas mot 
ursprungsprovets färg 

Det textila provet uppvisar 
samma färgskala som färg 
referensprovet 

3 3 Det textila provet 
uppvisar samma 
färgskala som 
ursprungsprovet 

Det textila provets färg är 
visuellt en annan gentemot 
färg referensprovet 

2/3 3/4 Det textila provet har 
tydliga spår av färgens 
referensprov men 
domineras fortfarande 
av ursprungsprovet 

Ursprungsfärgen är vagt 
närvarande 

2 4 Det textila provets färg 
är dominerat av 
ursprungsprovets färg 

Det går att detektera färg 
referensprovets färg i det 
textila provet 

1/2 4/5 Ursprungsprovet och det 
textila provet är visuellt 
nära varandra i färg 

Ingen kulör av 
färgreferensprovet kan 
detekteras i det textila provet 

1 5 Det textila provet har 
visuellt samma färg som 
ursprungsprovet 
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3.4 Statistisk analys 
I följande avsnitt presenteras en exponentiell modell där samtliga parametrar 
baseras på samtliga instrumentella mätningar som utfördes. 

Eftersom upprepade mätningar på samma textila prover gjordes inkluderades 
slumpeffekter för samtliga parametrar i modellen. För att ta hänsyn till att den 
slutliga färgen, hos de textila proverna, eventuellt avviker från det rosa 
ursprungsprovets färg lades även en konstant term, S, till modellen. Modellen 
gavs därför av: 

∆𝐸 𝑡 = 	∆𝐸,𝑒./0 + 𝑆                                                                               (2)      

Där ∆E0 är ∆E vid tiden t = 0 om S = 0, k bestämmer lutningen och S är avståndet 
mellan det textila provet och det rosa ursprungsprovet då 𝑡 → ∞ , se figur 7. 
Modellparametrarnas värden och tillhörande konfidensintervall, 95 %, 
estimerades med hjälp av funktionen nlmefit i Matlab 2016b. 

 

Figur 7. Schematisk bild av modellparametrarna 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras den data som har erhållits vid de olika simuleringarna 
och testerna. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt där resultaten för de blå/rosa 
textilproven presenteras först och därefter redovisas resultaten för de gul/rosa 
textilproverna. Avslutningsvis presenteras en kvantitativ analys.   

4.1 Blå/rosa textila prover 
I följande avsnitt presenteras erhållen data för de textila proven blå/rosa med 
harts, med silikon och utan tillsatser. 

4.1.1 Utomhussimulering - Artificiell väderpåverkan: Exponering av 
filtrerad Xenonbågstrålning 

I detta avsnitt presenteras det resultat som erhållits vid bedömningar av 
textilproven som utsattes för simulering i utomhusmiljö och data som den 
instrumentella bedömningen gav. Slutligen återges resultatet och kommentarerna 
som gjordes vid den visuella bedömningen.  

4.1.1.1 Instrumentell bedömning 
Den data som erhållits vid mätningar av spektrofotometern ligger till grund för 
detta avsnitt. Då ingen enskild mätning av de textila proven påvisade ett 
avvikande resultat så presenteras denna data som medelvärdet av de mätningar 
som gjorts av respektive blå/rosa komposition, se figur 8. Den instrumentella 
bedömningen resulterade i totalt 18 mätningar för varje komposition vid varje 
mättillfälle och i figur 9 presenteras medelvärden av de textila provens respektive 
färgförändring, ∆E. 

I figur 8 presenteras färgförändringen över tid från de mätningar som gjordes och 
där anges det rosa ursprungsprovets respektive mätvärde med ett kryss. 
Genomgående har endast små förändringar påträffats för samtliga kompositioner. 
De numeriska värdena påvisa en stor skillnad mellan L*, a* och b* för respektive 
textilprov och det rosa ursprungsprovets färg. Det kan konstateras att a* har 
förändrats minst av de tre parametrarna. Mellan det första och det andra 
mättillfället visar b* den största förändringen i mätvärden och sammantaget efter 
samtliga mättillfällen påvisar b* den största förändringen jämfört med respektive 
startvärde. 

I figur 9 kan det utläsas att färgförändringen, ∆ E, för de tre blå/rosa 
kompositionerna är långt ifrån det rosa ursprungsprovet i samtliga ljus. Den 
behandling som påvisade störst färgförändring i alla tre ljus är den 
silikonbaserade. De silikonbehandlade textilproven hade det högsta värdet av ∆E 
inför simulering och är de som avtagit mest vid sista mättillfället, 400 timmar. Det 
kan alltså konstateras att det textila prov med silikonbaserade färgbad hade ett ∆E-
värde mest likt det rosa ursprungsprovets. 
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Figur 8.  Förändring av L*, a* och b*-koordinater över tid för de tre blå/rosa 
kompositionerna som simulerats i utomhusmiljö. Graferna visar medelvärde och 
standardavvikelse (felstapel) vid varje tidpunkt i de tre standardiserade ljusen. De 
markeringar som gjorts i form av kryss indikerar det rosa ursprungsprovets 
respektive L*, a* och b*-koordinater. Observera att ursprungsprovets L*- och a*-
koordinater är lika i D65 ljus samt att mätvärdena för ursprungsprovet inte utsatts 
för någon simulering och därmed i princip ska vara vid t=0, i plotten visas de istället 
längst till höger för att underlätta jämförelsen med det aktuella textilprovet vid 
senare tidpunkter 

 

Figur 9. Förändring av ∆E över tiden för de tre blå/rosa kompositionerna som 
simulerats i utomhusmiljö.  Graferna visar medelvärde och standardavvikelse 
(felstapel) vid varje mättillfälle i de tre standardiserade ljusen 
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4.1.1.2 Visuell bedömning 
Vid samtliga observationer kunde det konstateras att proven fick samma 
bedömning i de olika ljusen. Vid samtliga bedömningar påvisar de textilprov, av 
samma komposition, som simulerats i utomhusmiljö samma resultat vid 
respektive bedömningstillfälle, vilket betyder att provets placering på väven inte 
hade betydelse för resultatet vid den visuella bedömningen. Se bilaga 1 där 
bedömning och kommentarer för de olika proven presenteras. 

I bilaga 1 kan det konstateras att en färgförändring sker långsamt och även vid 
sista bedömningstillfället, 400 timmar, är samtliga blå/rosa textila prov mer lika 
sitt respektive färgreferensprov än det rosa ursprungsprovet. Det kan också utläsas 
att de sex sista bedömningstillfällena har resulterat i att samtliga blå/rosa textila 
prov som simulerats i utomhusmiljö erhållit samma gradering vid respektive 
tillfälle. Dock skiljer sig de kommentarer som gjorts avseende upplevelsen av 
färgen mellan dessa tillfällen och färgen tenderade att variera. Den slutliga färgen 
vid sista bedömningstillfället hade erhållit en ljusare färg inom samma 
färgkategori. 

4.1.2 Inomhussimulering - Provning med Xenonbåglampa 
I följande avsnitt presenteras numerisk data från instrumentella mätningar samt 
resultat och kommentarer från de visuella bedömningarna. 

4.1.2.1 Instrumentell bedömning 
Den instrumentella bedömningen resulterade i 18 mätningar för varje komposition 
vid varje mättillfälle. Då inget av mätvärdena för de textila proven, av samma 
komposition, påvisade ett avvikande värde så presenteras resultaten från varje 
enskilt mättillfälle som medelvärdet för respektive blå/rosa komposition i figur 10. 
I figur 11 presenteras medelvärden av färgförändringen, ∆ E, för respektive 
blå/rosa komposition. 

I figur 10 kan en numerisk förändring av de blå/rosa textila proverna under 
inomhussimuleringen konstateras. Det rosa ursprungsprovets respektive 
mätvärden, L*, a* och b* anges som kryss i figuren.  Värdena för b* tenderar att 
förändras mest mellan de två första mättillfällena för samtliga behandlingar 
medan L* och a* har en mindre förändring vid samma tidpunkt. Totalt sett, från 
första till sista mättillfälle, påvisar L*, a* och b* liknande förändringar från sina 
respektive startvärden. 

Resultatet av färgskillnaden, ∆ E, mellan ursprungsprov och textilprov som 
studerades för de tre kompositionerna i de tre standardiserade ljusen återges i figur 
11. Det kan konstateras att ∆E minskar med tiden men är fortfarande närmare 
textilprovets referensprov än det rosa ursprungsprovet även vid sista mättillfället. 
De silikonbaserade textila proven hade de högsta ∆E-värdena vid introduktionen 
av simuleringen och dessa prov påvisar den största förändringen av ∆E med tiden 
i samtliga ljus. Vid sista mättillfället har de silikonbehandlade textilproven ett ∆E 
närmast det rosa ursprungsprovet. 
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Figur 10.  Förändring av L*, a* och b*-koordinater över tid för de tre blå/rosa 
kompositionerna som simulerats i utomhusmiljö. Graferna visar medelvärde och 
standardavvikelse (felstapel) vid varje tidpunkt i de tre standardiserade ljusen. De 
markeringar som gjorts i form av kryss indikerar det rosa ursprungsprovets 
respektive L*, a* och b*-koordinater. Observera att ursprungsprovets L*- och a*-
koordinater är lika i D65 ljus samt att mätvärdena för ursprungsprovet inte utsatts 
för någon simulering och därmed i princip ska vara vid t=0, i plotten visas de istället 
längst till höger för att underlätta jämförelsen med det aktuella textilprovet vid 
senare tidpunkter 

 

Figur 11.  Förändring av ∆E över tid för de tre blå/rosa kompositionerna som 
simulerats i inomhusmiljö. Graferna visar medelvärde och standardavvikelse 
(felstapel) vid varje tidpunkt samt data för de tre standardiserade ljusen 
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4.1.2.2 Visuell bedömning 
Samtliga bedömningar och kommentarer från den visuella bedömningen för de 
blå/rosa proverna, simulerade i inomhusmiljö, presenteras i bilaga 2. 

Färgförändringen hos de textila proven skedde successivt och jämnt mellan 
kompositionerna. Från första till sista mättillfälle visade de tre kompositionerna en 
lika stor färgförändring jämfört med sina respektive startvärden. Inledningsvis 
kunde ingen förändring påvisas men från andra till femte bedömningen 
introducerades ett blekt uttryck hos samtliga textila prov. Vid sjätte mättillfället 
övergick detta uttryck till att ge ett intryck av en distinkt och oblekt färg som 
bevarades till sista bedömningen. Vid de två sista mätningarna, efter 290 
respektive 400 timmar, kunde det konstateras att de textila proven utvecklades 
mot ursprungsprovets färg men samtliga blå/rosa kompositioner: med harts, med 
silikon och utan tillsatser är fortfarande mer lika sitt färgreferensprov än det rosa 
ursprungsprovet.  

4.1.3 Färghärdighet vid gnidning 
Bedömning av gnidtestet återfinns i tabell 5 som visar att de blå/rosa 
kompositionerna påvisade varierade resultat vid bedömning av bomullsprov vid 
våtgnidning. Det blå/rosa hartsbaserade textila provet hade godkänt resultat både 
vid bedömning av torrgnidning och vid bedömning av materialet efter 
våtgnidning. Det blå/rosa textila prov med silikon erhöll godkänt resultat vid 
bedömning av materialet efter våtgnidning medan textilprovet utan tillsatser inte 
erhöll något godkänt resultat. För att resultatet ska anses som godkänt enligt 
IKEA:s standard behöver proverna erhålla ≥ 3/4 vid bedömning av torrgnidtest, 
våtgnidtest samt bedömning av det textila materialet efter gnidning. 

Tabell 5. Resultat från bedömning av blå/rosa kompositioner vid gnidningstest med 
grå-vit- samt gråskalan. Båda skalorna har bedömningskriterierna 1 till 5  

Prov Bedömning av 
bomullsprov efter 

torrgnidning 

Bedömning av 
bomullsprov efter 

våtgnidnig 

Bedömning av 
materialet efter 

våtgnidning 

Harts 4 1 3/4 

Silikon 1 1 4 

Utan 
tillsatser 

1/2 1 3 

 

4.1.4 Färghärdighet vid tvätt 
Tvättestet som utfördes kunde visuellt påvisa små förändringar på 
multifiberremsan. Polyamid påvisade tendens av anfärgning för samtliga 
kompositioner men samtliga bedöms ändå som godkända, se tabell 6. 
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Vid bedömning av färgförändring av tvättest erhöll inget av de blå/rosa 
kompositionerna godkänt resultat. Den största avvikelsen påträffades på 
textilprovet utan tillsatser, se tabell 7. Vid bedömning av anfärgning av tvättest 
med grå-vit-skalan skall proven erhålla ≥ 3/4 för att anses godkända enligt IKEA:s 
standard. Ett godkänt resultat från bedömning av färgförändringen med grå-skalan 
är ≥ 4. 

Tabell 6.  Resultat från bedömning av blå/rosa kompositioner, av anfärgning, vid 
tvättest med grå-vit-skala 1-5  

Multifiberremsa Harts Silikon Utan tillsatser 

Acetat 5 5 5 

Bomull 5 5 5 

Polyamid 4 3/4 3/4 

Polyester 5 5 5 

Polyakryl 5 5 5 

Ull 5 5 5 

 

Tabell 7.  Resultat från bedömning av blå/rosa kompositioner, av färgförändring, av 
tvättest med grå-skala 1-5 

Harts Silikon Utan tillsatser 

3/4 3 2/3 

 

4.2 Gul/rosa textila prover 
I följande avsnitt presenteras resultat från erhållen data för de tre gul/rosa 
kompositionerna: med harts, med silikon och utan tillsatser. 

4.2.1 Utomhussimulering - Artificiell väderpåverkan: Exponering av 
filtrerad Xenonbågstrålning 

I detta avsnitt presenteras den numeriska mätdata som erhölls samt resultat och 
kommentarer från den visuella bedömningen.  

4.2.1.1 Instrumentell bedömning 
Den instrumentella bedömningen resulterade i tre mätningar på varje textilt prov, 
det vill säga totalt 18 mätningar per komposition. Då mätvärdena för respektive 
textilprov från samma komposition inte avvek från varandra valdes dessa resultat 
att presenteras som ett medelvärde för varje mättillfälle. I figur 12 presenteras 
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dessa medelvärden för samtliga mätningar på de tre gul/rosa kompositionerna. I 
figur 13 presenteras hur de textila provens färgförändring sker över tiden.  

Kryss i tabellerna markerar de värden som ursprungsprovet hade, alltså de värden 
som önskades att proven skulle närma sig. För samtliga prov i samtliga ljus har b* 
förändrats mycket medan L* och a* inte har en markant förändring. Det kan 
utläsas att den största förändringen för b* skedde under de första 25 timmarna och 
att förändringshastigheten därefter avtog.  

Det kan utläsas att en färgförändring har skett och att förändringen rörde sig mot 
det rosa ursprungsprovet, då ∆E minskade under försöksperioden. De gul/rosa 
kompositionernas färgförändring, ∆ E, är fortfarande numeriskt långt från 
ursprungsprovet, se figur 13. Det kan också utläsas att det är det gul/rosa 
textilprovet med tillsatsen silikon som förändrats mest under simuleringen då 
ingångsvärdet på ∆E för det silikonbaserade provet var det högsta men efter 360 
timmar uppvisar ett ∆E närmast ursprungsprovet. 

 

Figur 12. Förändring av L*, a* och b*-koordinater över tid för de tre gul/rosa 
kompositionerna som simulerats i utomhusmiljö. Graferna visar medelvärde och 
standardavvikelse (felstapel) vid varje tidpunkt i de tre standardiserade ljusen. De 
markeringar som gjorts i form av kryss indikerar det rosa ursprungsprovets 
respektive L*, a* och b*-koordinater. Observera att ursprungsprovets L*- och a*-
koordinater är lika i D65 ljus samt att mätvärdena för ursprungsprovet inte utsatts 
för någon simulering och därmed i princip ska vara vid t=0, i plotten visas de istället 
längst till höger för att underlätta jämförelsen med det aktuella textilprovet vid 
senare tidpunkter 
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Figur 13. Förändring av ∆E över tiden för de tre gul/rosa kompositionerna. 
Graferna visar medelvärde och standardavvikelse (felstapel) vid varje tidpunkt 
samt data för de tre standardiserade ljusen 

4.2.1.2 Visuell bedömning 
Vid samtliga observationer kunde det konstateras att proven fick samma 
utvärdering i D65- och TL84-ljus. I A10-ljus var en färgförändring svår att 
urskilja, även efter 360 timmar.  

Vid bedömningen konstaterades att efter 25 timmar i den simulerade 
utomhusmiljön kunde en rosa nyans detekteras som för varje bedömningstillfälle 
blev allt tydligare. Samtliga gul/rosa prov upplevdes aldrig vara blekta och efter 
140 timmar ansågs proven ha genomgått en färgförändring då de upplevdes som 
rosa vid den visuella bedömningen. Se bilaga 3 där den visuella bedömningen 
presenteras genom graderingsbedömning och kommentarer för de olika proven. 

4.2.2 Inomhussimulering - Provning med Xenonbåglampa 
I detta avsnitt presenteras numerisk data från den instrumentella bedömningen 
samt resultat och kommentarer från den visuella bedömningen. 

4.2.2.1 Instrumentell bedömning 
Den instrumentella bedömningen resulterade i totalt 18 mätningar för varje 
komposition. Då inget av mätvärdena för de textila proven, av samma 
komposition, påvisade ett avvikande värde presenteras resultatet från varje 
mättillfälle som medelvärdet för respektive komposition i figur 14. I figur 15 
presenteras hur de textila proven skiljer sig från det rosa ursprungsprovet. 

Kryss i tabellerna i figur 14 markerar de värden som ursprungsprovet hade, alltså 
de värden proven önskades skulle förändras mot. Det kan konstateras att 
textilproven har förändrats numeriskt under simuleringarna. L* och a* för 
samtliga tre gul/rosa kompositioner visade ingen påtaglig förändring under det 
studerade tidsintervallet men den förändring som inträffade skedde främst under 
de första 25 timmarna. b* visar på en markant förändring för samtliga prov.  
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Det kan påvisas att samtliga prov har förändrats under simuleringarna och har 
börjat närma sig ursprungsprovet då ∆E, för samtliga ljus, har minskat under 
simuleringarna, se figur 15. Det kan utläsas att det gul/rosa textilprovet med 
silikon som tillsats har erhållit det lägsta ∆E i samtliga ljus.  

 

Figur 14. Förändring av L*, a* och b*-koordinater över tid för de tre gul/rosa 
kompositionerna som simulerats i utomhusmiljö. Graferna visar medelvärde och 
standardavvikelse (felstapel) vid varje tidpunkt i de tre standardiserade ljusen. De 
markeringar som gjorts i form av kryss indikerar det rosa ursprungsprovets 
respektive L*, a* och b*-koordinater. Observera att ursprungsprovets L*- och a*-
koordinater är lika i D65 ljus samt att mätvärdena för ursprungsprovet inte utsatts 
för någon simulering och därmed i princip ska vara vid t=0, i plotten visas de istället 
längst till höger för att underlätta jämförelsen med det aktuella textilprovet vid 
senare tidpunkter 

 

Figur 15. Förändring av ∆E över tiden för de tre gul/rosa kompositionerna. 
Graferna visar medelvärde och standardavvikelse (felstapel) vid varje tidpunkt och 
i tre standardiserade ljusen 
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4.2.2.2 Visuell bedömning 
Vid den visuella bedömningen kunde det konstateras att proven fick samma 
utvärdering i D65- och TL84-ljus vid samtliga bedömningar och att i A10-ljus var 
en färgförändring svår att urskilja. 

Det kan utläsas att visuellt har en färgförändring skett efter 190 timmar i 
simulerad inomhusmiljö och samtliga prov hade en rosa färg. Det gul/rosa textila 
provet med harts hade visuellt en djupare färg än proven med silikon och utan 
tillsatser vid samtliga bedömningstillfällen. Under de första 150 timmarna i 
simuleringsmaskinen hade proven en svårdefinierad färg, dock upplevdes proven 
inte som blekta utan snarare att de hade förändrats till nya distinkta färger. Se 
bilaga 4 där den visuella bedömningen presenteras genom graderingsbedömning 
och kommentarer för de olika proven. 

4.2.3 Färghärdighet vid gnidning 
Från gnidningstestet kan utläsas i tabell 8 att det gul/rosa textila prov med 
tillsatsen harts stod sig bra mot torrgnidning till skillnad från proven med silikon 
och utan tillsatser som uppvisade icke godkända resultat. Vid våtgnidning 
förändrades det gul/rosa hartsprovets resultat kraftigt medan det silikonbaserade 
provet och provet utan tillsatser fortfarande hade icke godkända resultat. 
Bedömningen av det textila provet efter våtgnidningen visade att det gul/rosa 
textila provet med harts hade det lägsta resultatet. För att resultatet ska anses som 
godkänt enligt IKEA:s standard behöver proverna erhålla ≥ 3/4 vid bedömning av 
torrgnidtest, våtgnidtest samt bedömningen av det textila materialet efter 
gnidning. 

Tabell 8. Resultat från bedömning av gul/rosa kompositioner vid gnidningstest med 
grå-vit- samt gråskalan 1-5 

Prov Bedömning av 
bomullsprov efter 

torrgnidning 

Bedömning av 
bomullsprov efter 

våtgnidnig 

Bedömning av det 
textila materialet efter 

våtgnidning 

Harts 4 2 4 

Silikon 1/2 1 4/5 

Utan 
tillsatser 

1/2 1 4/5 

 

4.2.4 Färghärdighet vid tvätt 
Efter att tvättestet utförts konstaterades att det endast var bomull som uppvisade 
en anfärgning på multifiberremsan, se tabell 9. Det kunde också konstateras att det 
inte var några visuella färgförändringar vad gäller det textila proven jämfört med 
respektive färgreferensprov, se tabell 10. Vid bedömning av anfärgning av tvättest 
med grå-vit-skalan skall proven erhålla ≥ 3/4 för att anses godkända enligt IKEA:s 
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standard. Ett godkänt resultat från bedömning av färgförändringen med grå-skalan 
är ≥ 4. 

Tabell 9. Resultat från bedömning av gul/rosa kompositioner, av anfärgning, vid 
tvättest, med grå-vit-skalan 1-5 

Multifiberremsa Harts Silikon Utan tillsatser 

Acetat 5 5 5 

Bomull 4/5 4/5 4/5 

Polyamid 5 5 5 

Polyester 5 5 5 

Polyakryl 5 5 5 

Ull 5 5 5 

 

Tabell 10. Resultat från bedömning av gul/rosa kompositioner, av färgförändring, 
av tvättest, med grå-skala 1-5 

Harts Silikon Utan tillsatser 

5 5 5 

4.3 Kvantitativ analys av färgförändring 
Samtliga textilprover visade en färgförändring över tiden då konfidensintervall för 
k inte omfattade 0 för något av de textila proven. 

Det kan konstateras från tabell 11-13 att för alla textila prov, där färgskillnaden 
minskade över tiden, förväntades inte den slutliga färgen överensstämma med det 
rosa ursprungsprovets färg, det vill säga den konstanta termen S var signifikant 
större än 0 för samtliga textilprov. Detta betyder att om färgförändringen fortsätter 
att följa samma trend, som inom det studerade intervallet, så kommer samtliga 
textilprovers färger avvika från ursprungsprovets färg. Detta gäller för samtliga av 
de tre standardiserade ljusen. 

Det kan även utläsas att typ av tillsats har betydelse för resultatet, se tabell 11-13. 
I samtliga av de tre ljusen har det gula textilprovet med harts, vid simulering av 
utomhusmiljö, skiljt sig signifikant i ∆E0 jämfört med de gula textilproven utan 
tillsatser och med silikon. Även vid simulering av inomhusmiljö påvisar det gula 
textilprovet med harts en signifikant skillnad i ∆ E0 jämfört med de andra 
kompositionerna från samma färgkombination, se tabell 11. Det gula 
hartsbehandlade textilprovet som simulerats i utomhusmiljö påvisar även en 
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signifikant skillnad i S jämfört med de andra gula kompositionerna med identisk 
simulering i A10- och TL84-ljus, se tabell 12 och 13. 

I A10-ljus påvisar det blå hartsbaserade textilprovet en signifikant skillnad i ∆E0 

jämfört med de andra blå kompositionerna från samma simulering och i identiskt 
ljus, se tabell 12. 

Förutom de signifikanta skillnader som presenteras ovan finns det även trender till 
skillnader, exempelvis visar tabell 11 att det gula hartsbaserade textilprovet vid 
utomhussimulering kan ha en slutlig färg som avviker mer från det rosa 
ursprungsprovet än de två andra kompositionerna vid samma simulering och ljus.  

Tabell 11. Uppskattning av parametervärden med tillhörande konfidensintervall för 
D65 ljus 

   ∆E0 
95 % KI 
för ∆E0 k*1000 

95 % KI 
för k*1000 S 

95 % KI 
för S 

    Harts 7,34 (6,78; 7,91) 5,52 (4,32; 6,72) 37,2 (36,5; 37,9) 

  Blå Silikon 7,85 (7,35; 8,35) 7,37 (5,95; 8,79) 36,3 (35,8; 36,8) 

Inne   Utan 6,55 (5,76; 7,34) 5,84 (3,81; 7,88) 37,9 (37,0; 38,8) 

    Harts 17,2 (16,5; 17,9) 5,65 (5,08; 6,22) 15,4 (14,8; 16,0) 

  Gul Silikon 18,6 (18; 19,2) 8,65 (7,80; 9,50) 16,7 (15,7; 17,8) 

    Utan 19,0 (18,4; 19,7) 6,72 (6,09; 7,36) 16,8 (15,6; 17,9) 

    Harts 8,19 (7,89; 8,48) 6,83 (5,74; 7,91) 36,3 (36,0; 36,7) 

  Blå Silikon 8,71 (8,25; 9,17) 7,17 (6,11; 8,23) 35,9 (35,5; 36,3) 

Ute   Utan 7,77 (7,45; 8,10) 7,17 (6,25; 8,09) 37,3 (36,9; 37,7) 

    Harts 15,3 (14,1; 16,6) 7,72 (6,90; 8,54) 17,0 (16,3; 17,7) 

  Gul Silikon 19,1 (17,5; 20,7) 10,1 (9,43; 10,9) 14,8 (14,1; 15,4) 

    Utan 18,8 (17,7; 19,9) 9,08 (8,45; 9,72) 16,1 (15,7; 16,6) 
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Tabell 12. Uppskattning av parametervärden med tillhörande konfidensintervall för 
A10 ljus 

      ∆E0 
95 % KI 
för ∆E0 k*1000 

95 % KI 
för k*1000 S 

95 % KI för 
S 

    Harts 10,6 (9,99; 11,3) 6,79 (5,55; 8,04) 42,7 (41,9; 43,4) 

  Blå Silikon 11,8 (11,0; 12,6) 8,83 (7,03; 10,6) 41,8 (41,1; 42,5) 

Inne   Utan 10,6 (9,55; 11,6) 7,12 (5,30; 8,94) 43,1 (42,2; 44,1) 

    Harts 15,6 (15,0; 16,2) 6,11 (5,48; 6,74) 12,9 (12,3; 13,5) 

  Gul Silikon 17,4 (16,1; 18,7) 9,73 (8,91; 10,5) 12,0 (11,4; 12,6) 

    Utan 17,8 (16,8; 18,7) 7,36 (6,70; 8,03) 12,3 (11,6; 13,0) 

    Harts 11,3 (10,8; 11,8) 7,45 (6,75; 8,16) 41,4 (40,9; 42,0) 

  Blå Silikon 13,1 (12,4; 13,9) 7,73 (6,96; 8,49) 40,5 (40,2; 40,8) 

Ute   Utan 12,4 (11,9; 12,9) 7,65 (6,79; 8,50) 41,7 (41,1; 42,2) 

    Harts 14,1 (13,0; 15,2) 8,42 (7,59; 9,25) 14,4 (13,8; 15,0) 

  Gul Silikon 17,1 (15,5; 18,6) 11,3 (10,7; 12,0) 10,8 (10,3; 11,2) 

    Utan 17,2 (16,2; 18,3) 9,81 (9,07; 10,5) 12,0 (11,6; 12,4) 
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Tabell 13. Uppskattning av parametervärden med tillhörande konfidensintervall för 
TL84 ljus 

      ∆E0 
95 % KI 
för ∆E0 k*1000 

95 % KI 
för k*1000 S 

95 % KI för 
S 

    Harts 9,76 (9,12; 10,4) 6,35 (5,16; 7,54) 38,1 (37,4; 38,9) 

  Blå Silikon 10,8 (10,1; 11,5) 8,27 (6,68; 9,85) 36,9 (36,2; 37,6) 

Inne   Utan 9,40 (8,50; 10,3) 6,59 (4,86; 8,32) 38,4 (37,6; 39,3) 

    Harts 19,1 (18,3; 19,8) 5,73 (5,16; 6,30) 15,9 (15,2; 16,6) 

  Gul Silikon 22,1 (20,9; 23,3) 8,56 (7,80; 9,32) 14,9 (14,0; 15,7) 

    Utan 22,0 (21,0; 23,0) 6,81 (6,19; 7,42) 15,7 (14,8; 16,7) 

    Harts 10,3 (9,94; 10,8) 7,44 (6,72; 8,17) 37,1 (36,6; 37,6) 

  Blå Silikon 11,9 (11,4; 12,5) 7,84 (7,02; 8,67) 35,9 (35,6; 36,2) 

Ute   Utan 10,9 (10,5; 11,3) 7,61 (6,73; 8,5) 37,3 (36,8; 37,8) 

    Harts 17,0 (15,6; 18,3) 7,89 (7,07; 8,71) 17,7 (16,9; 18,4) 

  Gul Silikon 22,0 (20,1; 23,9) 10,0 (9,36; 10,7) 13,2 (12,6; 13,7) 

    Utan 21,4 (20,1; 22,6) 9,02 (8,40; 9,64) 15,3 (14,8; 15,8) 
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5 Diskussion 
I detta kapitel presenteras diskussionen som baseras på de metoder som använts 
och det resultat som erhållits under studien. 

5.1 Metod  
För denna studie var det synliga ljuset hos de sex olika receptkombinationerna av 
intresse och därför valdes spektrofotometri som verktyg för instrumentell 
färgmätning. Andra spektroskopityper som exempelvis infrarödspektroskopi (IR) 
samt kärnspinnresonas (NMR) valdes därför bort. Det kan vara av intresse att se 
vilka andra processer som pågår under färgförändringen med hjälp av andra 
spektroskopityper, till exempel hur ytorna förändras hos de textila prov som 
utsatts för olika simuleringar samt vilka nedbrytningsprodukter som potentiellt 
skulle kunna ha bildats. Detta var dock inte inom ramen för denna studie och har 
därför inte behandlats. 

Förutom instrumentell mätning med hjälp av en spektrofotometer användes även 
visuell bedömning, vilket gav en kontrast till den objektiva mätdatan. Fördelen 
med att kombinera dessa metoder är att man dels erhåller mätningar av det studien 
behandlar, faktisk upplevelse, men även mätningar som bortser från subjektiva 
bedömningar hos den enskilde individen. 

Eftersom upplevelsen av färg är subjektiv och det enbart var två bedömare vid den 
visuella bedömningen kan ett visst individberoende introducerats i resultatet 
(Hurren 2008). Om studien hade upprepats hade fler bedömare vid den visuella 
bedömningen använts för att minska ett eventuellt individberoende. 

5.2 Kvantitativ analys 
Val av modell bestämdes utifrån hur data såg ut från de mätningar som utfördes, 
värdena såg ut att avta exponentiellt. 

När konfidensintervallen för modellparametrarna beräknades togs hänsyn till att 
upprepade mätningar gjordes på samma textilprov. Däremot gjordes ingen 
korrektion för att multipla sätt av modellparametrar estimerades för olika 
kombinationer av simuleringstyp, färg, ljus etcetera. Hade en korrektion 
applicerats hade konfidensintervallen blivit något bredare. Eftersom det inte finns 
någon lämplig metod för just detta upplägg var risken att en korrektion skulle bli 
alltför konservativ, det vill säga man skulle löpa stor risk att missa sanna 
skillnader, exempelvis vid en Bonferroni korrektion som antar att alla möjliga test 
är oberoende. 

Man bör vara försiktig med att extrapolera utanför det studerade tidsintervallet. 
Då uppmätt data i denna studie överensstämmer väl med modellen för samtliga 
tidpunkter finns det inga indikationer på att avvikelse skulle uppkomma senare. 
För att vara säker bör dock mätningar utföras vid senare tidpunkter, vilket inte 
gjordes inom ramen för denna studie på grund av tidsaspekten 
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5.3 Hållbarhetskonceptet 
Syftet med den teknik som ligger till grund för denna rapport är att skapa en ny 
dimension till hållbarhet genom att göra blekningsprocessen till något positivt. 
Det kan dock diskuteras om det kan vara hållbart att skapa färger som ska 
försvinna över tiden, varför inte bara göra dem med god färghärdighet och i den 
tänkta färgen från början? Eftersom blekningsprocessen är oundviklig och sker 
över tiden kan denna teknik erbjuda ett alternativ till de färgförändringar som 
traditionellt sker. Dock kan detta vara problematiskt och det finns många olika 
aspekter att ta hänsyn till. 

Utifrån den visuella bedömningen uppvisade färgförändringsprocessen för de 
blå/rosa proven i början färger som ser mer traditionellt blekta ut innan ett 
färgomslag väl skedde. De gul/rosa proverna hade en färgutvecklingsprocess med 
distinkta färger under hela förloppet. Ett problem kan uppstå om färgutvecklingen 
inte upplevs som attraktiva under förändringsprocessen, det finns då risk att 
varorna slängs i förtid och då uppnås inte målet med denna teknik. 

För att erhålla rätt förutsättningar för blekningsprocessen krävs kunskap om 
färgerna. Rätt färger för rätt plats, inne eller ute, nordliga- eller sydliga 
breddgrader, norr- eller söderläge för att nämna några faktorer som påverkar 
processen. Hur textilen arrangeras, draperas, kan också påverka 
blekningsprocessen då det finns risk för en ojämn färgförändring. Om likadana 
varor är placerade i samma rum men får olika exponering av solljus och på så sätt 
inte kommer att uppvisa samstämd färgutveckling uppstår ytterligare ett problem. 

Det finns även en problematik i tidsaspekten. Färgförändringsprocessen bör 
planeras så att kunden behåller textilen längre än för traditionellt färgade varor, 
vilket innebär att processen inte får ta för lång tid så att den i sin tur blir tråkig 
men samtidigt inte gå för snabbt. 

Detta nya sätt att bygga upp färger på kan göras med existerande svavelfärger, 
som är Oeko-Tex certifierade, och färgningsprocessen kan utföras med 
foulardfärgning utan att materialet behöver tvättas efter färgning. Detta innebär att 
färgningsprocessen ger en oförändrad miljöpåverkan i förhållande till användning 
av traditionella färgkompositioner.  

5.4 Färghärdighet mot gnidning och tvätt 
Då dessa typer av påfrestningar ofta förekommer vid normal användning av 
hemtextilier ansågs dessa test relevanta. 

Eftersom många resultat inte ansågs godkända, enligt standard, vid våtgnidtest, 
torrgnidtest samt bedömning av det textila materialet efter våtgnidning hade dessa 
material inte kunnat användas i IKEA:s sortiment utan att en förbättring av 
resultaten kunnat påvisas. För att förbättra resultaten vid denna typ av tester kan 
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man bereda materialet i produktionen (Broadbent 2001). Dock behandlas inte 
detta inom denna studie. 

Resultatet från tvättestet påvisar att de tre blå/rosa kompositionerna visade lägre 
resultat jämfört de gul/rosa proven vid samma test. Vid denna typ av påfrestningar 
av ytan har generellt mörka färger större benägenhet att tappa färg än ljusa färger. 
Dessutom kan man diskutera att det gula färgstoff som eventuellt släppt vid tvätt 
inte syns på multifiberremsan. 

Båda dessa tester utfördes på textila prov som inte utsatts för miljösimuleringar. 
Det kan diskuteras att om testerna upprepats även efter simulering hade man 
kunnat erhålla en indikation på om färghärdigheten förändras under 
miljösimuleringarna. Om färghärdigheten skulle bli sämre efter simuleringar 
skulle detta ur hållbarhetsperspektiv vara negativt, dels för att konsumenten inte 
kan använda sin produkt i samma utsträckning eftersom färgen avlägsnas vid 
påfrestningar som förekommer vid vardagsanvändning men även för att 
färgförändringen totalt sett påskyndas då processen sker snabbare till följd av 
dålig härdighet mot tvätt och gnidning. 

5.5 Färgmätning 
Två olika färgmätningar utfördes, en instrumentell och en visuell. Ingen av 
metoderna är perfekt men genom att integrera resultaten kan man erhålla en 
tydligare bild av de färgförändringar som sker.  

Från den instrumentella mätningen har resultatet erhållits att de gul/rosa provernas 
∆E har minskat markant från sitt startvärde men är fortfarande, för samtliga 
prover, långt ifrån ett ∆E på ett, vilket innebär att det är långt ifrån det rosa 
ursprungsprovet. Dock kunde det konstateras att genom den visuella 
observationen, att efter ungefär 190 timmar i inomhussimulering och efter ca 140 i 
utomhussimulering hade en tydlig rosa färg utvecklats på samtliga gul/rosa 
prover. Detta innebär att ett färgomslag har skett till en konkret ny färg även om 
∆E påvisar att det är långt kvar tills de textila proven får den rosa pigmentfärgen, 
om de någonsin får den, vilket den kvantitativa analysen visar är osäkert. Dock 
kan det diskuteras att den färg som erhållits mycket väl kan bli mer intensiv över 
tiden då mer och mer av det rosa pigmentet träder fram.  

Vad gäller de blå/rosa proven har ∆E inte förändrats speciellt mycket från 
ursprungsvärdet och det är långt ifrån ett ∆ E på ett men visuellt har en 
färgutveckling skett och provet har gått från att vara mörkt lila till en ljusare 
nyans, dock fortfarande inom den lila färgskalan. Färgen är distinkt och det kan 
diskuteras om det finns positiva aspekter till en långsammare färgutveckling än 
vad den gul/rosa kombinationen uppvisade. Beroende på miljön där textilen är 
tänkt att användas kan olika hastigheter på färgförändringen vara fördelaktiga. Det 
är än så länge okänt hur färgförändringen kommer att utvecklas och det är av 
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intresse att låta simuleringarna fortgå och se om den lila färgskalan kommer att bli 
rosa och när detta i så fall sker. 

Det kan även nämnas att det uppstått skillnader mellan mätvärdena för inom- och 
utonhusmiljösimuleringarna. För de gul/rosa proven visar det sig vara en större 
spridning mellan de olika proven i utomhusimuleringen medan de numeriska 
värdena ligger närmre varandra för inomhussimuleringen. Detta kan tyda på att 
fukt och regn påverkar kompositionerna olika, vilket kan påvisa att man erhåller 
en mer stabil färgutvecklingsprocess i en inomhusmiljö.  

Resultaten tyder på att det är lättare att erhålla en färgförändring för det gul/rosa 
provet än för det blå/rosa. Detta resultat påverkas av att de två proverna har olika 
färghärdighet, dock borde det inte vara så stora skillnader i resultatet då proven 
endast är ett steg från varandra på skalan. Det kan vara av intresse att analysera 
hur blekning påverkar de olika koordinaterna L*, a* och b*. Skulle det kunna vara 
så att vissa av koordinaterna är mer benägna att förändras under blekningen än 
andra? Det konstateras att b* förändrats mycket för det gul/rosa men mindre för 
det blå/rosa. I förhållande till övriga värden har b* även här förändrats mycket 
trots att värdet ligger betydligt närmre ursprungsprovet och är därför mindre 
benäget att förändras drastiskt. Även L* har förändrats för det blå/rosa medan a* 
knappt har förändrats trots att det bör förändras mycket för att närma sig 
ursprungsprovet. 

Det är intressant att diskutera hur tillsatserna påverkade resultaten. Visuellt hade 
samtliga prov som behandlats med harts en djupare färg och proven med silikon 
hade generellt en ljusare nyans. Instrumentellt däremot visade det sig att proven 
med silikon låg närmast det rosa ursprungsprovet. Dessa resultat kan upplevas 
som förvirrande då de motsäger varandra. Som tidigare nämnts kan tillsatser 
påverka infallsvinkeln för ljuset. Det kan diskuteras om det är det som sker i detta 
fall vid de olika mätningarna och hur ljuset har reflekterats och upplevts. 

5.6 Hur bra simulering speglar verkligheten 
Som tidigare diskuterats under avsnitt 2.6 är det mycket svårt att återge verkliga 
miljöförhållanden, dels för att solens strålning är svår att återge och dels för att 
väder har en tendens att vara nyckfullt, SMHI kan endast ge prognoser med 82 % 
säkerhet (SMHI 2017). Det finns även olika kemikalier i luften och i regnvattnet, 
beroende på plats, som kan påskynda åldrandet och detta tas det inte hänsyn till i 
utomhussimuleringarna.  

Det finns även en problematik vid simulering av inomhusmiljö. Beroende på tid 
på dygnet, väderstreck och var jorden befinner sig i förhållande till solen så 
varierar solstrålningens infallsvinkel genom fönstret. Infallsvinkeln är viktig då 
det påverkar intensiteten av energin som passerar genom fönstret (Zakirullin & 
Letuta 2015). Maskinen simulerar delvis dessa aspekter men har svårt att ta 
hänsyn till specifika förhållanden.  
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6 Slutsats 
Syftet med detta projekt var att undersöka och dokumentera om färgförändringar 
på ett kontrollerat sätt sker på en bomulls- och hampaväv som har blivit 
foulardfärgad med svavelpigment och anjoniskt svavelfärgstoff. 

o Kan man åstadkomma en färgförändring på en foulardfärgad väv på ett 
kontrollerat sätt över tid?  

Baserat på instrumentell mätning och visuell bedömning kunde man se en 
kontrollerad färgförändring över tid men av varierande storlek och hastighet. Typ 
av svavelfärgstoff påverkade förändringens omfattning och hastighet i det 
studerade tidsintervallet. Det gula svavelfärgstoffet gav en större och snabbare 
färgförändring över tiden än det blå. Utifrån denna aspekt kan infärgningen 
anpassas till specifika ändamål. Samtliga textilprover visade på en färgförändring 
som avtog exponentiellt över tiden.  

o Hur influeras färgförändringen i förhållande till tid genom tillsatser och 
vilken inverkan har tillsatserna på färgomslaget? 

För vissa kombinationer av svavelfärgstoff, simuleringstyp och ljus kunde man se 
att typ av komposition hade en påverkan på färgförändringen i förhållande till tid. 

De silikonbehandlade vävarna visade ett ΔE närmast det rosa ursprungsprovet. Då 
den kvantitativa analysen beskriver att inget av de textila proven kommer bli så 
likt ursprungsprovet, då 𝑡 → ∞, att skillnaden mellan dem, ΔE, är försumbar så 
kan mätningarna inom det studerade tidsintervallet indikera att att behandlingen 
av silikon för båda färgkombinationerna ger ett ΔE närmast det rosa 
ursprungsprovet. 
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7 Förslag till fortsatt arbete 
Detta arbete ligger i framkant vad gäller undersökning av kontrollerade 
färgförändringar och hur färger kan konstrueras för att få ett färgomslag. Då det 
inte finns tidigare forskning, innebär detta att det finns en uppsjö ämnen och 
infallsvinklar som skulle vara intressanta att fortsätta arbeta med. 

Som en fortsättning på detta arbete skulle det vara intressant att studera andra 
färgkombinationer och hur en alternativ färgutveckling kan ske. Inom ramen för 
detta arbete har det konstaterats att de främsta färgförändringarna erhålls med 
ljusare färger med lägre färghärdighet. Då det visat sig att färgutvecklingen skett 
relativt snabbt för det gula/rosa provet hade det varit intressant att studera hur 
ljusa färger med en högre färghärdighet skulle bete sig vid en blekningsprocess. 

Det skulle också vara av intresse att studera olika pigmentbaser och hur dessa kan 
påverka färgen som det textila provet har under färgutvecklingen. Då det har 
kunnat konstateras, inom ramen för detta arbete, att mörka färger inte lämpar sig 
som färgstoff för att uppnå önskad effekt skulle eventuellt mörka färger kunna 
användas som pigmentbas. 

Det skulle även vara intressant att studera vad som sker under processen rent 
kemiskt och med hjälp av mikroskopi se hur den kemiska strukturen förändras. På 
så sätt erhålls en bättre förståelse för blekningsprocessen och med hjälp av 
resultatet skapa färger som är kemiskt lämpade för denna färgutveckling. 

Från resultaten kan man utläsa att a* är den koordinat som förändrats minst för 
samtliga prov under simuleringen. Det kan vara av intresse att studera 
färgförändringen mer specifikt ur ett koordinatperspektiv och se hur koordinaters 
benägenhet att förändras under en färgförändringsprocess ser ut. 

Då denna rapport behandlar två olika färgkombinationer som visar olika resultat 
där den blå/rosa kombinationen haft en mycket långsammare färgutveckling än 
den gul/rosa skulle det vara intressant att fortsätta försöket och studera 
färgutvecklingen i ytterligare 400 timmar. Skulle det blå/rosa provet då anta en 
rosa färg eller kommer det att följa den kvantitativa analysen och inte närma sig 
markant från det rosa ursprungsprovet? 

För att ta detta ämne till ytterligare en dimension skulle det vara lärorikt att 
utforska möjligheterna att skapa färger som har en färgutveckling med tre färger. 
Detta skulle kunna ta hållbarhetsaspekten längre, då färgförändringen skulle 
kunna ta längre tid och därmed bibehålla nyhetsvärdet ännu längre. 

Denna rapport behandlar svavelfärgstoff och svavelpigment. Förutom att studera 
fler färgkombinationer och härdighet med denna kombination skulle det vara 
intressant att studera andra typer av färgsorter för att se hur dessa är benägna att 
färgförändras. Även olika typer av textilier i kombination med olika färger kan 
vara intressant att studera. 
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För detta arbete har foulardfärgning tillämpats, det skulle vara givande att utforska 
andra tekniker, till exempel incjet printing då det har konstaterats att tryck med 
denna teknik har en tendens att blekas i sol- och lampljus (Zhou, He & Li 2014). 
Om det skulle vara möjligt att implementera tekniken som finns i svavelpastan, 
som används i detta projekt, till färger som används till incjet tryck skulle det 
eventuellt vara möjligt att påskynda färgomslaget för den blå/rosa 
färgkombinationen.  
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Bilaga 1: Visuell bedömning från utomhussimulering av 
blå/rosa textila prover 
	

Prov Färgreferensprovs 
bedömning 

Ursprungsprovs 
bedömning 

Kommentar 

Timme 25 

Harts 5 1 Ingen kulör av ursprungsprovet kan 
detekteras i det textila provet. 

Silikon 5 1 Ingen kulör av ursprungsprovet kan 
detekteras i det textila provet. 

Utan 
tillsatser 

5 1 Ingen kulör av ursprungsprovet kan 
detekteras i det textila provet. 

Timme 50 

Harts 3/4 2/3 Blekt. Det textila provet utvecklas 
mot ursprungsprovets färg. 

Silikon 3/4 2/3 Blekt. Det textila provet utvecklas 
mot ursprungsprovets färg. 

Utan 
tillsatser 

3/4 2/3 Blekt. Det textila provet utvecklas 
mot ursprungsprovets färg. 

Timme 90 

Harts 3/4 2/3 Ser inte längre blekt ut.  

Silikon 3/4 2/3 Ser inte längre blekt ut.  

Utan 
tillsatser 

3/4 2/3 Ser inte längre blekt ut.  

Timme 140 

Harts 3/4 2/3 Blekt.  

Silikon 3/4 2/3 Blekt.  

Utan 
tillsatser 

3/4 2/3 Blekt.  
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Timme 190 

Harts 3/4 2/3 Provet har erhållit en ny färg som 
ser distinkt ut och inte blekt. Dock 
fortfarande en lila färg men ljusare.  

Silikon 3/4 2/3 Provet har erhållit en ny färg som 
ser distinkt ut och inte blekt. Dock 
fortfarande en violett färg men 
ljusare.  

Utan 
tillsatser 

3/4 2/3 Provet har erhållit en ny färg som 
ser distinkt ut och inte blekt. Dock 
fortfarande en violett färg men 
ljusare.  

Timme 290 

Harts 3/4 2/3	 Provet har en ljuslila nyans men 
några spår av ursprungsprovet kan 
inte detekteras. 

Silikon 3/4 2/3 Provet var ljusare än provet som 
innehåller harts men låg inom 
samma upplevda färg. 

Utan 
tillsatser 

3/4 2/3 Mellan provet som innehåller harts 
och prov som innehåller silikon i 
nyans och upplevelse. 

Timme 400 

Harts 3/4 2/3 Provets färg är djupare än provet 
som innehåller silikon och provet 
utan tillsatser. Färgen är distinkt. 

Silikon 3/4 2/3 Provet är ljusare än provet som 
innehåller harts och provet utan 
tillsatser men ligger inom samma 
upplevda färgskala. 

Utan 
tillsatser 

3/4	 2/3 Provet har en ljuslila färg och ser 
inte blekt ut. 
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Bilaga 2: Visuell bedömning från inomhussimulering av blå/rosa  
textila prover 
	

Prov Färgreferensprovs 
bedömning 

Ursprungsprovs 
bedömning 

Kommentar 

Timme 25 

Harts 5 1 Ingen kulör av ursprungsprovet 
kan detekteras i det textila provet 

Silikon 5 1 Ingen kulör av ursprungsprovet 
kan detekteras i det textila provet 

Utan 
tillsatser 

5 1 Ingen kulör av ursprungsprovet 
kan detekteras i det textila provet 

Timme 50 

Harts 4/5 1/2 Ser blekt ut.  

Silikon 4/5 1/2 Ser blekt ut.  

Utan 
tillsatser 

4/5 1/2 Ser blekt ut.  

Timme 90 

Harts 4/5 1/2 Violett blekt nyans.  

Silikon 4/5 1/2 Ser blekt ut.  

Utan 
tillsatser 

4/5 1/2 Ser blekt ut.  

Timme 140 

Harts 3/4 2/3 Ser blekt ut.  

Silikon 3/4 2/3 Ser blekt ut.  

Utan 
tillsatser 

3/4 2/3 Ser blekt ut.  

Timme 190 

Harts 3/4 2/3 Ser blekt ut.  

Silikon 3/4 2/3 Mer blekt än provet som 
innehåller harts.  
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Utan 
tillsatser 

3/4 2/3 Mer blekt än provet som 
innehåller harts men mörkare än 
provet som innehåller silikon.  

Timme 290 

Harts 3/4 2/3 Provet har en distinkt färg som 
inte upplevs som blekt. Dock 
fortfarande inom det violetta 
spektrat. 

Silikon 3/4	 2/3 Provet ser inte blekt ut utan har 
en distinkt färg. Är dock ljusare 
än provet som innehåller harts. 

Utan 
tillsatser 

3/4 2/3 Mellan provet som innehåller 
harts och provet som innehåller 
silikon i upplevelse och nyans. 

Timme 400 

Harts 3/4	 2/3 Provet uppvisar en djupare 
färgnyans än provet som 
innehåller silikon och provet utan 
tillsatser.  

Silikon 3/4 2/3 Provet har den ljusaste violetta 
nyansen, det ser dock inte blekt 
ut utan har en distinkt färg. 

Utan 
tillsatser 

3/4 2/3 Provet har en violett färg. 
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Bilaga 3: Visuell bedömning från utomhussimulering av 
gul/rosa textila prover 
	

Prov Färgreferensprovs 
bedömning 

Ursprungsprovs 
bedömning 

Kommentar 

Timme 25 

Harts 4 2 Ser rosaaktig ut men svagt 

Silikon 3/4 2/3 En rosa färg kan detekteras men 
den skiftar i en rosa-röd 
upplevelse  

Utan 
tillsatser 

3/4 2/3 Mer ljusrosa än provet som 
innehåller harts och provet som 
innehåller silikon. 

Timme 50 

Harts 3/4 2/3 Det rosa pigmentet kan urskiljas 
men upplevelsen är att provet 
ligger närmre referensprovet än 
ursprungsprovet. 

Silikon 3 3 Provet ligger mellan referens- och 
ursprungsprovet. Ser inte blekt ut 
men svårdefinierad färg. 

Utan 
tillsatser 

3 3 Som provet som innehåller silikon 
fast aningen ljusare. 

Timme 90 

Harts 3 3 I kontrast med ursprungsprovet ser 
det textila provet rosa rödaktigt ut. 

Silikon 2/3 3/4 Inte lika stark färg som provet 
som innehåller harts men är svagt 
rosa. 

Utan 
tillsatser 

2/3 3/4 Aningen mörkare än provet som 
innehåller silikon men är rosa i 
färgen 

Timme 140 

Harts 2/3 3/4 Rosa/röd färg, ser djup ut i 
nyansen. Ser ut som en rosa färg.  
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Silikon 2/3 3/4 Ljusare än provet som innehåller 
harts, upplevelsen är att det är en 
rosa färg. 

Utan 
tillsatser 

2/3 3/4 Mellan provet som innehåller 
harts och provet som innehåller 
silikon i nyans och upplevelse. 

Timme 240 

Harts 2/3 3/4 Provet har en djupare rosa nyans. 

Silikon 2/3 3/4 Provet upplevdes mer rosa än 
provet som innehåller harts provet 

Utan 
tillsatser 

2/3 3/4 Mellan provet som innehåller 
harts och provet som innehåller 
silikon i nyans och upplevelse. 

Timme 360 

Harts 2 4 Djupare nyans än provet som 
innehåller silikon och provet utan 
tillsatser. Ser rosa ut och liknar 
ursprungsprovet. 

Silikon 2/3 3/4 Ljusaste provet, har en rosa färg 
men är en svagare rosa färg 
jämfört ursprungsprovet.  

Utan 
tillsatser 

2/3 3/4 Mellan provet som innehåller 
harts och provet som innehåller 
silikon i färg. Dock ljusare än 
ursprungsprovet. 
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Bilaga 4: Visuell bedömning från inomhussimulering av 
gul/rosa textila prover 
	

Prov Färgreferensprovs 
bedömning 

Ursprungsprovs 
bedömning 

Kommentar 

Timme 25 

Harts 4/5 1/2  En förändring har skett men det är 
inte så tydligt 

Silikon 4/5 1/2 En vag färgförändring kan urskiljas 

Utan 
tillsatser 

4 2 En färgskillnad kan detekteras men 
det ser aningen blekt ut 

Timme 50 

Harts 4/5 1/2 En skillnad kan detekteras men är 
svag 

Silikon 4 2 Det har skett en förändring men ger 
mer ett blekt intryck 

Utan 
tillsatser 

3/4 2/3 Det har skett en förändring men ger 
mer ett blekt intryck 

Timme 100 

Harts 4 2 Ursprungsprovets färg kan urskiljas 
men inte skarpt. 

Silikon 3 3 Provet börjar upplevas som rosa. 
Dock är det uppblandat med det 
gula pigmentet och färgen ser ut att 
skifta i gul-rosa. 

Utan 
tillsatser 

3 3 Likt provet som innehåller silikon, 
aningen mörkare i färg.  

Timme 150 

Harts 3 3 Mörkare rosa än provet som 
innehåller silikon och provet utan 
tillsatser. Ser rosa ut men även lite 
uppblandat med gult. 

Silikon 3 3 Provet ser rosaaktiga ut men inte 
speciellt mycket har skett visuellt i 
färgutveckling. 

Utan 
tillsatser 

3 3 Likt textilprovet som innehåller 
silikon. 
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Timme 190 

Harts 2/3 3/4 Ser ut att ha en rosa färg. Ser inte 
blekt utan har sin egen identitet.  

Silikon 2/3 3/4 Svagare rosa färg än provet som 
innehåller harts men har samma 
kontrast. Är nu visuellt rosa. 

Utan 
tillsatser 

2/3 3/4 I färg ligger detta prov mellan 
proven provet som innehåller harts 
och provet som innehåller silikon.  

Timme 290 

Harts 2/3 3/4 Har en rosa färg men inte lika 
intensiv som ursprungsprovet. 

Silikon 2/3 3/4 Har en rosa färg men är ljusare än 
provet som innehåller harts.  

Utan 
tillsatser 

2/3 3/4 Upplevelsen är mellan provet som 
innehåller harts och provet som 
innehåller silikon i färg och nyans. 

Timme 400 

Harts 2 4 Har en djup rosa färg och liknar 
ursprungsprovet. 

Silikon 2/3 3/4 Är det ljusaste provet men har en 
tydlig ljusrosa färg, ser inte blekt ut. 

Utan 
tillsatser 

2/3 3/4 Ligger färgmässigt mellan provet 
som innehåller harts och provet som 
innehåller silikon. Har en tydlig 
rosa färg.  

 


