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Abstract 
In the world today, more companies go from a linear economy to a circular economy by                
implementing sustainability strategies. As more and more companies begin to use a circular             
economy, not all areas have developed with it. One area that is unexplored is repair material                
that companies and consumers use if they want to repair their clothes. In this study, three                
repair tapes that exist on the market Gore-Tex, Tesa Eco Repair, and Gorilla-tape were              
applied to shell material to examine and map which one of them is the strongest and most                 
durable. This study is also going to discuss which one of the repair tapes is most suitable for a                   
circular economy. This is because companies should be able to offer one repair tape that fits                
in an circular economy.  
 
The repair tapes were examined through four different experiments to test their adhesion             
strength including: the laundry test, adhesion test, tensile testing, and abrasion test. The             
conclusions drawn from these tests showed that Gore-Tex was the strongest repair tape on the               
shell material. However, the tests also showed that Tesa Eco Repair was most suitable for a                
circular economy even though Gore-Tex proved to be part of a circular economy. The              
Gorilla-tape adhesive was stronger than Tesa Eco Repair but since there is no basis for               
determining whether it is suitable for circular economy or not, it can not be taken into                
account. 
 
This study is directed to companies that want to implement a repair-kit or investigate what               
repair opportunities they have, both for companies and consumers. It will serve as a guideline               
for companies that want to offer repair services in their operation but also for product               
development of a repair program that can be successful in a circular economy. The study can                
play a major role for in society and company development as it will give them guidelines on                 
the ongoing trend of circular economies and sustainable consumption.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Repair tape, adhesion, circular economy, repair  
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Sammanfattning 
Allt fler företag går i dagsläget från en linjär till en cirkulär ekonomi med hjälp av                
implementering av hållbarhetsstrategier. I och med att allt fler företag börjar använda sig av              
en cirkulär ekonomi har inte alla områden hunnit utvecklats med det. Ett område som är               
outforskat är reparationsmaterial, som används av företag eller konsumenter som vill reparera            
deras kläder. I den här studien har tre reparationstejper som existerar på marknaden             
applicerats på skalmaterial för att studera och kartlägga vilken av dessa som har längst              
hållfasthet. Studien kommer även att behandla vilken av dessa reparationstejper som lämpar            
sig för en cirkulär ekonomi. Detta då företag ska kunna erbjuda en reparationstejp som går i                
enlighet med detta.  
 
Reparationstejperna genomgick fyra olika tester för att testa dess vidhäftningsstyrka, dessa är            
tvätt-test, vidhäftningstest, dragprovning samt nötningstest. Resultaten utifrån dessa tester         
visade på att Gore-Tex var den reparationstejp som hade bäst hållfasthet på skalmaterialet.             
Däremot visade det sig att Tesa Eco Repair var mest lämpad för cirkulär ekonomi, även om                
Gore-Tex också visade sig kunna ingå i ett slutet system. Gorilla-tejpens vidhäftningsstyrka            
var bättre än Tesa Eco Repair men eftersom underlag saknas för att ta ställning till om den                 
lämpar sig för cirkulär ekonomi eller inte, går det inte ta ställning till detta. 
 
Denna studie ämnar att rikta sig till företag som vill implementera ett reparationskit eller              
undersöka vilka reparationsmöjligheter det kan tänkas finnas för både företag och           
konsumenter. Den kan även finnas som riktlinje för företag som vill erbjuda reparationstejper             
i sin verksamhet men även för produktutveckling av en reparationstejp som ingår i en cirkulär               
ekonomi. Den här studien kan spela en stor roll för samhället och företag. Detta då den ger                 
riktlinjer som behövs tas för att följa med i den pågående trend vad det gäller cirkulär                
ekonomi och hållbar konsumtion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Reparationstejp, vidhäftning, cirkulär ekonomi, reparation   
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1. Inledning 
Denna studie berör vidhäftning av reparationstejper och utgör en del i processen för vilken              
reparationstejp textila företag med en cirkulär ekonomi bör erbjuda sina kunder. I detta             
kapitel presenteras studiens bakgrund och dess problem mer utförligt. Studiens syfte och            
vilka frågeställningar som behandlas presenteras även här.  
 

1.1 Bakgrund 
Definitionen av hållbarhet är olika beroende i vilket sammanhang det används i, men den              
vanligaste är: möta dagens behov utan att sätta framtida resurser på spel. I arbetslivet brukar               
det definieras som att de verksamheter och processer som finns ska skapa och återskapa de               
mänskliga resurserna och inte förbruka dem. Det ska finnas en balans mellan de tillgängliga              
resurserna och att resurserna ska utvecklas i samma takt som de förbrukas ( Svensson,             
Aronsson, Randle & Eklund 2007).  
 
Ellen MacArthur Foundation (2014) menar på att i dagsläget konsumeras produkter och            
resurser på ett icke hållbart vis, både av företag och konsumenter. Detta har resulterat i att allt                 
fler företag arbetar mot en cirkulär ekonomi för att upprätthålla en hållbar verksamhet samt              
bidra till ett hållbart samhälle. Att arbeta med en cirkulär ekonomi innebär att alla resurser               
flödar i ett stängt system. De produkter som produceras är tillverkade för att kunna              
återanvändas, lagas eller återvinnas efter att den konsumerats. Detta betyder också att de             
resurser som tillsätts i ett system ska klara av att återanvändas eller återvinnas igen .  
 
Företag som erbjuder reparationstjänster som en del i sin cirkulära ekonomi blir allt             
vanligare, framförallt hos europeiska företag. Detta är ett resultat av att det i dagsläget kan               
vara svårt för konsumenterna att själva utföra en avancerad lagning på funktionsplagg med             
avancerade material och konstruktioner. En sådan här reparationstjänst kan innebära att           
kläderna lämnas in och lagas av butiken. Ett annat kan innebära att kunden kan köpa, eller får                 
medskickat ett reparationskit för att själv kunna laga lättare skador (A new state of repair               
2017). Ett reparationskit kan innehålla olika material som tyg, sytråd och tejp. 
 
Att ha nedpackat ett reparationskit är nödvändigt vid äventyrsresor menar Larsson . Detta för             1

att det inte är helt ovanligt att endast en uppsättning av ytterplagg packats ner vid               
äventyrsresor och om dessa då skulle gå sönder behöver dessa lagas. För att utövaren lätt ska                
kunna laga plagget ute på resan behöver reparationsmaterialet vara smidigt att fästa utan             
speciella verktyg. Reparationsmaterialet som används för att laga är ofta någon form av tejp              
eller laminering som enkelt går att fästa över skadan med händerna berättar Larsson .  2

 

1.2 Problemdiskussion och frågeställning 
När ett plagg skickas till återvinning separeras materialen utifrån vad de är gjorda av. De bitar                
som inte går att återvinna skärs bort från plagget och skickas till förbränning ( Zamani,              
Svanström, Peters & Rydberg 2015). För hållbarhetsstrategier där resurser flödar i ett stängt             
system (Miljö- och energidepartementet 2017), betyder delar som får skäras bort ur processen             
att det slutna systemet blir intakt. Detta lämnar företagen åt att de inte längre arbetar med en                 

1  Jonas Larsson, Professor på Textilhögskolan. Intervju den 21 Februari 2018, 16 minuter. 
2  Jonas Larsson, Professor på Textilhögskolan. Intervju den 21 Februari 2018, 16 minuter. 
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cirkulär ekonomi. Det blir således ett problem för företagen när konsumenter lagar sina plagg              
med material som inte är återvinningsbara. För att hela plagget ska kunna återvinnas ska              
således även reparationsmaterialet vara återvinningsbart. 
 
Shishoo (2015) menar på att ett sätt att minska på en produkts påverkan på miljön är att tänka                  
på dess livscykel vid tillverkning. Genom att reparera ett plagg förlängs dess livstid             
(Johansson, Nilsson, Olsson & Wickholm 2016). En reparationstejp med lång hållfasthet på            
plagget innebär även lång livscykel. De forskningsfrågor som studien kommer att behandla            
blir således:  
 

● Vilken befintlig reparationstejp på marknaden håller längst på skalplagg?  
● Vilken av dessa reparationstejper har möjlighet att återvinnas?  

 

1.3 Syfte 
Denna studie ämnar att studera vidhäftningen av tre existerande reparationstejper som är            
applicerbara på skalplagg för att kartlägga vilken som har längst hållfasthet. Studien är en del               
i processen kring cirkulär ekonomi för skalplagg. 
 

1.4 Avgränsningar 
Det kemiska innehållet i reparationstejperna kommer ej att behandlas. Studien behandlar ej            
vattenavvisande förmåga och andningskapacitet av reparationstejpen. Studien behandlar inte         
hur skador på funktionsplagg undviks och motverkas. De revor som kommer att repareras är              
inte större än 50 mm. Studien behandlar ej vilken tejp som är mest miljövänlig utifrån dess                
tillverkning, utan endast på dess hållfasthet i användarfasen.  
  

7 



 

2. Teoretisk referensram 
Här presenteras teori om studiens ämne, vilket ger läsaren en överblick och förståelse kring              
ämnet. Först klargörs olika begrepp som studien kommer att beröra. Därefter ges en             
överblick av olika hållbarhetsperspektiv företag kan arbeta med, hur textiliers påverkan i            
tillverkningen är, hur reparation av kläder går till och tillsist kommer en utförligare             
beskrivning hur tejp fungerar.  
 

2.1 Begreppsdefinitioner 
Syftet med att beskriva olika begrepp är att öka förståelsen för läsaren och att klargöra de                
begrepp som kommer att behandlas i denna studie. 
 
Hållbarhet Denna studie kommer att särskilja två olika slags hållbarhet, det          

ena vilken syftar till en fysisk varaktighet på en produkt och den            
andra hållbarhet inom en miljöaspekt. När studien vill beskriva         
en fysisk varaktighet kommer det att benämnas vid produktens         
hållfasthet. När studien syftar till miljömässig hållbarhet kommer        
det endast att benämnas vid hållbarhet, men även hållbar         
utveckling kan förekomma.  

Tester Vid benämning av tester, syftar studien på de fysiska tester som           
används för att fastställa en fysisk förmåga av ett visst material.  

Skalplagg Funktionsplagg definieras som de typer av kläder utöver sin         
normala funktion, är speciellt konstruerade för att möta ett         
speciellt behov hos konsumenten under speciellt krävande       
förhållanden. Det finns många typer av plagg som definieras som          
funktionsplagg, vilka alla har olika specifikationer och krav på         
sig. Detta kan till exempel vara plagg som är vindtäta utvecklade           
för snabbsporter (Gupta 2011). Skalplagg är en typ av         
funktionsplagg och vid benämning av dessa i denna studie syftar          
den på jackor som utvecklats för en konsument att använda vid           
speciellt krävande förhållanden. Det nämns även eftersom det är         
material från skalplagg som kommer att repareras med hjälp av          
tejperna, materialet nämns då som skalmaterial. 

Rivstyrka Ett materials rivstyrka har en stor roll i hur användbart materialet           
är. Rivstyrkan på ett material handlar om dess struktur och hur           
flexibelt garnet kan vara innan det går sönder. Rivstyrkan på ett           
material bör testas för att det ska gå att undersöka vilket kraft ett             
material tål innan det rivs sönder. Material/produkter som går         
sönder beror ofta på att dess rivstyrka är för låg (Eryuruk &            
Kalaoğlu 2015) . Detta är en faktor som förekommer både till          
reparationstejperna och skalmaterialet.  
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2.2 Hållbarhetsperspektiv  
Hållbarhet kan definieras på olika sätt beroende i vilket sammanhang det används i. Den              
konkreta definitionen är att det möter dagens behov utan att sätta framtida resurser på spel. I                
de krav som finns i det långa loppet ska det finnas en balans med de tillgängliga resurserna                 
eller att resurserna ska utvecklas i samma takt med de höjda kraven ( Svensson et al. 2007) .  
 
Ett förhållningssätt som går ihop med hållbarhet är CSR (Corporate Social Responsibility).            
Det handlar om företagens ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvarstagande i samhället.           
Om målet för företaget är att ha en långsiktigt hållbar verksamhet behövs en jämvikt mellan               
dessa tre områden (Grankvist 2009). Grankvist (2009) menar även på att vid användning av              
en eller två av dessa tre områden kommer aldrig ett företag lyckas med sin verksamhet då ett                 
samspel alltid behövs.  
 
Begrepp som företagets hållbarhet har integrerats i det sociala, miljömässiga, ekonomiska           
och kulturella problem som finns i företagsstrategier. Företag som existerar internationellt bör            
ha hållbarhetsstrategier för att kunna uttrycka stöd och engagemang för begreppet. I större             
företag behöver hållbarhet vara integrerat i deras företagspolitik. Detta för att få en positiv              
utstrålning när det kommer till dess engagemang och stöd mot hållbarhet (Eweje 2011). 
 
Undersökning på företag som antar hållbara strategier i deras företag har visat sig: få ett ökat                
förtroende från konsumenterna, gör deras affärer mer effektiva, tillåter dess personal att göra             
mer effektiva val, möter bättre nya lagstiftningstandarder och få ut bättre mätningar från             
produktionsprocesserna (Black 2013).  
 
Sedan EU skapade de 17 globala målen för hållbar utveckling hösten 2015 har handelsföretag              
i Sverige gett större svängrum till hållbarhetsfrågorna. Företagens engagemang för hållbarhet           
styrs av en kombination av socialt och miljömässigt ansvarstagande samt av ekonomiska            
drivkrafter. Nio av tio handelsföretag som idag arbetar med hållbarhetsfrågor anser att de på              
lång sikt kommer bli lönsamma. Handelsföretagen befinner sig på en väldigt           
konkurrenskraftig marknad som är beroende av dess ekonomi och lönsamhet. Med hjälp av             
hållbarhetsfrågorna anser företag att det kan vara ett bra konkurrensmedel samt förstärkning            
av deras varumärke (Svensk handel 2017).  
 

2.2.1 Linjär och cirkulär ekonomi 
Företag kan använda sig av antingen en cirkulär eller en linjär ekonomi. I de båda               
tillvägagångssätten står produktionen av varorna i centrum. En linjär ekonomi eller           
affärsmodell betyder att de produkter/textilier som inte används av konsumenterna slängs           
eller inte tas tillvara på. Detta leder till att företagen måste producera nya råvaror för att möta                 
den efterfrågan som finns. Råvaror hämtas från naturen, omvandlas till produkter som            
används av konsumenterna för att sedan bli avfall. Den här modellen är i dagsläget det mest                
använda i tillverkningsindustrin (Goyal, Esposito & Kapoor 2016).  
 
I takt med tillväxten av linjär ekonomi har avfallen och användningen av naturresurserna             
blivit större vilket har lett till ökad spridning av miljögifter och utarmningen av biologiskt              
mångfald. Avfallen kan hamna på fel ställen i samhället eller i naturen och rubba              
ekosystemet. Motsatsen till linjär ekonomi där inte avfallen tas omhand är en cirkulär             
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ekonomi, vilket innebär att resurser går i stängda looper. Resurserna behålls i samhällets             
kretslopp eller på ett hållbart sätt återförs till det kretsloppet som naturen själv har. Cirkulär               
ekonomi bygger på cirkulära flöden i alla leden där restprodukter i en produkt används som               
en råvara i en annan (Miljö- och energidepartementet 2017). Produkterna är utformade och             
optimerade för demontering och återanvändning. I figur 1 här nedan visas skillnaden mellan             
linjär och cirkulär ekonomi.  
 

 

  
Figur 1. Linjär ekonomi och cirkulär ekonomi (Sustainable Brands Barcelona. u.å). 

 
Ellen MacArthur Foundation (2014) menar att inom de kommande åren kommer den            
cirkulära ekonomin få en mycket större konkurrenskraft. Detta då den skapar mer värde i              
varje steg i produktionen än den linjära modellen vilket leder till att företag “sparar” och kan                
få en ökad tillväxt. Om den cirkulära ekonomin skulle tillämpas i produktdesignen skulle det              
generera i viktiga förbättringar. Det kan vara förbättringar vid första skede av materialval och              
produktdesign såsom nya standardiseringar, innovativa affärsmodeller avsedda för        
återanvändning och kostnadseffektiva behandlingssystem för bättre kvalité. Men för att en           
förändring av dessa faktorer ska ske i samhället menar Ellen MacArthur Foundation (2014)             
att både företag och konsumenter hjälper till. 
 

2.3 Textiliers påverkan inom tillverkning 
Tidigare har sportindustrin inte tagit hänsyn till miljömässiga och sociala konsekvenser i en             
produkts tillverkningsprocess. Detta har dock förändrats i takt med att fler konsumenter blivit             
mer medvetna om miljöproblem och vill veta mer om hur en produkt blivit producerad.              
Företag söker idag inte bara det rätta materialet för att tillfredsställa de krav som              
konsumenten ställer, utan de försöker även att använda material och tillverkningsprocesser           
som har minst inverkan på miljön. Att avgöra hur pass mycket miljöpåverkan en fiber- eller               
tygkvalitet har gentemot en annan kan vara svårt eftersom det kan innebära att de endast kan                
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appliceras inom ett område. Detta kan leda till att företag får bedöma de olika inverkan               
utifrån hur mycket de väger i fråga om ursprung, produktion och användning av produkt              
(Shishoo 2015). 
 
Hållbarhet kan mätas genom olika verktyg som idag finns tillgängliga. Det går till exempel              
att mäta hållbarhet genom olika index, märkningar, utvärderingar och rapportsystem. Olika           
hållbarhetsindex kan till exempel mäta hur pass miljövänlig en produkt är eller hur pass              
mycket det har bidragit till social hållbarhet (Muthu 2014). 
 
Att tänka på hur pass mycket inverkan en produkt har under hela dess livscykel är ett sätt för                  
att kunna minska på dess miljömässiga och sociala inverkan (Shishoo 2015) . Vid en hållbar              
produktdesign speglas hela produktens livscykel, från råmaterial, produktion, användning av          
produkten till produktens slutskede (Subie, Mouritz & Troynikov 2009). Det gäller därför att             
noga överväga material och produktens livscykel (Shishoo 2015) . Även om produkters           
miljöpåverkan oftast härleds till deras produktionsfas, har de mer avancerade materialen som            
används för sporttextil gjort att mer fokus har riktats mot produktlivscykeln slut. Detta för att               
mycket miljöbelastning ligger i den kategorin med hur de ska återvinnas (Subie, Mouritz &              
Troynikov 2009). Företag arbetar mer och mer med lösningar för återvinning eftersom det går              
i enighet med deras mål om hållbar produktion och är en stor miljöutmaning (Shishoo 2015) . 
 
Att återvinna ett plagg innebär att plagget bryts ner och materialen återanvänds i en ny               
produkt. För att materialen ska kunna användas i en ny produkt, separeras materialen enligt              
fibertyp. Denna separation är svår att göra om det är olika fibertyper blandade i ett garn.                
Vissa återvinningsprocesser kräver att det bara är en typ av material i processen.             
Återvinningsprocesser kan innebära både att syntetmaterial smälts ner, att tyger skärs ner till             
fiberform och spinns till nya garn, det kan även innebära att material skärs ner i små tygbitar                 
och används som bland annat fyllning i möbler (Blackburn 2015).  
 
Syntetiska fibrer har en väldigt låg biologisk nedbrytbarhet och det tar lång tid att brytas ner,                
vilket inte är miljövänligt. Syntetiska fibrer går dock att smälta ner och genom det spinna nya                
fibrer. På detta vis tas fortfarande resurserna tillvara på (Blackburn 2015).  
 
Textila material för skalplagg kan både konstrueras i ett eller i en blandning av material. Den                
mest använda fibern inom sportkläder är polyester. En av faktorerna till detta är att syntetiska               
fibrer går att modifieras i tillverkningen, då de kan få olika egenskaper beroende på hur den                
tillverkas (Shishoo 2015) . 
 
Ingen vet hur ett hållbart samhälle kommer att se ut, vi kan bara spekulera i möjligheter.                
Några tillvägagångssätt fokuserar på bedömning av produktlivscykler, andra på produktens          
livslängd, demontering eller användandet av återvunna material (Shishoo 2015) . 
 

2.4 Reparation av kläder 
Det blev mindre populärt efter industrialiseringen för konsumenter att laga sina kläder            
(Johansson et al. 2016) , detta för att det i många fall var billigare att köpa nytt plagg ( Gwilt                  
2013) . I dagsläget blir det dock vanligare att företag implementerar reparationsmöjligheter i            
deras affärsmodeller ( Fletcher & Grose 2012) eftersom det är en del av en hållbarhetsstrategi              
( John, Kumar, Singh & Srivastava 2013).  
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Plagg kan gå sönder genom att det fastnar i vassa föremål som grenar, används på ett                
vårdslöst sätt (Hansson 2017) eller är i ett löst vävt tyg (Johansson et al. 2016) . Hur lätt det är                   
för ett plagg att gå sönder beror på dess rivstyrka (Eryuruk & Kalaoğlu 2015). Ett plaggs                
material och kvalitet har inverkan på rivstyrkan och hur länge det håller (Johansson et al.               
2016) . Att laga kläder innebär således att återställa en skadad eller förfallen del till att återgå i                 
ett gott eller felfritt skick (Gwilt 2013) . Genom att reparera ett plagg förlängs dess livstid               
(Johansson et al. 2016) samt att det är mycket mer resursbesparande att laga ett plagg än att                 
ersätta det med ett annat (Fletcher & Grose 2012) .  
 
Alla material reagerar olika på lagningar och speglar även hur lätt de är att laga (Johansson et                 
al. 2016). Funktionsplagg kan bestå av avancerade material och konstruktioner (A new state             
of repair 2017), vilket innebär att dess material och skador bör beaktas vid lagning (Gwilt               
2013) . Det finns många olika tekniker som går att använda vid reparation och som passar               
olika typer av lagningar (Johansson et al. 2016) . Att lappa, applicera eller fodra kläder är               
olika tekniker för reparation av kläder (Gwilt 2013) . Olika skador går även att tejpa för att                
förhindra att skadan blir större (Fletcher & Grose 2012) . Vid lagning av funktionsplagg bör              
sömmar undvikas, eftersom det kan medföra att plagget mister sin funktion (A new state of               
repair 2017). 
 
Black (2013) har undersökt hur kläder kan bli mer hållbara och resultatet av detta blev både                
att konsumenter behöver bli mer engagerade i vad de bär samt att delarna av ett plagg ska                 
vara i samma kvalitet för att plagget ska hålla längre och få en lång livscykel. Genom att                 
erbjuda en kund reparationsmöjligheter (Black 2013) eller tillhandahålla extra material och           
instruktioner för lagning, kan de bli benägna att reparera sina kläder (Gwilt 2013) .             
Reparationstjänster för företag kan även innebära en extra inkomstkälla (Fletcher & Grose            
2012) samt vara ett steg till en cirkulär ekonomi (Åström 2015) .  
 

2.5 Tejp 
En tejp består av två komponenter, ett häftämne (som sammanfogar genom tryckkänslig            
vidhäftning, även kallat bindemedel) och en bärare (som håller fast häftämnet) (Tesa 2016).             
En självhäftande tejp är en tejp som består av tryckkänsligt bindemedel och det behöver              
ingen kemisk reaktion för att vidhäftning ska uppstå (Tesa 2016). Häftämnet i en tejp kan               
både vara gjort av naturgummi eller syntetgummi. Naturgummi i ren form är biologiskt             
nedbrytbart (Jones & Stylios 2013).  
 
För att en självhäftande tejp ska fungera behövs ett samband mellan tre stycken parametrar:              
Vidhäftning, sammanfogning (kohesion) och klibbighet (Tesa 2016). Vidhäftning, även         
benämnt adhesion, är en term som används inom fysiken och betyder kraftverkan mellan             
olika material (Nationalencyklopedin 2018). Vidhäftning förklaras som bindningen mellan         
ytan och tejpen. En sammanfogning beskriver i vilken grad som vidhäftningen binder            
samman sig själv och hur pass stark dess inre bindning är (Jones & Stylios 2013). En hög                 
sammanfogning betyder att tejpen är stark och stabil i sig själv, vilket betyder att den är                
väldigt rivtålig och svår att riva bort. Den sista parametern klibbighet, säger hur pass lång tid                
som bindningen av materialen måste ske. En hög klibbighet medför att det behövs minimalt              
tryck och kort kontakt för att materialet ska binda, medan en låg klibbighet medför att               
bindemedlet måste ha ett maximalt tryck och långvarig kontakt (Tesa 2016).  
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En sammanfogning (kohesion) kan misslyckas både genom bindemedlet och av själva           
materialet. När misslyckandet beror på bindemedlet är det pågrund av att vidhäftningen till             
materialet är starkare än vidhäftningens inre styrka. När sammanfogningen misslyckas          
beroende på materialet har det att göra med att vidhäftningen lossnar innan bindemedlet             
(Jones & Stylios 2013). 
 

 
Figur 2 visar skillnaden mellan misslyckande vid sammanfogning och vidhäftning (Jones & 

Stylios 2013). 
 
Vidhäftning av material kan se annorlunda ut beroende på förhållandet på materialet. Ett             
material med en slät yta kräver en annan sorts vidhäftning än ett material med en grov yta                 
(3M 2008). Vid textila material har till exempel syntetiska fibrer som framställts i släta              
filament, sämre vidhäftning än en naturfiber på grund av fibrernas ytskillnader (Sen 2008).  
 
Hur pass stark en vidhäftning är på ett visst material, förklaras genom dess vidhäftningsstyrka              
som går att mäta genom att utföra tester. Hur mycket kilonewton som behövs för att separera                
de två olika materialen, är det mått som bestämmer vidhäftningsstyrkan (Sen 2008). 
 
Det finns en del parametrar och grundläggande förutsättningar som kan påverka           
vidhäftningen mellan materialet och tejpen. Dessa är till exempel rena och torra ytor,             
applicering av tryck samt verkningstid och temperatur (3M 2008). 
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3. Metodansats  
I detta stycke förklaras hur processen av studien har gått till. Här presenteras och förklaras               
de tre reparationstejperna och det skalmaterial som dem kommer att fästas på. De fyra olika               
testmetoderna som kommer att testa vidhäftningen av tejperna kommer att beskrivas.  
 

3.1 Undersökningsmetod 
Forskningsstrategin som använts under denna rapport är en deduktiv ansats, eftersom samspel            
skett mellan teori och praktik. I valet av datainsamlingsmetod har dokumentinsamling skett,            
vilket Blomkvist & Hallin (2015) berättar är ett sätt att samla in data på. Denna studie har                 
byggts på experiment och viss litteraturstudie för att få fram resultat, analys och slutsats.  
 
Den undersökningsmetod som undersökningen har, är grundat på syftet samt vad för typ av              
kunskap den skulle ge upphov till. Denna studie är uppbyggd på kvantitativa metoder.             
Kvantitativa metoder handlar om undersökningsmetoder där siffror har en betydande roll för            
det större sammanhanget. I den kvantitativa metoden går det att sätta in data i en mall, denna                 
mall är sedan lätt att tolka och analysera med hjälp av andra mallar (Eliasson 2013). I den här                  
studien har det utformats resultat via diagram, vilka är lätta att analysera och dra slutsatser               
ifrån. Dokumentinsamling i form av artiklar och litteratur har använts för att skapa den              
teoretiska referensramen. 
 
De kvantitativa metoderna kommer att utgöras av utvalda experiment, detta är ett sätt för att               
föra resultaten av dessa in i ett större sammanhang (Harboe 2013). Då det mest handlar om                
siffror vid användning av den här metoden, blir den största utmaningen att ha ett bra               
tolkningssätt (Harboe 2013). För att försäkra studiens pålitlighet, kommer standardiserade          
testmetoder som till exempel ISO-standarder ligga som underlag eller som en riktlinje. När             
endast riktlinjer använts har tillvägagångssätten förklarats utförligt. Vid användning av dessa           
standarder utgörs samma experiment för att få fram ett resultat på, vilket innebär att oavsett               
när och var undersökningen genomförs kommer mätningarna uppnå samma resultat. Eliasson           
(2013) menar att skapa klara grunder och metoder för att experimenten utförs på samma sätt               
varje gång den reproduceras, är ett av de sätt som kan öka reliabiliteten på studien. Desto                
högre reliabilitet på en undersökning, desto högre validitet. Validiteten utgörs därefter på            
vilka sätt de olika mätningarna faktiskt mäter vad som ska mätas i studien. De test som                
kommer utföras i den experimentella delen är avgränsade till vilka som berör vidhäftning och              
har utförts på de labb på Textilhögskolan som tillhandahållits.  
 

3.1.1 Urval och sökord 
Den teoretiska delen i rapporten har utformats med hjälp av artiklar som hämtats från              
databaser som Primo och Google Schoolar, litteratur som återfinns på Högskolan i Borås             
bibliotek har även använts. I största möjliga mån undviks artiklar och litteratur böcker som är               
mer än tio år gamla på grund av forskningen och studierna inte längre kan vara relevanta.                
Databasen Enav har använts för att söka upp de olika standarder som använts vid experiment.               
Nyckelord som använts i sökningar är de som operationaliseras ur studien för att svara på               
frågeställningen. Eliasson (2013) menar att genom operationalisering går det att bygga upp en             
struktur för fortsatt undersökning. Operationalisering handlar också om att göra begrepp           
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mätbara. Sökord som använts är till exempel “hållbart material”, “vidhäftning”, “reparation           
av kläder”, “förlänga livscykler” samt “cirkulär ekonomi”.  
 

3.2 Genomförande 
Den här studien är en fristående studie som är oberoende och inte gjord utifrån ett företag. De                 
reparationstejper som har använts har skribenterna själva valt att testa. Skalmaterialet har            
tillhandahållits från Houdini Sportswear, men studien är fortfarande helt fristående. Studien           
började med att skribenterna intervjuade fack-personer som var insatta i ämnet textil, sömnad             
och sportmaterial. Detta för att få en bra grund och riktlinje för vilken riktning studien skulle                
ta. Under samma tidsperiod som intervjuerna skedde började skribenterna med          
dokumentinsamling inom ämnet.  
 
När dokumentinsamlingen var klar började skribenterna med att göra de experiment som de             
bestämt sig för att göra. Majoriteten av alla provbitar gjorde till en början ett tvätt-test som                
innehöll både tvättning och torktumling. Detta för att se om det blivit någon             
dimensionsförändring på provbitarna. Efter att provbitarna gjort tvätt-testerna, utfördes         
dragprovningstestet, vidhäftningstestet och nötningstestet. De flesta av provbitarna        
genomgick först ett tvätt-test och sedan någon av de andra tre testerna. De genomförde aldrig               
mer än två test. Under den period då testerna genomfördes, antecknades de resultat som              
uppkommit vid experimenten för att sedan kunna analysera och dra slutsatser.  
 

3.3 Material 
Nedan presenteras en djupare förklaring över de material och verktyg som studien har             
behandlat. Det gäller skalmaterialet, reparationstejperna och de fyra testmetoderna; tvätt-test,          
vidhäftningstest, dragprovning och nötningstest. 
 

3.3.1 Skalmaterial 
Tyget består av två olika lager material, framsidan är en tuskaft i ripstop och baksidan är                
mesh. Dessa två lager är sammanfogade. Framsidan är vävt i ett 100% återvunnen polyester              
garn, ett filamentgarn utan snodd. Meshen på baksidan är 100% återvunnet polyester garn.             
Tyget har ett membran som heter Atmos™ och är av 100% ren polyester vilket gör det                
möjligt för den att återvinnas utan att det bör avlägsnas från materialet. Atmos™ är ett               
membran som är mikroporöst vilket betyder att fukten transporteras på molekylär nivå ut             
genom materialet. På tygets framsida finns en ytbehandling som är miljövänlig och            
fluorkarbonfri. Den är vatten och smutsavvisande men inte oljeavvisande. Den ytbehandling           
som materialet har är ekologiskt nedbrytbar. Då alla komponenter i ytbehandlingen är            
nedbrytbart gör det att skalmaterialet blir 100% återvinningsbart (Houdini 2018). 
 
Bindning: Tuskaftbindning. 
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Förklaring: Vid 8:e varptråden och 12:e väft inslaget läggs ett garn med           
dubbel tjocklek som de resterande garnen in i väven.  

Tygets vikt: 143g/m2 

Motivering av valet : Detta skalmaterial består av polyester, vilket många skalplagg i         
dagsläget består av. Många av de skalplagg som finns på          
marknaden har någon typ av beläggning som kan kunnas         
jämföras med detta materials ytbehandling. Studien har valt att         
testa detta skalmaterial, då dessa faktorer efterliknar marknadens        
olika skaltyger och gör att detta skaltyg generaliseras.  

 

3.2.2 Reparationstejper 
Nedan presenteras de tre reparationstejper som studien använt sig av. Här återfinns            
materialbeskrivningar och annan värdefull information för studiens ämne. 
 

Tesa Eco Repair  

Leverantör : Tesa 

Namn på tejp : Extra Power ECO Repair 

Materialförteckning : 64% biobaserat material, häftämne av naturgummi utan       
lösningsmedel 

Egenskaper: Materialet har en hög rivhållfasthet och har hög hållfasthet 

Mått: 10m*38mm 

Borttagning av 
reparationstejp : 

Den går att rivas av för hand (Tesa 2018) 

Applicering enligt 
förpackning : 

Den är lätt att applicera och fäster när den kommer i kontakt med             
testmaterialet . 3

Motivering av valet : Vid undersökning av olika reparationsmaterial växte tankarna       
fram om att en reparationstejp som fungerar till hemmet även          
skulle kunna fungera till textilier. Detta gjorde förutom det         
faktum att den beskrivs som miljövänlig och är enkel att          
applicera, att valet föll på denna.  

 

  

3 Denna information har hämtats från dess förpackning, se bilaga 4 
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Gorilla-tejp  

Leverantör : Gorilla Glue Europe 

Namn på tejp : Gorilla Clear Repair Tape 

Materialförteckning : -- 

Beskrivning av tejp 
på förpackning: 

“Laga, lappa, täta, fäst och skydda”  4

Egenskaper: Vädertåligt och vattenavvisande 

Mått: 8,2m*48mm 

Borttagning av 
reparationstejp : 

Lätt att rivas av med handen 

Applicering enligt 
Gorilla Glue Europe: 

För bästa resultat bör tejpen appliceras på en ren och torr yta.            
Tejpens yta ska täcka samt vara större än lagningsområdet och          
då också gå utanför alla kanter på revan (Gorillaglue 2018). 

Säkerhetsdatablad:  Produkten bör slängas i en godkänd avfallshanteringsanläggning.       
Bör ej släppas ut genom offentliga avloppssystem . 5

Motivering av valet : Valet för användningen av Gorilla-tejpen som reparationstejp var        
på grund av intervjun som hölls med Jonas Larsson . Detta var           6

något han ansåg många använde sig av som var ute och           
vandrade. 

 

Gore-Tex reparationssats 

Leverantör : McNett 

Namn på tejp : Gore-Tex reparationssats 

Materialförteckning : Polytetrafluoreten (ePTFE) är en flourpolymer som används i        7

största mån för att tillverka Gore-Tex membran och Teflon.         
Denna fiber börjar smälta vid en temperatur vid 327℃ och kan           
klara av -286℃ utan att en förändring på fibern sker. Detta gör            
att det kan vara svårt att tillverka fibern med “vanliga”          
termoplastiska tekniker ( Polytetrafluoroethylene 2012). 

4 Denna information har hämtats från dess förpackning, se bilaga 4 
5 Denna information har hämtats från dess säkerhetsdatablad, se bilaga 6 
6 Jonas Larsson, Professor på Textilhögskolan. Intervju den 21 Februari 2018, 16 minuter. 
7 Denna information har hämtats från dess förpackning, se bilaga 4 
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Beskrivning på tejp: “McNett GORE-TEX Fabric Repair Kit är det enda        
auktoriserade reparationspaketet för friluftsutrustning av     
GORE-TEX och är oumbärlig vid nödlagningar”  . 8

Egenskaper: Är vind och vattentätt material med andningsförmåga.  

Mått: 1x 76mm Ø, 1x 100*50mm 

Borttagning av 
reparationstejp : 

Vid borttagning av reparationslappen är det enklaste sättet att         
kemtvätta den. Om det inte skulle rekommenderas för        
klädesplagget som den sitter applicerad på kan en annan metod          
användas. Börja med att värma upp reparationslappen i 30         
sekunder med hjälp av ett strykjärn. Efter att du har gjort detta,            
lyft snabbt upp ett hörn på reparationslappen och dra försiktigt          
och sakta i den. Detta för att inte revan i materialet ska bli ännu              
större. När det har svalnat använd en frottéhandduk med         
rengöringssprit på området tills limmet lossnat. 

Applicering enligt 
förpackning : 

Gore-Tex reparationslapp ska vara lätt att applicera på ett plagg          
som gått sönder. Reparationslappen är lättvikt och ska kunna         
appliceras genast när hål uppkommit. För starkare vidhäftning        
och ännu mer permanent lagning kan reparationslappen strykas        
på. den bör överlappa revan med 12 mm och materialet som den            
ska fästas på ska vara rengjort och torrt. Klistret som finns på            
reparationslappen fortsätter härda 12-24 timmar efter att den har         
applicerats över revan dock går klädesplagget som reparerats att         
användas omedelbart efter appliceringen . 9

Motivering av valet : Valet för användningen av den här reparationslappen kommer        
sig då den är regn, vindtät samtidigt som den kan transportera           
fukt. Den här reparationstejpen ville testas då den ansågs kunna          
hålla samma kvalite som testmaterialet. 

 

3.3 Testmetoder  
Testerna har utförts i syfte att se hur olika metoder kan påverka hur länge en tejps hållfasthet                 
på ett skalmaterial är. De metoder som har använts för dessa tester har som tidigare förklarats,                
utförts enligt ISO-standarder, i annat fall har de använts som riktlinjer. En ISO-standard är ett               
verktyg för att mäta att processer och produkter blir utförda eller tillverkade på ett säkert sätt                
(International Organization for Standardization 2018, härefter ISO 2018).  
 

3.3.1 Förberedelser inför testning 
För att alla provbitar som använts i de olika testmetoderna skulle efterlikna varandra i största               
möjliga mån, genomgick några bitar vissa gemensamma förberedelser. Mått på provbitarna           
kan skilja sig åt beroende på testmetod, vilket specificeras vidare under varje testmetod.  

8  Denna information har hämtats från dess förpackning, se bilaga 4 
9 Denna information har hämtats från dess förpackning, se bilaga 4  
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● Utklippning av material. Detta gäller samtliga provbitar. I testerna har ett jämnt 
antal provbitar använts. När dessa har klippts ut från skalmaterialet har de klippts 
horisontellt och vertikalt parallellt med varandra. Figuren nedan visar hur detta skett. 
Måtten för provbitarna är olika beroende på test, vilka har specificerats vid varje 
testmetod. Figurens provbitar är märkta med nummer, vilket beskriver hur provbitarna 
har plockats ut vid fästning av reparationstejp. 

 

 
Figur 3 visar hur provbitarna klippts ut parallellt i en horisontell och vertikal riktning. 

 

● Utformning av reva. Detta gäller provbitarna för tvätt-test och nötningstest. 
Provbitarna för vidhäftningstest och dragprovning har utformats annorlunda. Efter att 
alla bitar klippts ut i de mått som angetts under varje test, klipptes en reva i bitarna för 
hand. Revan placerades vertikalt i mitten och klipptes till 40 mm lång.  

 
 

 
Figur 4 visar hur materialet veks och klipptes. 

 

● Fästning av reparationstejp. Detta gäller provbitarna för samtliga test. Vid fästning 
av reparationstejperna fästes reparationstejpen på bitarna med hjälp av händerna, detta 
för att efterlikna hur en konsument kommer att laga en reva ute i naturen. Innan 
testerna har utförts har varje tejp fått en verkningstid på 24 h.  

 

3.3.2 Tvätt-test 
Detta test utförs i syftet att testa hur pass mycket vidhäftningen av reparationstejpen har              
påverkas av en vanlig hushållstvätt. 
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Det tvätt-test som studien följt är ISO-standarden: ISO 6330:2012 “Textil - Förfaranden för             
hushållstvätt och torkning vid provning av textilier”. Detta är ett enkelt tvätt-test som tydligt              
visar hur materialens vidhäftning påverkats efter en tvätt och torkning. För att få fram ett               
komplett testresultat behövdes både tvättning och torkning utföras (ISO 2018).  
 
Eftersom att studien inte kan garantera eller försäkra hur konsumenten kommer hantera sina             
plagg, har tumling utförts på materialen efter tvätt. Varje material med specifik            
reparationstejp tvättas för sig, detta för att de olika proverna inte ska påverka varandras              
resultat. Totalt tvättades 4 tvättar, ett för referensprov och 3 för de specifika             
reparationstejperna. Alla provbitar vägs samt mäts innan och efter tvätt-testet, för att de ska              
torktumlas. I enlighet med ISO-standarden har provbitarna innan tvätt vägts med 2 minuters             
mellanrum tills det inte skiljde mer än 0,25% mellan gångerna, se bilaga 1 och 2. Detta                
gjordes eftersom provbitarna skulle torktumlas. 
 
Tvättmaskin :  
Electrolux Wascator 
(Horisontell rotation på 
trumman) 

Torktumlare :  
Electrolux Wascator 
 

Tvättmedel :  
Ica Kulörtvätt 

  

 

Figur 5. Tvättmaskin Figur 6. Torktumlare Figur 7. Tvättmedel 
 
Tvättmetod enligt standard:  Tvättmaskin typ A, Bilaga B, Procedur 3M.  

Torkningsmetod:  20 min i 20℃.  

Typ av utfyllnadsmaterial:  100% polyester. 1992,67g användes vid alla tester. 

Tvättmedlet doserades enligt 
standard:  

(20 ± 1)g 

Testdatum:  2018-05-02 
 
Om en dimensionsförändring av materialet sker efter tvätt och torktumling, krymper och 
rynkar materialet ihop sig (Kadolph 2014). 
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3.3.3 Vidhäftning 
Målet med detta test är att få ett mått på hur mycket kraft som behövs för att separera tejpen                   
från skalmaterialet.  
 
Riktlinjer för hur metoden i detta testet ska utföras har hämtats från standarden: “SS-EN ISO               
2411 Gummi- eller plastbelagda tyger – Bestämning av beläggningens vidhäftning”. Enligt           
Istron (2018) benämns detta test som “T-peel”-test eftersom två ändar av materialet fästs i två               
klämmor och formen av detta kommer likna ett T. Principen för detta test är att separera två                 
stycken material som är sammanfogade och mäta vidhäftningsstyrkan av materialen.          
Standarden innehåller även i vilken hastighet klämmorna ska separera och detta har följts.             
Provbitarna har konditionerats innan test enligt ISO-standard 139.  
 
 

 
 

Figur 8 visar hur reparationstejpen fästs på provbitarna och hur de två ändarna av 
provbiten ser ut. 

 
Båda ändarna av provbitarna utgör 40 mm, hela provbiten är 140 mm långt och 20 mm brett.  
 

 
Figur 9 visar dragprovningsmaskinen som användes i testen 3.3.3 och 3.3.4 

 
SS-EN ISO STANDARD: 2411 Gummi- eller plastbelagda tyger – 

Bestämning av beläggningens vidhäftning 
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Lastcell: 5 kN 

Testinställning i 
programvara: 

Of woven traction. 

Längd på testprov: 140 mm 

Bredd på testprov: 20 mm 

Provbitarnas riktning: Väftriktning 

Klämmors bredd: 850 mm 

Hastighet för kläm 
separation: 

100 mm / min; 

Inledningsavståndet mellan 
käftarna: 

15 mm 

Testdatumet: 2018-05-08 
 

 
Figur 10 visar hur materialet sitter fast i maskinen och figur 11  visar hur provet separeras 

med hjälp av dragprovaren. 
 
Testet utfördes i maskinen Mesdan lab strength tester och en lastcell på 5 kN användes.               
Materialet fästes i maskinen enligt figur 10 och som Istron (2018) förklarade, som ett T.               
Cirka 35 millimeter av de båda ändarna fästes i klämmorna. Eftersom ena änden är tejp,               
fästes annat material på för att tejpen inte skulle klistras fast inuti klämmorna. Därefter              
separerades klämmorna med en hastighet på 100 mm/min. Den kraft som behövdes för att dra               
isär materialen registrerades. Totalt testades fyra provbitar av de tre olika reparationstejperna.  
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3.3.4 Dragprovning 
Syftet med testet är att ta reda på hur pass stark vidhäftningen av reparationstejpen är på                
skaltyget. 
 
Då ingen standard hittats för hur detta test ska utföras, har detta test utformats och ställts in                 
enligt nedan. Principen av detta test är dock i enlighet med ISO-standarden: 2411, därför har               
en del data hämtats från det testet. Provbitarna har konditionerats innan test enligt             
ISO-standard 139.  
 
Provbitarna som användes för detta test är två delar som har sammanfogats med hjälp av en                
reparationstejp. Principen för testet är att dra i de båda delarna och se vart ett misslyckande                
kommer att ske, antingen i tejpen eller i materialet. Vid tejpen kan två misslyckanden ske,               
antingen vidhäftnings misslyckande eller sammanfognings misslyckande. När misslyckandet        
sker på materialet beror det på dess rivstyrka. 
 
Delarna är 45 mm långa och skapar en längd på hela provbiten på 90 mm, hela provbiten är                  
30 mm bred. Reparationstejperna som sammanfogar de två olika delarna är 30 mm brett * 10                
mm långt. 
 

 
Figur 12 visar reparationstejpens position för provbit A.  

 
Programvara: Tensolab 

Maskin: Mesdan Lab Strength Tester  

Lastcell: 5 kN 

Testinställning i 
programvara: 

Of woven traction. 

Hastighet för kläm 
separation: 

250 mm/min 

Inledningsavstånd mellan 
klämmor: 

23 mm 

Klämmors bredd: 850 mm 

Provbitarnas riktning: Väftriktning 
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Provbitarnas längd: 90 mm 

Provbitarnas bredd: 30 mm 

Testdatum: 2018-05-04 
 
Provbitarna fästes i klämmorna, där toppen fästes först och sedan botten. Provbitarnas längd             
är kortare än den sammanlagda längden av inledningsavståndet och klämmorna, vilket gör att             
provbitarna inte täcker klämmorna helt. Ingen förinställd belastning på proverna har använts.            
När testet startade drog klämmorna isär varandra med en hastighet på 250 mm/min. Testet              
avslutades när ett misslyckande skett, antingen genom reparationstejpen eller skalmaterialet.  
 

3.3.5 Nötning 
Detta test utförs i syfte att se hur det reparerade materialet reagerar av en nötningsprocedur.  
 
SS-EN ISO 5470-2:2003 Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av          
nötningshärdighet, Del 2: Martindaleapparat. Denna metod används för att beskriva hur           
mycket nötning som det reparerade materialet klarar av. Provbitarna har fästs i maskinen på              
det vis att kanterna av tejperna testas, för att veta om repareringen kommer att lossna av                
nötningen eller ej.  
 
Till detta test användes kvadratiska provbitar som de olika reparationstejperna fästes på.            
Reparationstejperna klipptes i 50 mm * 10 mm och de fästes över revan med en marginal på                 
5 mm åt alla håll. Efter att alla reparationstejper fästs på materialet, konditionerades             
provbitarna enligt ISO-standard 139. Innan testet utfördes skars provbitarna till cirklar med            
hjälp av en skärare som används vid tillskärning av provbitar för Martindale. Diametern på              
provbitarna skars i ett mått på 38 mm. Revan och reparationstejpen befinner sig på mitten av                
tyget som skurits ut. Materialet har ett lägre vikt än 500 g˙m -2 (kvadratmeter per kilo) vilket                
gjorde att det placerades en polyuretanskum i varje provhållare som stöd för provbiten. Testet              
utfördes på tre stycken provbitar med de tre olika reparationstejperna. Provbitarna var torra             
och ullfilt användes som slipmedel.  
 
SS-EN ISO STANDARD: 5470-2:2003 - Gummi- eller plastbelagda tyger - 

Bestämning av nötningshärdighet, Del 2: 
Martindaleapparat 

Metod enligt standard: 1  

Materialbeteckning på 
slipmedel: 

Ull 

Pålagt tryck: 9 kPa 

Test slut: Testet avslutades när det angivna antalet varv (10 000) 
uppnåddes 

Eventuella förändringar av 
provtyg: 

De skurna tygbitarna hade ett mått på 38 mm Ø 
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Testad yta:  Kanterna på reparationstejperna testades  

Testdatum: 2018-05-07 
 
För att bedöma hur mycket provbitarna har skadats av nötningsproceduren har den mall som              
återfinns i ISO-standarden använts, se tabell 1. Vid bedömningen av provbitarnas nötning,            
bedömdes två olika utgångspunkter. Första utgångspunkten var tejpens och referensprovets          
ytskikt, där bedömdes den ytan som var mest skadad. Den andra utgångspunkten var tejpens              
kanter, där bedömdes om tejpen på något vis blivit skadad eller fått slitage. 
 
Tabell 1. Mall för att mäta provens skada:  

0 Ingen Ingen förändring 

1 Väldigt lätt Modifikation av ljusare. Tryck (om något) visar 
inget slitage. Ingen attack på toppskiktet 

2 Lätt Ändrad ljusstyrka. Trycket är delvis eller helt slitet. 
Toppskikt inte attackerat, eller bara mycket ytligt 

3 Lagom Toppskikt attackerat 

4 Svår Toppskikt slitna genom och mellanliggande eller 
skumlager attackerat 

5 Komplett Bas materialet syns  
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4. Resultat 
I resultatavsnittet redovisas de resultat som uppmätts under genomförda testmetoder.          
Testerna kommer att redovisas var för sig och en analysering av dessa resultat kommer att               
göras i nästkommande kapitel.  
 

4.1 Tvätt-test 
Ingen dimensionsförändring uppkom vad gäller alla de provbitar som testades. Ingen           
reparationstejp släppte från provbitarna, Gorilla-tejpen hade dock förlorat en del vidhäftning           
vid hörnen. Provbitarna för detta test hade tre olika mått, provbit A: 100*100 mm, provbit B:                
60*200 mm, provbit C: 90*90 mm. Testet medförde förändringar vad gäller vikt, vilket             
återfinns i bilagorna 1-3 (eftersom de inte rör resultat för vidhäftningen). Resultaten i             
bilagorna är från vägningarna innan och efter tvätt samt en sammanställning. 
 

4.2 Vidhäftning 
Resultaten från när vidhäftningen av reparationstejpen testades presenteras nedan. När ett           
vidhäftningsmisslyckande sker släpper tejpens vidhäftning ifrån materialet. Ju högre kraft          
som behövs för att dra isär tejpen från skalmaterialet, desto bättre är dess vidhäftning. Detta               
indikerar på en stark tejp.  
 

4.2.1 Tesa Eco Repair 
Nedan presenteras ett diagram av det resultat som provbitarna fästa med Tesa Eco repair              
uppgav. Testet visade att det behövdes som mest en kraft på 6N för att ett               
vidhäftningsmisslyckande skulle ske, minst behövdes en kraft på 4N.  

 
Figur 13 visar provresultatet för Tesa Eco Repair 
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För att få ett mer jämförbart resultat med de andra provbitarna räknas ett medelvärde för               
testet ut. 
 
Tabell 6. Resultat och medelvärde för Tesa Eco Repair 

1 - Blå 2 - Röd 3 - Grön 4 - Lila Medelvärdet 

6 N 5 N 4 N 5 N 5 N 

 

4.2.2 Gorilla-tejp 
Nedan presenteras de resultat från de provbitar reparerade med Gorilla-tejp. Diagrammet           
visar att som mest behövdes en kraft på 5N för att dra bort tejpen från materialet och ett                  
vidhäftningsmisslyckande skulle ske, som minst behövdes 3N. 

 
Figur 14 visar provresultatet för Gorilla-tejpen 

 
För att få ett mer jämförbart resultat med de andra provbitarna räknas ett medelvärde för               
testet ut. 
 
Tabell 7. Resultat och medelvärde för Gorilla-tejpen 

1 - Blå 2  - Röd 3 - Grön 4 - Lila Medelvärde 

5 N 3 N 5 N 4 N 4,25 N 
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4.2.3 Gore-Tex 
Nedan presenteras resultaten från de provbitar reparerade med Gore-Tex. På en av            
provbitarna behövdes en kraft på 12N för att kunna dra bort tejpen från skalmaterialet. Det               
minsta värdet som uppmättes på en av provbitarna var 8N. 
 

 
Figur 15 visar provresultatet för Gore-tex 

 
För att få ett mer jämförbart resultat med de andra provbitarna räknas ett medelvärde för               
testet ut. 
 
Tabell 8. Resultat och medelvärde för Gore-tex 

1 - Röd 2 - Grön 3 - Lila 4 - Blå Medelvärde 

9 N 12 N 8 N 9 N 9,5 N 

 

4.2.4 Sammanfattande diagram 
Nedan specificeras resultaten av de medelvärden för de olika reparationstejperna. Detta för att             
tydligt se skillnaderna mellan de olika värdena. Eftersom endast ett sammanfattande värde            
kommer att jämföras presenteras detta i ett diagram som skiljer sig från de förra. I detta                
diagram visas även standardavvikelser, vilket innebär att skillnaden mellan det högsta och            
lägsta uppmätta värdet visas. 
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Figur 16 visar provresultatens medelvärde och standardavvikelse för samtliga 

reparationstejper i vidhäftningstestet 
 

4.3 Dragprovning 
I detta stycke presenteras resultaten från när provbitarna genomgick ett dragningstest. Ett            
högt värde innebär att det behövdes mer kraft för att riva isär materialet. Om ett               
vidhäftningsmisslyckande sker, innebär det att tejpen lossnade från materialet utan att lämna            
kvar någon del på skalmaterialet. Om det istället sker ett sammanfognings misslyckande har             
tejpen släppt i sig självt och lämnat delar kvar på skalmaterialet. För att tydligt visa när detta                 
skett och hur det sett ut har bilder på de testade provbitarna använts.  
 

4.3.1 Tesa Eco Repair 
Som figuren nedan visar, testades fyra olika provbitar som var reparerade med Tesa Eco              
Repair. Medelvärdet för den kraft som behövdes för att ett misslyckande skulle inträffa var              
38,5 N. 
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Figur 17. Provbitar med Tesa Eco Repair 

 
För att få ett mer jämförbart resultat med de andra provbitarna räknas ett medelvärde för               
testet ut. 
 
Tabell 9. Resultat och medelvärde för Tesa Eco Repair provbitar 

1 - Blå 2 - Röd 3 - Grön 4 - Lila Medelvärde 

31 N 49 N 40 N 34 N 38,5 N 

 
Vid alla provbitar skedde ett vidhäftningsmisslyckande. Inga tejprester fastnade på den delen            
av skalmaterialet som den lossnade på. 
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Figur 18. Provbitarna efter separering 
 

4.3.2 Gorilla-tejp 
Fyra provbitar reparerade med Gorilla-tejp reparerades och medelvärdet för den kraft som            
behövdes för ett misslyckande var 59,75 N. 

 
Figur 19. Provbitar med Gorilla-tejp 

 
För att få ett mer jämförbart resultat med de andra provbitarna räknas ett medelvärde för               
testet ut. 
 
Tabell 10. Resultat och medelvärde för Gorilla-tejp provbitar 

1 - Blå 2 - Röd 3 - Grön 4 - Lila Medelvärde 

64 N 67 N 55 N 53 N 59,75  

 
Vid alla provbitar skedde ett vidhäftningsmisslyckande. Som figur 20 visar, fastnade inga            
tejprester på den delen av skalmaterialet som den lossnade på. 
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Figur 20. Provbitarna efter separering 

 

4.3.3 Gore-Tex 
I figuren nedan presenteras resultaten från de fyra provbitarna reparerade med Gore-Tex.            
Medelvärdet för den kraft som behövdes för ett misslyckande var 88,5 N.  
 

 
Figur 21. Provbitar med Gore-Tex  

 
För att få ett mer jämförbart resultat med de andra provbitarna räknas ett medelvärde för               
testet ut. 
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Tabell 11. Resultat och medelvärde för Gore-Tex provbitar 

1 - Mörkblå  2 - Röd 3 - Lila 4 - Ljusblå Medelvärde 

87 N 90 N 94 N 83 N 88,50  

 
Vad figurerna 22 och 23 kan säga är att på provbitarna ett och två berodde misslyckandet på                 
vidhäftning. För provbitarna tre och fyra skedde till större delen ett sammanfognings            
(kohesion) misslyckande. På de provbitar som ett sammanfognings misslyckande skedde          
fastnade en del av tejpen på den andra delen av provbiten.  
 

 
Figur 22 & 23. Provbitarna efter separering 

 

4.3.4 Sammanfattande diagram 
Nedan specificeras resultaten av de medelvärden för de olika reparationstejperna. Detta för att             
tydligt se skillnaderna mellan de olika värdena. Precis samma sak gäller vid detta             
sammanfattande diagram som för den vid vidhäftningstestet, ett annat diagram visas eftersom            
det rör sig om ett oförändrat värde över tid. Nedan visas även standardavvikelser.  
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Figur 24. visar provresultatens medelvärde och standardavvikelse för samtliga 

reparationstejper i dragprovningstestet 
 

4.4 Nötning 
Här redovisas de resultat som materialen uppvisat efter att ha genomgått en metod för              
nötning. Resultaten mäts utifrån den mall som specificerats i tabell 1, och har fått en               
gradering på skalan mellan 0-5 där 0 är bäst och 5 är sämst. Ett referensmaterial har testats                 
för att se om tejperna klarar av samma nötning som det, vilket innebär att om tejperna klarar                 
en nötning över referensmaterialet är det väldigt bra då det inte slits i förhand. Om tejperna                
däremot skulle visa ett sämre resultat än referensmaterialet innebär detta att kvaliteten är             
sämre på tejpen än på skalmaterialet. 
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Tabell 12. Bedömning av provbitar 

 

    

Utgångspunkt Referensprov Tesa Eco 
Repair 

Gorilla-tejp Gore-tex 

Bedömning 
av tejpens 
ytskikt 

3 (Bedöms bara 
på tyget) 

1 0 3 

Bedömning 
av tejpens 
kanter 

 1 0 3 

 
I tabell 12 visar den bedömning som gjorts på provbitarna. Tesa Eco Repairs tejp och kanter                
var något ljusare i färgen. Gorilla-tejpen visade ingen förändring. Gore-Tex och           
referensprovet visade liknande resultat, toppskiktet var attackerat. 
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5. Analys och Diskussion 
I detta stycke analyseras och diskuteras materialet och dess resultat utifrån tre            
utgångspunkter. Dessa utgångspunkter är felmarginaler, diskussion av testresultat och         
miljösynpunkter. I felmarginalerna behandlas faktorer som kan ha påverkat resultatet. I           
diskussion av testresultat analyseras resultaten tillsammans med teorin. Under         
miljösynpunkter diskuteras den information som presenteras för reparationstejperna ihop         
med teorin för att kunna komma fram till om någon av dessa reparationstejper ingår i en                
cirkulär ekonomi. 
 

5.1 Felmarginaler 
● Uppkomst av reva på skalmaterialet. Enligt Hansson (2017), kan revor uppstå på            

flera olika sätt. Vilket betyder att revorna kan se olika ut beroende på hur de har                
uppstått. Skribenterna valde dock att utforma revorna på ett och samma sätt för att              
kunna få ett jämförbart resultat, vilket olika utformningar av revor inte hade gett. På              
de provbitar som en reva bildats till experimenten har de klippts till, vilket är ovanligt               
för uppkomst av reva ute i naturen. Detta kan ha påverkat resultatet då det inte               
reflekterar verkligheten. 

 
● Små skillnader vid tillklippning av tejp . Tejpernas storlek kan skiljas från bit till             

bit, då de har klippts till för hand. Vid fästning på revan rekommenderas av Gore-Tex              
en marginal på 12 mm, vid studiens reparering på provbitarna har dock endast en               10

marginal på 5 mm använts. Om det som rekommenderats av Gore-Tex använts, ser             
skribenterna att detta kan ha påverkat resultaten positivt.  

 
● Provbitarnas storlek . I studien har provbitarnas storlek avvikit från standarderna          

som använts vid vidhäftning och dragprovning. Dessa avvikelser kan ha påverkat           
resultaten negativt. Framför allt i dragprovningstestet då inte hela provbiten fästes i            
klämmorna. I verkligheten kan det röra sig om större tygstycken såsom ett helt plagg,              
vilket kan ge upphov till andra resultat än de som visats av denna studie.  

 
● Fästning av reparationstejp . Vid fästning av de olika reparationstejperna på          

skalmaterialet rengjordes ej ytan som de skulle fästas på. De skakades och borstades             
endast av, vilket kan ha påverkat de olika tejpernas vidhäftningsförmåga.          
Anvisningarna för fästning av Gorilla-tejpen och Gore-Tex säger att för bästa resultat            
bör appliceringsytan vara rengjord och torr innan reparering.  

 
Skribenterna kan se att andra resultat skulle kunna ha uppkommit om dessa faktorer varit              
annorlunda, men att de resultat som uppkommit är relevanta för studiens frågeställningar och             
syfte. Det är ändå intressant att med hjälp av de tester som gjorts kunna utläsa resultat, då                 
vissa provbitar haft avvikelser. 
 

10  Denna information har hämtats från dess förpackning, se bilaga 4 
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5.2 Diskussion kring värdena utifrån testerna 
Inför testerna förekom alla appliceringar av reparationstejperna i konditionerade rum.          
Skribenterna funderar på hur resultatet av vidhäftningsförmågan av tejperna hade varit under            
andra förutsättningar såsom ute i naturen. Tanken uppkom eftersom 3M (2008) förklarar att             
vidhäftningen mellan ett material och en tejp kan variera beroende på temperatur. 
 
3M (2008) förklarar även att verkningstid är en viktig parameter vid vidhäftningen. Det som              
är viktigt att ha i åtanke vid de olika resultaten är att alla tejper har fått lika lång verkningstid                   
(24 h), från applicering till utförande av test. Det innebär att vid testernas utförande har               
tejperna haft samma utgångsläge och därför kan ett tydligt samt pålitligt resultat utläsas för              
varje tejp.  
 
Eftersom vidhäftningen är sämre på syntetmaterial än naturfibrer på grund av ytskillnaden            
(Sen 2008), kan en del resultat bero på om tejperna är lämpade för att vidhäfta på                
syntetmaterial. Denna parameter är också intressant att diskutera eftersom den enda av de tre              
olika reparationstejperna som är lämpade för skalkläder är Gore-Tex. De två andra            
reparationstejperna är dock båda lämpade för reparering av tält och luftmadrasser, vilka kan             
bestå av syntetmaterial. 
 

5.2.1 Tvätt-test 
Tvätt-testet visade ingen dimensionsförändring på både tyget och tejpen. Detta visar att alla             
materialen har en dimensionsstabilitet, enligt Kadolph (2014) hade materialet krympt och           
rynkat ihop sig om det inte varit dimensionsstabilt. 
 
Samtliga reparationstejper klarade till största mån även av tvätt-testet utan att förlora sin             
vidhäftningsförmåga. Gorilla-tejpen hade dock börjat lossna i något hörn på några enstaka            
provbitar, vilket tyder på att vidhäftningen släppt. En av orsakerna till detta kan ha att göra                
med att gorillatejpen rekommenderas att inte tvättas och torktumlas. Den andra orsaken till att              
vidhäftningen lossnat kan ha varit att vid repareringen fästes tejpen med hjälp av händerna.              
Det kan ha medfört nedsatt vidhäftningsförmåga för att smuts eller fingeravtryck fastnat på             
tejpen. Detta utsattes dock alla reparationstejper av, vilket bör beaktas. Tvätt-testet visade            
även att Gore-Tex och Tesa Eco Repair klarade av denna procedur, då dess vidhäftning på               
skalmaterialet inte påverkades. 

 

5.2.2 Vidhäftningstest 
Syftet med vidhäftningstestet var att undersöka hur mycket kraft som behövdes för att             
separera materialen och därmed få ut vilken av reparationstejperna som uppvisade störst            
vidhäftningsstyrka. Resultatet av vidhäftningstestet för Tesa Eco Repair påvisade att          
medelvärdet på den kraft som behövdes innan ett brott uppkom mellan skalmaterialet och             
tejpen var 5 N. Den som klarade minst kraft var Gorilla-tejpen som hade ett medelvärde på                
4,25 N och den reparationstejp som klarade mest kraft i det här testet var Gore-Tex som hade                 
ett medelvärde på 9,5 N. Det högsta värdet som Tesa Eco Repair uppnådde var 6 N, det kan                  
jämföras med att det högsta värdet för Gore-Tex var 12 N. Vid isärdragning av Gorilla-tejpen               
var den högsta kraft som behövdes 5 N. Denna kraftmätning resulterar i att Gore-Tex              
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behövde mest kraft för att dra isär materialen, vilket enligt Sen (2008) tyder på god               
vidhäftningsförmåga.  
 

5.2.3 Dragprovningstest 
Syftet med dragprovningstestet var att se vilken reparationstejp som hade mest           
vidhäftningsstyrka. För Tesa Eco Repair skedde ett vidhäftningsmisslyckande och det skedde           
vid ett medelvärde på 38,5 N. Den högsta kraft som behövdes för att misslyckandet skulle ske                
var 49 N. Ett vidhäftningsmisslyckande för Gorilla-tejpen skedde vid ett medelvärde på 59,75             
N och den högsta kraft som behövdes var 67 N. Det behövdes större kraft för Gore-Tex innan                 
ett misslyckande skedde, medelvärdet för detta var 88,50 N och den största kraft var 94 N.                
Som Jones och Stylios (2013) förklarar är vidhäftning bindningen mellan en yta och själva              
tejpen. Ett misslyckande av vidhäftningen uppstår då kraften till materialet är mindre än             
tejpens sammanfogning (kohesion). Detta betyder framför allt att Tesa Eco Repair och            
Gorilla-tejpen har en bättre sammanfogning än vidhäftning, eftersom att deras misslyckande           
berodde på vidhäftningen. Gore-Tex uppvisade dock både ett sammanfogningsmisslyckande         
(kohesion) och ett vidhäftningsmisslyckande. Det visar både på att sammanfogningen av           
tejpen är sämre än vidhäftningsstyrkan och att på en del tejper är vidhäftningsstyrkan sämre              
än styrkan på sammanfogningen.  
 

5.2.4 Nötningstest  
Syftet med att göra nötningstestet var att kunna uppskatta hur varje reparationstejp klarar sig              
vid nötning. Detta har tolkats med hjälp av en tabell som hämtats från SS-EN ISO               
5470-2:2003 där varje prov mätts med hjälp av en skala från 0-5 (Tabell 1). Eftersom att detta                 
är upp till skribenterna att tolka kan resultaten ha uppfattats annorlunda om en annan person               
tolkat resultaten.  
 
Några synliga skillnader mellan de olika reparationstejperna visade sig och dessa har            
specificerats i tabell 12. Tesa Eco Repair visade på skalan en etta då tejpen blivit något                
ljusare men ingen förändring vad det gäller toppskiktet. Kanterna på tejpen hade blivit något              
ljusare vilket också kan tolkas som en etta på skalan. Vad det gäller Gorilla-tejpen hade ingen                
förändring skett vare sig det gällde tejpens ytskikt eller tejpens kanter. Gore-Tex var den tejp               
som har påverkats mest av nötningstestet, den påvisade en trea på skalan vilket indikerar att               
toppskiktet blivit attackerat. På några av tejperna på provbitarna hade trådarna längs kanterna             
började visa på slitage vilket gjorde att bedömningen av tejpens kanter också fick en trea på                
skalan. Krav på tejperna kan endast ställas i nivå med referensproven eftersom att de ska               
slitas under samma förhållanden och som Black (2013) förklarar borde de material som ett              
plagg består av utgöras i samma kvalitet. Referensprovet påvisade en trea på skalan vilket              
tydde på att toppskiktet var attackerat. Tesa Eco Repair och Gorilla-tejpen klarade i             
jämförelse med referensprovet nötningen bättre, då de uppvisade en bättre kvalitet. Gore-Tex            
fick ett resultat i samma nivå som referensprovet och blir enligt kraven ändå godkända.  
 
Dessa resultat är även intressanta att diskutera utifrån vad de olika reparationstejperna har för              
bärare. Tesa Eco Repair samt Gore-Tex har en bärare som är vävd medans Gorilla-tejpen har               
en bärare av slät plast (efterliknar vanlig hushållstejp i utseende). Utifrån de resultat som              
visats går det att utläsa att tejpens bärare har en betydande roll för hur tejperna slits.  
 

38 



 

Skribenterna funderar på om det hade gett ett annat resultat om provbiten i maskinen hade               
fästs i plattan under och slipmaterialet hade rört sig över (tvärtom mot hur det testades i                
denna studie). Detta anser skribenterna kan påverka resultatet eftersom det betyder att            
kanterna på tejperna kan påfrestas mer av slipmedlet.  
 

5.3 Miljösynpunkter 
Då avgränsning gjorts att inte diskutera vilka typer av kemikalier som används på             
reparationstejperna kommer detta stycke endast handla om hur miljövänliga dem är utifrån            
hur pass stark dess hållfasthet på materialet är och om de är återvinningsbara. Därför kommer               
diskussionen förhålla sig till den teoretiska referensramen, den information som hämtats från            
tejpernas förpackningar samt leverantörernas hemsidor.  
 
Som Shishoo (2015) förklarar kan det vara svårt för företag att avgöra hur olika inverkan               
olika material har gentemot andra. Detta kan leda till att de istället ställer de olika inverkan                
mot varandra i frågan om ursprung, produktion och användning av produkt. Med det sagt,              
kan ett material vara mest miljövänligt i användarfasen men att det i ett annat område är                
mindre miljövänligt. Enligt Ellen MacArthur Foundation (2014) ska ett material som ingår i             
en cirkulär ekonomi klara av att återanvändas eller återvinnas. Detta betyder, för att en tejp               
ska ingå i en cirkulär ekonomi ska den vara återvinningsbar. 
 
Många skalplagg består i stor utsträckning av polyester ( Shishoo 2015) och för att             
reparationstejpen ska kunna återvinnas i samma process ska den också bestå av polyester.             
Blackburn (2015) förklarar nämligen att i en återvinningsprocess sorteras materialen upp           
utifrån fibertyp. De delar som är fästa på ett plagg och som inte är av samma material skärs                  
bort (Zamani et al. 2015) och återvinnas i en egen process (Blackburn 2015). 
 
Tesa Eco Repair består av 64% biobaserat material och häftämne av naturgummi. Som Jones              
och Stylios (2013) nämner är naturgummi biologiskt nedbrytbart, vilket går i linje med en              
cirkulär ekonomi. Om tejpen inte består av samma material som skalplagget går den att rivas               
av för hand. Som Blackburn (2015) menar på går det då att avlägsna tejpen från skalplagget                
för att återvinnas i en egen process. På detta vis hålls det slutna systemet intakt.  
 
Den information som går att utläsa från Gorilla-tejpens säkerhetsdatablad om          11

avfallshantering, råder konsumenten att undvika utsläpp till miljön. Det råder också ifrån att             
tvätta produkten, då det ska undvikas avrinning till vatten och avlopp. Efter denna             
information ifrågasätter skribenterna hur miljövänlig Gorilla-tejpen verkligen är. I         
säkerhetsdatabladet finns inte heller någon materialförteckning, vilket gör att det blir svårt            12

att avgöra hur pass miljövänlig denna tejp är. Tejpen går dock att avlägsna från produkten               
innan produkten återvinns och som både dragtestet och vidhäftningstestet visade behövs inte            
särskilt mycket kraft för att riva av tejpen från plagget. Tejpen reparerar även plaggen, vilket               
Johansson et al. (2016) förklarar förlänger en produkts livscykel. Företag med en cirkulär             
strategi ska dock kunna erbjuda produkter som alla går att återvinna, vilket innebär att om               
produkten inte går att återvinna är den inte en del av den cirkulära strategin. Eftersom ingen                
materialförteckning återfinns i säkerhetsdatabladet, går det inte diskutera huruvida materialet          

11  Se bilaga 6 
12  Se bilaga 6 
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går att återvinna eller ej. Denna produkt kommer således inte att rekommenderas av             
skribenterna eftersom det inte finns tillräckligt mycket med underlag. 
 
Gore-Tex materialet består till en del av polytetrafluoreten (en syntetfiber) vilket Blackburn            
(2015) förklarar innebär att den går att smälta ner, vilket innebär att materialet kan              
återanvändas. Repareringen går att avlägsna från skalplagget genom värme, vilket gör att den             
i en återvinningsprocess kan skäras bort om den inte är i samma material och i en enskild                 
process smältas ner. Detta betyder att den fortfarande ingår i en cirkulär ekonomi eftersom              
systemet hålls intakt. 
 
Genom att ett skalplagg repareras förlängs dess livstid (Johansson et al. 2016) samt besparar              
resurser genom att plagget inte ersätts med ett annat (Fletcher & Grose 2012). Vid lagning av                
skalplagg bör sömmar undvikas, eftersom det kan innebära att plagget mister sin funktion (A              
new state of repair 2017). Vid reparering med tejp används inga sömmar och om repareringen               
håller tätt skall skalplagget bibehålla funktionen även efter reparering. Även om ett skalplagg             
repareras och dess livslängd ökar, är det inte självklart att skaljackan med repareringen i              
slutskedet går att återvinnas i samma process. Zamani et al. (2015) och Blackburn (2015)              
menar att detta beror på de olika materialen. 
 
Precis som många företag överväger med olika materials miljöpåverkan ( Shishoo 2015) går            
det att diskutera vad som är mest miljövänligt med tanke på resursbesparing. Är det mest               
miljövänligt att reparera ett plagg och förlänga dess livslängd eller är det att köpa ett nytt                
plagg? En reparering innebär mindre användning av resurser än vid tillverkning av en ny              
produkt. Reparationstejpen bör då också kunna ha samma livslängd som det skalplagg som             
den har fästs på. Denna studie har behandlat tre olika reparationstejper för att se vilken som                
håller längst på ett vanligt skalmaterial. Den tejp som är mest hållfast behöver inte vara den                
som är mest miljövänlig. Den som är mest hållfast är dock den som sparar mest på resurserna,                 
för att de nya produkterna behöver då inte konsumeras. Utifrån ett cirkulärt perspektiv vägs              
dock inte dessa faktorer mot varandra, utan det handlar endast om vilken som går att               
återvinna eller ej. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel kommer de slutsatser som tagits under studiens gång att presenteras samt att               
studiens syfte och frågeställningar kommer att besvaras.  
 
Syftet med studien var att testa vidhäftningen av tre olika reparationstejper för att kolla dess               
hållfasthet på ett skalmaterial. Det var även att diskutera dess lämplighet för cirkulär             
ekonomi. 
 
Det är intressant att se till de olika egenskaperna på de olika tejperna, då det endast är                 
Gore-Tex som är anpassat för lagning av klädesplagg. Gorilla-tejpen och Tesa Eco Repair är              
dock anpassade för reparering av luftmadrasser och tält, vilket gjorde det väldigt intressant att              
studera dessa reparationstejper också. Studien behandlade fyra stycken olika tester för           
provbitarna som alla gav olika resultat för de olika tejpernas hållfasthet.  
 
Dragprovningstestet gjordes i syfte att testa tejpernas vidhäftningsstyrka till skalmaterialet,          
vilket innebär att ett sammanfogningsmisslyckande är bättre än ett vidhäftningsmisslyckande          
för detta test. Detta betyder att endast Gore-Tex var den tejp som uppfyllde de krav på                
vidhäftningsstyrkan som ställdes vid detta test. Gore-Tex var även den som uppvisade bäst             
hållfasthet på skalmaterialet i vidhäftningstestet. Det uppvisades genom att det behövdes mest            
kraft för det skulle separeras från skalmaterialet. Tvätt-testet visade även att Gore-Tex            
vidhäftning på skalmaterialet inte påverkades. I nötningstestet uppvisade Gore-Tex samma          
resultat som referensprovet, vilket är godkänt eftersom det visar på liknande kvaliteter.            
Genom dessa resultat kan en slutsats dras att Gore-Tex är den bästa av dessa tre befintliga                
reparationstejper på marknaden.  
 
Gorilla-tejpen kan vara ett alternativ för den cirkulära ekonomin beroende på dess            
materialinnehåll. Den cirkulära ekonomin tar endast hänsyn till om ett material går att             
återanvända, återvinnas eller ej, vilket gör att både Gore-Tex och Tesa Eco Repair utgörs som               
ett alternativ för denna. I en slutlig jämförelse mellan dessa två, är den mest lämpliga för en                 
cirkulär ekonomi dock Tesa Eco Repair. Detta eftersom Tesa Eco Repair är biologiskt             
nedbrytbart och kan brytas ned av naturen. 
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7. Förslag på fortsatt forskning 
 

● Studera vidare på vad varje reparationstejp innehåller för kemikalier för att utläsa om             
samma slutsatser kommer att dras 

 
● Göra tester på flera olika skalmaterial för att undersöka om alla skalmaterial kan             

använda sig av likadana reparationsmaterial 
 

● Studera vilken av dessa reparationstejper som är mest vattentåligt och vindtätt för att             
uppnå samma krav som ställs på en skaljacka 

 
● Undersöka vad som skulle krävas för att produktutveckla en reparationstejp anpassad           

för skalplagg som ingår i en cirkulär ekonomi 
 

● Utföra samma experiment fast med större och fler provbitar för att se om samma              
resultat visas 
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Bilaga 1 
I den här bilagan finns alla resultat från tvättesterna bifogade där alla provbitar inom varje               
grupp vägts.  
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Bilaga 2 
I den här bilagan finns alla resultat från tvättesterna bifogade där provbitarna vägts var för               
sig. 
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Bilaga 4 
I den här bilagan finns reparationstejpernas förpackningar.  
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