
 
 

Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning	  
Textilhögskolan 

2012-05-25 

Rapportnummer: 2012.12.12 

	  

	  

	  

	  

Isolerande och skyddande dubbelväv 
 
- Produktutveckling av ett kylande fodral 

 
 

 

 
 
  

Therese Bövik, Stephanie Dao & Evelina Nyquist 



II	  
	  

Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Olle Holmudd för hjälp och stöd i detta arbete. Vi vill även 
tacka tekniker Roger Högberg på Textilhögskolan för hans insats bland vävmaskinerna 
samt Dennis Zielinski på F.O.V som hjälpte oss utföra alla våra tester.  
   



III	  
	  

Abstract 
This report describes a product development process that addresses the development of 
a textile material that insulates and protects. The textile material is supposed work in a 
cooling case without destroying its function and therefore needs to meet a particular 
specification. The material should insulate against body heat, be stable, protective and 
durable.  

Double weave was chosen early in this report, it is a simple way to influence the textile 
properties of the material. This in a significantly greater extent than in a single-sided 
fabric.  

In order to develop a material with the required properties, tests have been performed 
and the methodology that was used is hypothesis testing. With the aid of facts about 
fiber and bonds, qualifying assumptions were made which then was tested to see if these 
were correct.  

The results of the surveys shows that the fiber of the material does not affect the 
insulation which was what the first hypothesis stated. The fiber choice of the material 
that was produced was not the central issue, instead it was the design that worked best 
in order to isolate against body heat.  

The economic part of the report is based on literature search. A target cost laid the 
foundation for the pricing of the product in order to ultimately determine an 
approximate price of what the textile material in the product will cost. This was made to 
see if the material is economically reasonable to ultimately bring into production. 

 
Keywords: Textile, isolation, double weave, fibers, target cost, case  
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Sammanfattning 
 
Denna rapport beskriver en produktutvecklingsprocess som behandlar utvecklandet av 
ett textilt material som isolerar och skyddar. Det textila materialet ska fungera till ett 
kylande fodral utan att förstöra dess funktion och behöver därför uppfylla en speciell 
kravspecifikation. Materialet ska isolera mot kroppsvärme, vara stabilt, skyddande och 
slitstarkt.  
 
Dubbelväv valdes tidigt i arbetet då det är ett enkelt sätt att kunna påverka det textila 
materialets egenskaper i form av material- och konstruktionsval, i en betydligt större 
utsträckning än i en enkelsidig väv. 
  
För att utveckla ett material med de efterfrågade egenskaperna har tester utförs och den 
metod som har använts är hypotesprövning. Med hjälp av fakta om fibrer och 
bindningar har kvalificerade antaganden gjorts som sedan testats för att se om dessa var 
korrekta.  
 
Resultatet av undersökningarna visar att fibern i materialet inte påverkar 
isoleringsförmågan något nämnvärt vilket var det som första antagandet påstod. 
Fibervalet i det material som togs fram var alltså inte den centrala frågan utan det var 
istället vilken konstruktion som fungerade bäst i syfte att isolera mot kroppsvärme.  
 
Ekonomiavsnittet i rapporten grundar sig i litteratursökning. En målkostnadskalkyl har 
lagt grunden till prissättning av produkten för att i slutändan ta reda på ett ungefärligt 
pris som det textila materialet i produkten får kosta. Detta för att se om materialet är 
ekonomiskt rimligt att i slutändan sätta i produktion.  
 
 
Nyckelord: Textil, isolering, dubbelväv, fibrer, målkostnadskalkyl, fodral 
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1. Inledning - problembakgrund 
Det här arbetet handlar om produktutveckling av ett fodral med kylande egenskaper. 
Fodralet ska fungera som en “laptop cooler” vilket är en produkt som hjälper en laptop 
att hålla sig kyld för att undvika överhettning. Laptopfodralet kommer bestå av 
kylplattor, en aluminiumskiva som riktar kylan uppåt där datorn ska placeras, en 
isolerande del samt ett ytterskikt. Det kommer bli som två produkter i en beroende på 
hur fodralet används. Placeras laptopen ovanpå fodralet där kylplattorna är fungerar den 
som en “laptop cooler” vilket gör det möjligt att sitta med en laptop i knät utan att den 
blir överhettad. Placeras laptopen i fodralet fungerar det som förvaring och skydd. 
 
Det som tas upp specifikt i denna rapport är utvecklandet av ett textilt material som 
isolerar, för att förhindra kroppsvärmen att aktivera kylplattorna, samt går att använda 
till fodralets ytterskikt utan att förstöra den kylande effekten. För att kunna påverka 
vävens egenskaper i största möjliga utsträckning valdes i detta fall dubbelväv.  

Kravspecifikation för dubbelväv 
Behov: Funktion: 
Isolerande Hindra kylelementen från att absorbera kroppsvärme 
Stabil konstruktion Måste vara stabil för att fungera till ett fodral 
Skyddande Skydda fodralets innehåll 
Slitstark Stå emot yttre påfrestningar för att förlänga fodralets livslängd 

 
Problemet är att utveckla ett textilt material som uppfyller kravspecifikationens behov 
samt är möjligt att sätta i produktion.  
 

Syfte 
Syftet är att utveckla ett textilt material som isolerar mot kroppsvärme och samtidigt går 
att använda som ytterskikt till ett kylande fodral utan att förstöra dess funktion. Det 
textila materialet ska även vara möjligt att producera. 
	  

Problemformulering - Frågeställning 
-Huvudfrågeställning 
Vilket textilt material lämpar sig bäst som isolering för att hindra kylelementen från att 
absorbera kroppsvärme? 
 
-Underfrågeställning 
Går materialet att tillverka så att målkostnaden nås enligt målkostnadskalkylering?  
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Avgränsningar 
Fokus kommer att ligga på funktion i första hand, utseendet av produkten tas inte upp i 
denna rapport. Rapportens tyngdpunkt ligger i att utveckla ett textilt material som 
isolerar och även går att använda som ytterskikt. Fibervalen grundas dels i allmänna 
kunskaper om dessa fibrer samt vilka som är vanligast förekommande i industrin. Det 
samma gäller val av vävteknik, de som tas upp är vanligt förekommande. Då det i 
slutändan ska vara möjligt att producera produkten ska den uppnå målkostnaden enligt 
målkostnadskalkylen som även den tas upp i rapporten.  
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2. Metod 
I denna rapport användes hypotesprövning som metod då de tester som utförts är 
rapportens kärna. Hypotes är ett antagande baserad på kända fakta (Ejvegård. 2003, 
ss.37-38). I denna rapport har två hypoteser skapat grunden till testerna som har utförts.  
 

2.1 Hypotesprövning 
 
Första antagandet som tas upp baseras på fakta som samlades in om olika fibrer och 
deras egenskaper. Detta utfördes för att ta reda på hur de kan användas som isolerande 
textilt material till ett fodral. Enligt faktainsamlingen var ull den fiber med bäst 
isolerande förmåga. Därav grundades det första antagandet i rapporten, att ullfibern har 
bäst värmeisoleringsförmåga. För att se om hypotesen var korrekt utfördes ett 
värmeisoleringstest på olika fibrer som ingick i faktainsamlingen. Testet utfördes på 
enkelsidiga vävbitar.  
 
Det andra antagandet som tas upp baseras på fakta som samlades in om isolering i 
textila material.Enligt faktainsamlingen behöver ett textilt material kapsla in 
stillastående luft för att kunna isolera. Detta skapade grunden till det andra antagandet, 
att inkapslad luft i textila material isolerar. För att se om hypotesen var korrekt utfördes 
ett värmeisoleringstest på framvävt textilt material med inkapslad luft i form av olika 
fyllnadsgarn. Detta test visar också vilket fyllnadsgarn som var mest lämpligt att 
använda i isoleringssyfte.  
 
Båda testerna utfördes på exakt likadana sätt vilket även gav en möjlighet att jämföra 
dem sinsemellan för att kunna se hur olika textila konstruktioner inom vävning påverkar 
testresultatet.  
 

2.2 Förtydligande av utförda tester 

2.2.1 Test 1 

I detta test mättes yttemperaturens stigning på 5 olika provbitar i olika material och 
konstruktion. De olika provbitarna som testades var av akryl, ull, bomull, polyester, 
polyester chenille. Ett chenillegarn har en piprensarstruktur och blir därför mer poröst 
än ett vanligt tvinnat garn. Akrylbiten var i en luftigare konstruktion än de övriga 
bitarna som var likvärdiga. Dessa provbitar vävdes inte fram utan fanns redan 
färdigkonstruerade. Detta test utfördes för att se om det första antagandet var korrekt.  
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2.2.2 Test 2 

Provbitarna i detta test vävdes fram efter utförande av test 1. Materialet som vävdes var 
en dubbelväv med olika fyllnadsgarn. Konstruktionen för samtliga provbitar är 
densamma, det enda som skiljer dem åt är fyllnadsgarnet. I dubbelvävens ytlager och 
underlager används ull i väften och polyester i varpen. Bindningen som valdes till yt- 
och underlagret var kypert vilket är en tät och stabil bindning. I dubbelväven 
sammanbinds de två lagrerna efter varje centimeter så att en luftficka bildas där 
fyllnadsgarnet läggs in, se bild på snittritning nedan. 

 

 

 
 
De olika fyllnadsgarnerna och garnerna som användes till yt- och underlagret som 
användes kan ses i tabellen nedan. 
 

Garndata 	  	   	  	  
Fiberslag i yt- samt 
underlaget Sammanhållning Grovlek i TEX Nm  Pris i SEK/Kg 

Ull för ytterskikt Tvinnat 135 14/2 99 
Polyester  Tvinnat 66 29/2 63 
	  	   	  	   	  	       
Fiberslag i 
fyllnadsgarn 	  	   	  	       
Ull Tvinnat 710 2,8/2 81 
Akryl Bondat 350 3,2 63 
Polyester, chenille Bindegarn 500 1,9 99 
Polyester Interminglat 135 7,7 67,5 
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2.3 Mätutrustningen som användes i testerna 

 
Värmekälla (väv med koppartråd kopplad till strömkälla) och Multimetermätare 
Fluke. Provbiten placerades ovanpå värmekällan, multimetermätaren mätte 
värmekällans temperatur under hela testet för att säkerställa att den höll sin 
temperaturintervall och inte översteg denna under testets gång. 
 

 
Irisys ir kamera. Kameran användes för att mäta provbitens värmegenomsläpp i form 
av yttemperaturens stigning.  
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All utrustning samlad. 
 

2.4 Litteratursökning 
För att svara på underfrågan, går materialet att tillverka så att målkostnaden nås enligt 
målkostnadskalkylering, användes litteratursökning för att upprätta en 
målkostnadskalkyl. Med hjälp av kalkylen kunde ett pris sättas på vad det textila 
materialet i fodralet får kosta. Detta ligger till grund för att ta reda på om fodralet som 
utvecklats är rimligt att sätta i produktion.  

2.5 Reliabilitet och validitet 

Mätinstrumenten som användes för att utföra testerna var några år gamla vilket kan ha 
påverkat testerna och inte gett exakta värden som möjligtvis nyare instrument hade 
kunnat ge.  

Värmekällan som användes var av textil för att få en så verklighetstrogen situation som 
möjligt. När fodralet används som en ”laptop cooler” och man sitter med det i knät 
förmodas det att komma i kontakt med en textil i form av kläder. 

För att få rätt förutsättningar för testet borde provbiten vara lika stor som värmekällan 
då värmen har en tendens att krypa upp på kanterna och kan därför ge missvisande 
resultat. Testerna som utfördes i denna rapport hade inte någon möjlighet att följa detta, 
men på grund av den korta tiden testerna utfördes under påverkas inte resultatet 
nämnvärt av storleksskillnaden mellan provbit och värmekälla. Den relativt låga 
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temperaturen, 52-54 °C, valdes också för att ta hänsyn till detta. Fodralet kommer under 
användning inte behöva isolera mot speciellt höga temperaturer därför räckte det med en 
värmekälla på runt 50 °C för att få fram ett användbart resultat. 

Resultatet av testerna visade hur många grader tygets yta ökade under tiden underytan 
var i kontakt med en värmekälla på 52-54 °C. Mätningen gjordes var 15:e sekund under 
två minuter. Utifrån resultaten av testerna framgår hur mycket värme som passerar från 
värmekällan till provbitens yta mätt i grader Celsius.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Egenskaper hos fyra av de vanligaste fibrerna i 
industrin  

3.1.1 Ull 

Ullfibern är en proteinfiber som är uppbyggd av keratin och tillhör gruppen naturfibrer. 
Fibern är krusig i sin form vilket ger varor med stor volym och hög isolerande förmåga. 
Ull har en bra fuktabsorption på grund av sin krusiga form, detta gör att när ullfibern 
blir våt kyler den inte ner utan håller sig varm. Fixerbarheten och formbarheten hos 
fibern är hög och den formas enkelt efter önskad form med hjälp av fukt och värme. 
Ullfibern är känslig mot tvättning och kan lätt filta ihop sig och krympa. I vått tillstånd 
får ullen en lägre formstabilitet och kan lätt töja ut sig. Den har även en hög 
nötningshållfasthet samt skrynkelhärdighet. Kvaliteten på ullvaror varierar mycket 
beroende på vilken typ av ullfiber som används. En finfibrig ull ger till exempel en 
lägre nötningshållfasthet och även ökad risk för pilling. (Reis 2003, ss.36-37) 

3.1.2 Bomull 

Bomull är en cellulosafiber och tillhör gruppen naturfibrer. Bomullen har en hög 
slitstyrka och våthållfasthet. Dessa egenskaper leder till att bomullen tål mycket 
mekanisk bearbetning och starka tvättmedel vid rengöring. Fibern har en god förmåga 
att absorbera fukt och är hudvänlig. Priset på bomull är relativt lågt i jämförelse med ull. 
Bomullen har i egenskap att skrynkla sig och det finns även risk för krympning. Fibern 
har en låg förmåga att töja sig och är känslig för syror. På grund av bomullens låga 
krusighet i fiberkonstruktionen har den en låg värmeisolerande förmåga. Fibern har 
också en låg elasticitet vilket leder till att den inte kan bevara porositet. (Reis 2003, 
ss.13-14) 

3.1.3 Akryl och Polyester 

Akryl och polyester är båda syntetfibrer vilka har liknande egenskaper. De har mycket 
hög slitstyrka, hög töjbarhet och elasticitet. Dessa egenskaper tillsammans gör att 
syntettextilier kan klara av stora dragpåkänningar utan att gå sönder. Syntetfibrer är 
generellt mycket fixerbara, de kan med värme och fukt stabiliseras och bilda till 
exempel pressveck. 
Skrynkelhärdigheten är hög i både vått och torrt tillstånd och på grund av 
syntetfibrernas låga fuktabsorption har de mycket kort torktid. Elektrisk uppladdning 
vid nötning är ett vanligt förekommande problem. Detta uppkommer på grund av att 
fibrernas låga fuktinnehåll inte kan leda bort de elektriska laddningarna som främst 
bildas då luftfuktigheten är låg. Konsekvenserna av den statiska elektriciteten är att 
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fibrerna lätt suger åt sig smuts och damm. Hos vävnader tillverkade i lös konstruktion 
samt av stapelfibrer är det mycket vanligt förekommande med pilling, för att undvika 
detta bör längre och grövre syntetfibrer användas. Vissa syntetfibrer kan vara 
temperaturkänsliga och krympa vid 60-70 C°. Utmärkande för akrylfibrer är deras 
mycket höga ljustålighet. (Reis 1989, ss.21-24) 

3.1.4 Blandvaror 

När olika fibrer blandas kan de komplettera och lyfta varandra, till exempel om två 
fibrer med motsatta egenskaper blandas går det att få fördelarna mer framträdande än 
nackdelarna jämfört med att använda fibrerna rena var för sig. Vid blandning av ull och 
syntetfibrer blir syntetfibrernas låga fuktabsorption och benägenhet till statisk 
elektricitet mindre framträdande samtidigt som de goda egenskaperna, till exempel 
slitstyrkan, framkommer tydligare. När dessa två fibrer blandas ger det 3 gånger högre 
drag- och nötningshållfasthet (vid cirka 50 % blandning).  Blandningen gör att 
materialet torkar snabbare samt får högre fixerbarhet, men det ger även ett stelare fall 
med lägre formbarhet, risk för pilling, lägre värmeisolerande förmåga samt risk för 
statisk uppladdning. 
 
Genom att blanda fibrer går det att producera en produkt med jämnare 
kvalitetsegenskaper, det går att påverka priset på varan samt att det ger ökade 
möjligheter för att få önskade effekter i tygets struktur samt färgnyanser. (Reis 1989 
ss.21-23 35-38) 

3.2 Värmeisolation 

För att uppnå en bra värmeisolering i en textilvara måste luftspalter bildas där luften har 
den huvudsakliga isolerande uppgiften. När luft befinner sig i ett stillastående tillstånd 
ger den en bra isoleringsförmåga medan luft i rörelse blir en bra värmetransportör. Luft 
kan kapslas in i textilen genom de mellanrum som uppstår mellan garnerna och även vid 
fibrerna där porer uppstår och på det viset stänger in luften. Till skillnad mot luft så har 
textilfibrer en bättre ledningsförmåga men på grund av att kontaktytorna är få ger den 
inte den ultimata ledningsförmågan. (Hänel & Holmér 1986, ss.39-40 53-54) 

3.3 Textil konstruktion, vävning 

Vävning innebär att minst två trådsystem binder varandra genom att de flätas och 
korsars ihop.  De två trådsystemen är varpen som går längsgående och väften som går 
horisontellt och även kallas inslag. Varpen är upprullad på en bom som sedan löper 
genom ett solvöga, solvarna kan sedan sitta ihop i ett och samma skaft. Skaftets uppgift 
är att sänka och höja varpen och på det viset få ett mönster i väven. Väften förs genom 
varpen med hjälp av en skyttel där inslagsgarnet är upprullat på en spole. När 
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inslagsgarnet är lagt så slås väftgarnet in mot kanten med hjälp av en kam. (Hänel & 
Holmér 1986, ss.35-36) 

Principen för vävning: 

 

Bild: Hänel & Holmér 1986, s36 

För att få fram garnåtgången i en vävkonstruktion kan följande formel användas:  

Garnåtgång = Antal trådar per cm * Skedbredd / Garnnummer Nm * 1000  

(Kärrman & Rydin 2005, s.29) 

 

3.4 Bindningars egenskaper 

Genom olika bindningar går det att påverka den vävda varans egenskaper. En bindning 
är hur varp- och väfttrådarna går i en vävkonstruktion. Det finns väftdominerade, 
varpdominerade samt liksidiga bindningar. Kypert och satin är de enda bindningarna 
som går att göra varp- eller väftdominerade, medan en tvåskaftsbindning alltid blir 
liksidig. Det är avgörande att välja rätt bindning för att få fram ett tyg med de 
egenskaper som efterfrågas. Genom att välja en bindning som går att göra 
varp/väftdominerad går det att påverka den slutliga väven mer. Det går till exempel att 
välja ull i väften och tillverka varan i en väftdominerad bindning för att få fram en väv 
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som består av mer ull.  
 
Det är inte bara varans egenskaper som påverkas av valet av bindning utan även priset, 
till exempel ökar både materialkostnad och tillverkningskostnad om man väljer kypert 
eller satin istället för tvåskaft. Detta är något man bör ta hänsyn till när val av bindning 
görs. (Kärrman & Rydin 2003, ss.12-13) 

3.5 Dubbelväv  

En dubbelväv består av två separata lager som har egna väft- och varpsystem. Dessa två 
lager som är oberoende av varandra kan konstrueras helt olika med olika garner, 
bindningar och färger. Det översta lagret heter ytlager och den understa heter 
underlager.   

De olika lagren i en dubbelväv kan bindas samman när varptråden växlar eller när 
väften går från ytlagret till underlagret (bindepunkt).  Mellan dessa sammanbindningar 
skapas luftfickor. Storleken på luftfickorna bestäms av hur ofta lagrena binds samman. I 
luftfickorna kan garn läggas in vilket kan påverka dubbelvävens isoleringsförmåga. 
(Arn-Grischott 1999, s.14) 

3.6 Målkostnadskalkylering 

Målkostnadskalkylering tillämpas i regel för produkter i utvecklingsfas där de utvecklas 
mot givna målkostnader. 

En målkostnadskalkyl bygger på givna marknads-, försäljnings- eller vinstmål. Dessa 
mål blir sedan det centrala i hur de ekonomiska målen med avsikt ska uppnås. Ett sätt 
att fastställa dessa mål, till exempel vinstmålet, är att bestämma hur stor del av 
försäljningspriset av ens produkt som är vinst. Den andel av försäljningspriset som är 
given vinst blir i detta fall vinstmålet och försäljningspriset blir målpriset. 

Därefter fastställs målkostnaden för att uppnå de givna marknads-, försäljnings- eller 
vinstmålen. För att får fram målkostnaden kan vinstplaneringsmetoden användas.  

Vinstplaneringsmetoden: Målpris – vinstmål= Målkostnad 

Målkostnaden är med andra ord den del av försäljningspriset som inte är vinst. (Ax et 
al. 2009, ss. 508-515).	    
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4. Resultat – empiri 
Nedan följer resultaten av testerna genom diagram över värmestigningskurvorna hos de 
olika materialen.  

4.1 Resultat av värmeisoleringstest 

 
 
Y-axel visar grader i Celsius.  
X-axel visar sekunder. 
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4.2 Resultat av värmeisoleringstest på färdig 
dubbelväv 

 
Y-axel visar grader i Celsius.  
X-axel visar sekunder. 
 

4.3 Går materialet att tillverka så att målkostnaden 
nås enligt målkostnadskalkylering? 
Enligt målkostnadskalkylering blev målkostnaden för det textila materialet 91 SEK per 
fodral. Samtliga dubbelvävar som testades med olika fyllnadsgarn uppnådde 
målkostnaderna. 

Målpris 600 sek 
Vinstmål 300 sek 
Målkostnad 300 sek 
Specifik målkostnad för det textila materialet per 
fodral 91 sek 
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Y-axel visar kostnad i SEK. 

X-axel visar vad det är för material. 
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5. Analys 
Nedan förtydligas uträkningar av det framvävda textila materialet samt tillämpning av 
målkostnadskalkylen. 

5.1 Uträkning av dubbelväv 
Uträkning som användes för att få fram hur mycket 1 m2 av de olika garnerna i 
väven väger. 

(Antal trådar per cm * 100 / Nm * 1000) * 2 lager väv 

Kg/m2   

Varp: 14*100/14,5*1000= 0,0965Kg * 2 = 0,193 Kg/m2 

Väft: 12*100/7*1000 = 0,1714Kg * 2 = 0,343 Kg/m2 

Fyllnadsgarn: 

Polyester: 12*100/7,7*1000 = 0,156 Kg/m2 

Polyester Chenille: 12*100/1,9*1000 = 0,632 Kg/m2 

Ull: 12*100/1,4*1000 = 0,857 Kg/m2 

Akryl: 12*100/3,2*1000 = 0,375 Kg/m2 

 

Uträkning som användes för att få fram hur mycket 1 m2 av de olika garnerna i 
väven kostar. 

Vikt per m2 * pris per kilo = kostnad per m2 

SEK/m2 

Varp: 63 SEK/Kg = 12,16 SEK/m2 

Väft: 99 SEK/Kg = 33,96 SEK/m2 

Polyester: 67,5 SEK/Kg = 10,53 SEK/m2 

Polyester Chenille: 99 SEK/Kg = 62,57 SEK/m2 
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Ull: 81 SEK/Kg = 81 SEK/Kg = 69,42 SEK/m2 

Akryl: 63 SEK/Kg = 23,63 SEK/m2 

 

5.2 Textil materialkostnad per fodral 
De övre uträkningarna användes för att komma fram till den slutliga uträkningen av 
fodralets materialkostnad. 

Fodralet består av 2 olika delar som är vävda i en och samma konstruktion, den ena är 
med fyllnadsgarn och den andra utan. Fodralets uppskattade mått är 30x40 centimeter. 

Formel för textil materialkostnad per fodral: (Varp+väft+fyllnadsgarn) + (Varp+väft)/ 
antal fodral på 2 m2  

Polyester: (12,26+33,96+10,53)+(12,16+33,96)/7,5= 13,70 SEK 

Polyester Chenille: (12,26+33,96+62,57)+(12,16+33,96)/7,5= 20,64 SEK 

Ull: (12,26+33,96+69,42)+(12,16+33,96)/7,5= 21,55 SEK 

Akryl: (12,26+33,96+23,63)+(12,16+33,96)/7,5= 15,45 SEK 

 

5.3 Tillämpning av målkostnadskalkylering 
Givna vinstmål och målpris 

Vinstmålet ligger på 300 SEK per fodral och målpriset ligger på 600 sek. 

Fastställande av målkostnad 

För att fastställa målkostnaden används vinstplaneringsmetoden som förtydligas nedan.  

Målpris – målvinst = Målkostnad 

600 sek - 300 sek = 300 sek 

Målkostnaden för ett kylande fodral ligger på 300 sek, för att specifikt får fram 
målkostnaden för det textila materialet i ett fodral används kostnadskalkylen. Samtliga 
kostnader förutom det textila materialet är givna.  
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Kostnad för ett kylande fodral Pris Priskälla 
Kylplattor och aluminium platta 150 TST 
Dragkedja 18 YKK borås 
Tag 1 Sykompaniet 
Förpackning, 15 Ahnviks papper AB 
Distribution 25 Posten 
Summa: 209 

 	  
Fastställning av målkostnad specifikt för det textila materialet 

Enligt kostnadskalkylen ovan är summan av de givna kostnaderna 209 sek per fodral. 
Målkostnaden är 300 sek per fodral för att ta reda på det textila materialets målkostnad 
plockas de givna kostnaderna bort från målkostnaden per fodral. 
300 sek - 209 sek = 91 SEK 
Den specifika målkostnaden för det textila materialet är 91 SEK per fodral. 
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6. Diskussion  

6.1 Diskussion av utförda tester 
Resultaten av de tester som utförts visar att dubbelväv ger en högre isoleringsförmåga 
än vid en tunnare konstruktion av ett material. Valet att använda dubbelväv som 
konstruktion ger en möjlighet att väva fram hela produkten i en och samma väv. När 
produkten vävs i en och samma del så minskar konfektionskostnaderna, det blir färre 
steg i tillverkningskedjan, vilket också resulterar i en lägre tillverkningskostnad. 
Valmöjligheterna i en dubbelväv är många. Yttermaterial, fodermaterial och 
innermaterial kan väljas oberoende av varandra. Resultaten av testerna visar även att 
fibern i sig inte har någon större påverkan på det färdiga materialets isoleringsförmåga, 
därför kan ett billigare garn väljas till fodergarn och på det viset sänka 
tillverkningskostnaderna. 
 
Test 1 visade liknande resultat på de olika provbitarna, oberoende av vilken fiber de var 
tillverkade av. Detta motsäger det första antagandet, att ull isolerar bäst. Den som 
skiljde sig från de andra var provbiten i akryl som hade en annan konstruktion och var 
mer luftigt gentemot de andra provbitarna som hade en tunnare och slätare konstruktion. 
På grund av den luftiga konstruktionen som akrylbiten hade gav den en mer isolerande 
förmåga. Slutsatsen av detta test var att för att få ett så bra resultat som möjligt måste en 
väv tas fram med luftig konstruktion. Resultatet av det första testet användes som 
underlag för att utforma det andra testet.  
 
En faktor som kan ha påverkat att provbitarna i test 1 inte gav större skillnader i 
isolering trots sina olika fiberslag kan vara att provbitarna var för tunna för att visa 
några större skillnader. För att se hur fibrerna påverkar resultaten i större utsträckning 
kan det vara bättre att använda sig av tjockare provbitar. Det var dock inte nödvändigt i 
detta arbete eftersom syftet var att hitta ett material som isolerar mot kroppsvärme och 
inte mot några höga temperaturer, det kan inte heller vara för tjockt eftersom att det ska 
fungera till ett fodral. 
	  

Efter test 1 vävdes en dubbelväv med olika fyllnadsgarner. De fiberslag som valdes till 
fodergarnet var interminglat polyestergarn, ett chenillegarn av polyester, tvinnat ullgarn 
och ett bondat akrylgarn. Bomullsgarn valdes bort till test 2 eftersom det hade den 
snabbast växande stigningskurvan under test 1 och ansågs inte vara relevant att använda 
till ett isoleringsmaterial. Kypert valdes som bindning till ytterskikten eftersom att det 
går att få en tät yta som håller fyllnadsgarnet på plats i det färdiga materialet. Den täta 
ytan hjälper också till att hålla luften stilla i materialet. Kypert kan göras varp- eller 
väftdominerad och av det kan man få fram olika effekter i väven om så önskas för 
framtida produktioner. Efter utförande av test 2 visade resultatet att den valda 
konstruktionen, dubbelväv, isolerade betydligt bättre än de provbitar som testades under 
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test 1. Provbitarna i dubbelväven med de olika fyllnadsgarnen skiljde sig inte markant 
från varandra utan skillnaden mellan de olika valda fiberslagen var enbart ett par grader 
Celsius.  
 
Resultaten från de båda testerna gav en riktlinje på hur arbetet ska fortskrida. Eftersom 
garnerna inte skiljde sig från varandra i isoleringssyfte går det lika bra att använda sig 
av det billigare garnet för att nå målkostnaden. Om resultaten jämförs från test 1 och 
test 2 framkom det att dubbelväv isolerar bra. Detta går att se genom att 
yttemperatursstigningen hos provbitarna i test 2 är betydligt lägre än i test 1. Den 
isolerande förmågan beror förmodligen på att dubbelvävens konstruktion tillåter 
stillastående luft att kapslas in, samtidigt som ytterskikten är tillverkade i en tät 
bindning som håller luften i väven. Detta bekräftar det andra antagandet, att inkapslad 
luft i textila material isolerar. 
 
Den relativt korta tiden som funnits för att utföra alla tester är det som begränsat denna 
rapport. Med mer tid till förfogande kan tester och val av material ske under mer 
korrekta former.  

Den ekonomiska biten har begränsat arbetet på så sätt att testerna utförts och utformats 
efter de kunskaper som funnits tillgängliga. Om testerna skulle göras av kunniga 
personer i testlabb skulle det kosta betydligt mer, men förmodligen kan mer korrekt data 
tas fram.  

6.2  Diskussion målkostnadskalkylering 
Resultatet från tillämpningen av målkostnadskalkyleringen, som användes för att se om 
det textila materialet uppnår målkostnaderna, visade att de ekonomiska utrymmena var 
större än vad materialet kom att kosta. Enligt kalkyleringen finns det rum för ytterligare 
kostnader. Materialkostnaderna för de framvävda textila materialen tar enligt 
beräkningarna inte hänsyn till maskintidskostnader som kan förekomma vid produktion. 
Vilket leder till ökade kostnader vid produktion. De ekonomiska utrymmena i 
målkostnaden ger ökade valmöjligheter för det textila materialet när det gäller val av 
fibrer som påverka priset. 

I målkostnadskalkylering finns det ett samband mellan målkostnaden och vinstmålet, 
nämligen om kostnaderna minskar ökar vinsten, och om kostnaderna ökar minskar 
vinsten om det beräknas på samma målpris. 

Målkostnadskalkylering tillämpas oftast i produktutvecklingsfasen, de priser som 
kalkyleras är marknadspriser som kan förändras till den tidpunkt när produkten sätts i 
produktion. Detta leder till att målkostnaden kan öka, och att vinsten kan minska. 

Vid tillämpning av målkostnadskalkylering är det viktigt att sätta målen men också ta 
hänsyn till eventuella förändringar kring kostnader som kan uppstå när produkten väl 
ska produceras. 
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6.3 Sammanfattning av diskussion och vidare 
forskning 
Resultaten kan sammanfattas kort genom att om man använder ett material med en 
luftig konstruktion som kan kapsla in stillastående luft så ger det en bra 
isoleringsförmåga. Beroende på användningsområde av den slutgiltiga varan behöver 
inte fibervalet vara den avgörande faktorn. Ska den färdiga varan användas så som i 
denna studie, till ett fodral, bör materialet inte uppnå en allt för stor tjocklek så att 
användningsförmågan försämras. Fibervalet spelar då inte någon större roll. Fiber kan 
då väljas av till exempel ekonomiska skäl för att sänka kostnaderna och på det viset få 
en högre vinst. 

En vidareforskning inom området skulle kunna vara att testa dubbelväv i andra 
användningsområden, till exempel isoleringsförmåga mot kyla. Frågor som kan tas upp 
vid en sådan undersökning kan vara om fibervalet har en större påverkan än vid 
värmeisolering. 
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6. Slutsatser 
Efter det första fibertestet blev resultatet att vävens konstruktion är viktigare än valet av 
fibrer. Den fiber som enligt faktainsamlingen skulle isolera bäst, vilken var ullfibern, 
blev inte utmärkande i testet utan fick likvärdiga resultat med polyester. Akrylvaran 
visade sig överlägsen, detta antas vara på grund av dess mycket luftiga konstruktion. De 
andra provbitarna var likvärdiga i tjocklek och täthet, det var enbart akrylbiten som var 
luftig i sin konstruktion. Alltså är luften i konstruktionen avgörande för att få ett 
isolerande resultat. Det går därför att använda ett billigt material till stoppning och på så 
sätt minska materialkostnad för produkten. Ytskikten i väven måste vara av en tät 
bindning för att dölja stoppningen/fyllnadsgarnet som i sin tur måste vara luftigt. 
 
Med utgångspunkt från målkostnadskalkylering finns det ett samband mellan vinstmål 
och målkostnader. För att maximera vinsten för ett fodral ska kostnaderna för det textila 
materialet vara så liten del av försäljningspriset som möjligt. Polyester var det billigaste 
alternativet bland de framvävda textila materialen. Det fungerar ungefär lika bra med 
polyester som med ett dyrare garn. Man kan även påverka och förändra en 
polyesterfiber mer för att få fram önskat isoleringsresultat. Därför blir polyestern mest 
lämplig att använda som fyllnadsgran i det textila materialet.  
  
Dubbelväv är det bästa alternativet eftersom det går att välja ytmaterial, bottenmaterial, 
fyllnadsgarn som isolering samt välja att ha väven utan fyllnadsgarn. Detta gör även att 
fodralet kräver mindre konfektion vilket ger lägre tillverkningskostnad.  
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Bilaga 1, Testdata  
  Test 1 

Värmekälla 52-
53°C 

 
0sek 15sek 30sek 45sek 60sek 75sek 90sek 105sek 120sek 

 

Temp. 
skillnad i 
°C 

Akryl 25 31 34 36 37 37,5 38 38,5 38,5 
 

13,5 
Polyester, 
chenille 25 34 38 39 41 41,5 42,5 42,5 43 

 
18 

Polyester 26 37 41 43 44 44,5 45 45,5 45,5 
 

19,5 
Ull 25 37 40 42 43 43,5 44 44 44,5 

 
19,5 

Bomull 25 39 42,5 43,5 43,5 44 44,5 44,5 45 
 

20 
 

   Test 2 

 

 	   	  

Värmekälla 53-
54°C 

 
0sek 15sek 30sek 45sek 60sek 75sek 90sek 105sek 120sek 

 

Temp. 
Skillnad i 
°C 

Akryl 24 26 28 29 30 32 34 35 36 
 

12 
Polyester, 
chenille 25 25 26 27 28 29 30 31 32 

 
7 

Polyester 25 26 27 29 30 31 32 33 33 
 

8 
Ull 24 24 25 26 28 29 29 31 32 

 
8 
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