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Förord 
 

Vi har lärt oss otroligt mycket vid vårt uppsatsskrivande. Att få möjligheten att få vara med i 

början av en helt ny industri har varit väldigt lärorikt för oss båda. 

Ett stort tack till våra företagskontakter Renata Chlumska, Karin Nilsdotter och Johan Ward 

samt till alla som ställt upp för intervjuer och frågor under vårt arbete. 

Vi vill även tacka vår handledare Stig Nilsson för all hjälp genom arbetet. 

Tack! 

 

Anna Vecchi och Cecilia Braun Holm 

 

  



 

Sammanfattning 
 

Snart kan alla göra privata rymdresor. Då detta är en helt ny äventyrsindustri uppstår också 

helt nya krav på de kläder som kan användas vid träning och genomförande. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka hur material och dess funktion samt estetiska aspekter kan förenas i 

ett textilt uttryck avsett för dessa extrema förhållanden. Genom intervjuer med äventyraren 

och kommande resenären Renata Chlumska, Spaceport Swedens VD Karin Nilsdotter och 

hållbarhetsansvarig Johan Ward från H&M definierades en kravspecifikation som fick ligga 

till grund för uppsatsen. Kraven för de kläder som ska bäras under själva rymdresan är ej ännu 

definierade, varför det i slutsatsen endast redovisas kläder som kan komma att användas vid 

träningen inför resan. Valet av material och dess funktioner är särskilt viktiga för dessa 

kläder. Genom intervjuer med lärare på Textilhögskolan och via litteraturstudier fann 

författarna de material som var optimala för att uppfylla de aktuella kraven. Valet föll på 

merinoull, polyester, elastan och bambuviskos. Det estetiska uttrycket definierades med 

inspiration från Star Wars och Star Trek. Uppsatsen presenterar sex produkter med optimalt 

materialval samt inspiration för det estetiska uttrycket.   



 

Abstract 
Soon, everyone can go to space by private space travel. This is a brand new adventure 

industry that sets new demands on the clothes that can be used for training and the actual 

space flight. The purpose of this paper is to examine how the material and its function can be 

combined with aesthetic aspects of a textile expressions intended for these extreme 

conditions. Through interviews with the adventurer and one of the ticket holders for a space 

flight, Renata Chlumska, Spaceport Sweden CEO Karin Nilsdotter and sustainability manager 

Johan Ward from H&M there was created a set of requirements that formed the basis for this 

paper. The requirements for the clothing to be worn during the actual space flight is not yet 

defined, so in the conclusion of this paper there is presented clothing that can be used only in 

training for the space flight. The selection of  materials and its function are particularly 

important for these clothes. Through interviews with teachers at the Swedish School of 

Textiles and through the literature, the authors found the materials that were optimal to meet 

the current requirements. The choice fell on merino wool, polyester, spandex and bamboo 

viscose. The aesthetic expression was defined with inspiration from Star Wars and Star Trek. 

The paper presents six products with optimal materials and inspiration for the aesthetic 

expression. 
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1. Inledning  
Det inledande kapitlet kommer att redovisa bakgrunden, vilket ligger som grund till 

uppsatsen. Problemformulering, syfte och forskningsfrågor till uppsatsen kommer att 

beskrivas samt vilka avgränsningar som gjorts. 

 

Sport och fritid är något som uppmärksammats de senaste åren då träning och hälsa hamnat i 

fokus. Sportindustrin utvecklas hela tiden då efterfrågan ökar. Detta har även lett till att 

extremsporter och äventyrsindustrier har ökat kraftigt. På Textilhögskolans företagsdag höll 

Renata Chlumska ett föredrag om sitt kommande äventyr, en resa till rymden. Idag finns 

möjligheten för privatpersoner att boka en rymdresa. Det är en äventyrsindustri som är ny på 

marknaden och kan komma att påverka människor och klädindustrin i framtiden. Idag finns 

det tillgång till många varierande textila material som kan används vid äventyrsindustrin. Vid 

en helt ny äventyr- och upplevelseindustri, som i detta fall är rymdresor, har användarna 

möjligheter att välja de material som är optimala för just rymdresor och dess förberedelser.  

Rymden är något som alltid fascinerat människan genom tiderna. 1957 påbörjades den 

så kallade rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen. Det handlade om vem som 

först skulle komma ut i rymden med sina satelliter och så småningom om vem som skulle bli 

först med att landa på månen. (The space race, 2009) Redan då fanns det ett intresse för den 

vanliga människan att få åka upp i rymden och turistbyrån Thomas Cook började då den 

första väntelistan, Moon Register, för att få åka upp i rymden. 

1963 åkte den första kvinnan upp i rymden som faktiskt var en textilarbetare, Valentina 

Tereschova (Rymdturism, 2013). Nu 50 år senare är det en annan kvinna som väntar på att få 

göra sin första rymdresa. Renata Chlumska kommer att bli den första svenska kvinnan i 

rymden (Expedition 2.0, 2013). Inom några år kommer den första rymdresan för turister att 

ske. Rymdturismen är en ny äventyrsindustri som man i början av 2000-talet började 

förverkliga. Redan idag kan man köpa en biljett för en rymdresa. Hos en av aktörerna, Virgin 

Galactic, är det redan över 500 personer som köpt biljetter för kommande rymdresor (Virgin 

Galactic, 2013). Spaceport Sweden är ett initiativ som vill etablera rymdturismen i Sverige. 

De vill bli en världsledande rymdhamn och en mittpunkt för kommersiella bemannade 

rymdresor (Spaceport Sweden, 2013). 

I denna uppsats har författarna riktat in sig på denna helt nya äventyr- och 

upplevelseindustri; rymdturism. De frågor som tas upp i uppsatsen är vilka material och dess 



2 

funktion som är de optimala vid träningen inför och under rymdresan samt hur klädernas 

estetiska uttryck; design och färgval, ska vara. Under arbetet har företagskontakterna Renata 

Chlumska, Karin Nilsdotter från Spaceport Sweden samt Johan Ward från H&M funnits 

tillhands för att ge väsentlig information till uppsatsens syfte.  

1.1 Problemformulering  
Att resa till rymden för privatpersoner är en ny möjlighet. För att kunna njuta så mycket som 

möjligt av sin resa krävs förberedelser såsom träning. Denna typ av träning kräver att 

materialet på kläderna är mjukt mot kroppen samtidigt som det klarar påfrestningarna som 

uppstår vid de olika momenten. Ett av momenten är att man i en humancentrifug får känna på 

g-krafterna som man blir utsatt för vid flygning till rymden.1  

Då denna äventyrsindustri är under utveckling skapas önskemål och krav på de plagg 

som ska användas inför och under själva rymdresan. Idag finns det inga optimala kläder för 

ändamålet då tidigare rymddräkter inte uppfyller de krav som ställs av den kommande 

resenären2 3. Resenärerna för denna nya äventyrsindustri kräver att det även läggs fokus på det 

estetiska uttrycket; designen och färgvalen, då kläderna är något man vill bära privat, vid 

träning och under själva rymdresan. De kläder som används vid träningen idag är stora 

dräkter som inte håller de estetiska krav som ställs av resenärerna. Det som efterfrågas av dem 

är en ny textil tillämpning med ett unikt, framtidsinspirerat estetiskt uttryck som inte existerar 

på marknaden idag. 4 5 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur material och dess funktion samt estetiska aspekter 

kan förenas i ett textilt uttryck avsett för extrema förhållanden. 

  

                                                
1 Renata Chlumska kommande resenär, telefonintervju den 17 april 2013 
2 Renata Chlumska kommande resenär, telefonintervju den 17 april 2013 
3 Karin Nilsdotter VD Spaceport Sweden, Skypeintervju den 12 april 2013 
4 Renata Chlumska kommande resenär, telefonintervju den 17 april 2013 
5 Karin Nilsdotter VD Spaceport Sweden, Skypeintervju den 12 april 2013 
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1.3 Forskningsfrågor  
Författarna har tagit fram två frågeställningar som ska hjälpa till att svara på syftet med 

uppsatsen.  

Vilka material med dess funktion önskar en kommande resenär på de kläder som ska 

användas inför och under rymdresan?  

Vilka estetiska uttryck; design och färgval, önskar en kommande resenär på de kläder 

som ska användas inför och under rymdresan? 

1.4 Avgränsningar 
Under uppsatsen har författarna genomfört kvalitativa intervjuer med äventyraren och 

kommande resenären Renata Chlumska, Vd:n för Spaceport Sweden Karin Nilsdotter och 

hållbarhetsansvarig på inköpsavdelningen samt involverad i avdelningen New Development 

på H&M Johan Ward. Fortsatt information gällande material samlades in från speciellt 

utvalda personer med djup kunskap inom material och dess egenskaper.  

Författarna valde även att endast ta upp material som fanns på marknaden och ej de som 

fortfarande var på forskningsstadiet. 

Författarna fokuserade endast på att påbörja ett arbete med att skapa idéer och 

inspiration till en generell kollektion för resenärerna. Idéerna och inspirationen till 

kollektionen skulle inte utvecklas för en enstaka person utan skulle tillgodose både män och 

kvinnor. Kollektionen utvecklades efter den information som författarna samlade in gällande 

material och dess funktion samt estetik. Informationssamling utöver intervjuerna skedde via 

litteraturstudier och observationer av film. Det som studerades och observerades skulle 

innehålla information om rymden samt tillhörande område inom material, funktion och 

estetik. Allt annat ansågs irrelevant för denna uppsats. 
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2. Metod 
Vid detta kapitel kommer uppsatsens tre olika metodval att beskrivas och redovisas. Även 

genomförandet av metoderna kommer att redogöras samt hur tillförlitlig och giltiga studierna 

varit. 

2.1 Kvalitativa intervjuer 
Författarna valde att genomföra kvalitativa intervjuer i två faser. Vid en kvalitativ intervju är 

både intervjuaren och personerna som intervjuas medskapare av ett samtal (Patel, Davidson 

2003, s 78). Då uppsatsen handlar om en helt ny äventyrsindustri valde författarna att 

intervjua ett fåtal utvalda personer med kunskap inom detta område. Personerna kunde 

beskriva de specifika situationer och andra handlingsförlopp utifrån sina erfarenheter och 

kunskap. Därav valdes den kvalitativa forskningsintervjun som metod då det ej var allmänna 

åsikter som efterfrågades, utan det var för att få ta del av utvalda personers specifika 

erfarenheter och kunskap. (Kvale 1997, s 37)  

Då de utvalda personerna inte var tillgängliga för ett personligt möte utfördes de 

kvalitativa intervjuerna digitalt och per mejl. Intervjuerna var utformade så att de skulle likna 

vanliga konversationer och författarna strävade hela tiden efter att skapa korta och enkla 

frågor (Kvale 1997, s 123). Frågorna skapades utefter uppsatsens syfte (Kvale 1997, s 94) då 

de sannolikt skulle leda till svar som är relevanta för informationsinsamlingen. Det var även 

viktigt att författarna visade ett genuint intresse och förståelse för personerna som 

intervjuades. (Patel, Davidson 2003, s 71) 

2.1.1 Val av undersökningsgrupp 

För att uppnå det optimala resultatet för uppsatsen delades undersökningsgruppen in i två 

grupper och intervjuades i två faser. 

I den första fasen intervjuades de tre företagskontakterna som fanns tillhanda för 

uppsatsen; Renata Chlumska, Karin Nilsdotter och Johan Ward. Då de tre hade kunskap och 

erfarenheter utifrån olika perspektiv till uppsatsens syfte valdes det att göras enskilda 

intervjuer med respektive person. Intervjuerna genomfördes digitalt; via Skype och telefon.  

Personerna som intervjuades i fas två valdes ut genom sina specialkunskaper. Det 

skapades intervjufrågor utefter de kunskaper samt erfarenheter personerna hade. De 

kunskaper som krävdes vid dessa intervjuer var inom områdena material och dess funktion 
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samt estetik. Genom Textilhögskolan kunde personer med stor kunskap och erfarenhet inom 

textil medverka i intervjun. Samtliga intervjuer i fas två genomfördes via mejl. 

2.1.2 Genomförandet av metoden 

Under den första fasen intervjuades Renata Chlumska, Karin Nilsdotter och Johan Ward. De 

här tre intervjuerna låg till grund för uppsatsen samt för den andra fasen av intervjuer.      

Renata som är en av de personer som köpt en biljett för rymdresan, är i full gång med den 

förberedande träningen inför sin resa. Hon har en erfarenhet inom äventyrsindustrin då hon 

under många års tid livnärt sig på detta (Renata, 2013). Frågorna utformades därför utifrån en 

användares och framtida resenärs perspektiv dvs. vad för material, funktion och estetik som är 

det optimala för plaggen som ska användas vid träning inför och under rymdresan. Själva 

intervjun genomfördes över telefon efter att Renata hade fått frågorna skickade till sig per 

mejl dagen innan. 

Karin är VD för Spaceport Sweden, det ledande företaget i Sverige för den kommande 

rymdindustrin (Spaceport Sweden, 2013). Frågorna skapades utifrån Karins position som VD 

och hennes kunnande om allt arbete runt den kommande rymdindustrin samt att hon själv har 

erfarenheter av den förberedande träning som krävs inför en rymdresa6. Då Karin har ett stort 

ansvarsområde startades intervjun med en inledande fråga (Kvale 1997, s124) för att få 

klarhet i hennes primära arbetsuppgifter på Spaceport Sweden. Frågorna skickades till Karin 

per mejl fyra dagar innan intervjun som genomfördes över Skype. 

Johan jobbar som hållbarhetsansvarig på inköpsavdelningen samt är inblandad i 

avdelningen New Development på H&M. På New Development skapas unika och limited 

edition-kollektioner såsom designsamarbeten. Då Johan har många arbetsuppgifter påbörjades 

intervjun även här med en inledande fråga om hans primära arbetsuppgifter (Kvale 1997, s 

124). Resterande frågor skapades utifrån Johans branscherfarenhet och kunnande inom 

material, funktion och estetik. Frågorna skickades till Johan per mejl dagen innan intervjun 

som genomfördes över telefon. 

Alla intervjuer spelades in, med godkännande från personen som intervjuades, och har 

sedan transkriberats. Vid en transkription överförs intervjun till textform och det är viktigt att 

inte ändra på innehållet samt hur informationen berättades vid intervjutillfället (Patel, 

Davidson 2003, s 104-105). 

                                                
6 Karin Nilsdotter VD Spaceport Sweden, Skypeintervju den 12 april 2013 
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Andra intervjufasen påbörjades efter att fas ett var helt avslutad. Utifrån de svar som 

kom in under intervjufas ett, skapades det nya frågor till intervjuerna i fas två. Intervjuerna 

vid fas två genomfördes med personer som hade kunskap inom områdena material och dess 

funktion samt estetik. Frågorna skapades för att ge djupare information om de tidigare 

nämnda områdena samt ta reda på vilka material som klarar de krav som ställts i svaren av fas 

ett. Samma frågor skickades till samtliga personer som valts ut för intervjun. Personerna var 

verksamma vid Textilhögskolan och hade stor kunskap inom textil. Alla personer intervjuades 

via mejl. Då intervjufrågorna skickades ut till flera personer fanns det med i beräkningen en 

viss risk för bortfall.   

2.1.3 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Då alla intervjuer i fas ett genomfördes via Skype eller telefon kan det ha medfört att 

information missuppfattats eller tolkats fel av intervjuarna. Då författarna inte såg de personer 

som intervjuades försvann även möjligheten till att se och tolka kroppsspråket.  

För att skapa en ytterligare tillförlitlighet på intervjuerna var båda författarna 

närvarande så att båda kunde anteckna för bästa resultat. Intervjuerna i fas ett spelades in för 

att författarna skulle kunna kontrollera informationen som kommit in under samtalet för att 

försäkra sig om att informationen var rätt uppfattad. (Patel, Davidson 2003, s101) En 

kvalitativ intervju är unik och det kan ej fastställas några regler eller procedurer för att 

säkerhetsställa validiteten (Patel, Davidson 2003, s 104). 

2.2 Observation 
En observation måste planeras med en viss struktur så att rätt information kommer ut av det 

som observeras samt antecknas enligt den planerade strukturen. (Patel, Davidson 2003, s 87) 

För att få inspirationen och idéerna över hur kommande estetik på kläder inför rymdresan 

skulle kunna se ut valde författarna att observera olika filmer och serier som utspelade sig i 

rymden. Under filmerna lades fokusen på det estetiska uttrycket dvs. designen och färgvalen 

på kläderna eftersom de tidigare rymddräkterna som använts vid verkliga rymdfärder inte 

håller de krav som ställs av kommande resenärer. 7 8 Därav valdes metoden observation av 

filmer och serier som utspelar sig i rymden som haft en stor inverkan på det estetiska uttrycket 

på rymdkläderna, vilket är den tidigare forskningen på rymdkläder utifrån ett estetiskt 

                                                
7 Karin Nilsdotter VD Spaceport Sweden, Skypeintervju den 12 april 2013 
8 Renata Chlumska kommande resenär, telefonintervju den 17 april 2013 
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perspektiv. Då observationen skulle leda till att uppfylla uppsatsens syfte visste författarna 

exakt vad som skulle observeras i filmerna och genomförde då en strukturerad observation 

(Patel, Davidson 2003, s 89). Nackdelen med observationer är att de är väldigt tidskrävande 

(Patel, Davidson 2003, s 88). 

2.2.1 Val av filmer och serier 

De filmer och serier som valdes ut för observation var Star Wars och Star Trek på grund av att 

det estetiska uttrycket på kläderna har varit en prioriterat vid arbetet i filmerna. De valdes 

även då både Star Wars och Star Trek har funnits i flera år i film- och tv-branschen. Den 

första Star Wars-filmen kom ut 1977 (Star Wars, 1977) och de första avsnitten av Star Trek 

kom ut redan 1966 (Star Trek, 1966). Eftersom dessa filmer har varit exponerade i film- och 

tv-branschen i så många år fick man möjligheten att se hur estetiken hade utvecklats genom 

åren. 

2.2.2 Genomförandet av metoden 

Observationerna ägde rum genom att se på filmerna samt serieavsnitten och analysera 

kläderna på alla medverkande. Information som direkt kopplades till uppsatsens syfte skrevs 

ner under observationen dvs. det estetiska uttrycket; design och färgval på kläderna. Det togs 

även bilder från olika scener för att kunna skapa ett bildkollage till vardera film respektive 

serie. (Patel, Davidson 2003, s.95)  

Författarna hade ett neutralt synsätt på observationerna. (Patel, Davidson 2003, s 96) 

2.2.3 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Då observationer är en tidskrävande metod valde författarna ut ett fåtal filmer och serier för 

att optimera tidsåtgången. Genom att reducera antalet filmer och serieavsnitt fanns dock 

risken att missa infallsvinklar från andra filmer. Därav föll valet på filmer och serier som 

funnits under ett flertal år då det estetiska uttrycket skilt sig mellan varje produktion. Detta 

ledde till att flera olika estetiska uttryck observerades.   

En annan risk var att författarnas personliga tycke och smak skulle genomsyra 

observationerna, även då de aktivt valde att gå in med ett neutralt synsätt. (Patel, Davidson 

2003)  
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2.3 Litteraturstudier 
Litteraturstudier och datainsamling har används primärt vid informationssökandet för kapitlet 

tidigare forskning. Vetenskapliga artiklar, internetbaserade källor samt böcker har legat till 

grund för uppsatsens litteraturstudier. Litteraturen som studerats har valts genom att 

författarna ville få en fullständig bild av hela ämnet. En risk svar att litteraturen kunde vara 

vinklad och för att eliminera detta sökte författarna upp flera källor till ämnet för att kunna 

skapa en neutral bild då ämnet belysts i flera olika synvinklar. (Patel, Davidson 2003, s 64). 

Författarna var noga med att även välja litteratur som stod i strid med författarnas egna idéer 

för att undvika att uppsatsens resultat skulle bli vinklat (Patel, Davidson 2003, s 65). 

2.3.1 Val av litteratur 

Den litteratur som valdes var en blandning av facklitteratur och information från Internet. 

Genom att läsa litteratur från olika författare blev ämnet belyst ur fler än en synvinkel. 

Läsningen skedde med ett kritiskt öga för att kunna göra en korrekt bedömning på innehållet. 

(Patel, Davidson 2003, s 64)  

2.3.2 Genomförandet av metoden 

De vetenskapliga artiklarna söktes fram med hjälp av Högskolan i Borås bibliotek och 

databas. Internetbaserade källor återfanns vid sökning på Internet och råd från personer med 

kunnande inom ämnet. Böckerna som använts vid litteraturstudierna har författarna funnit via 

bibliotek samt böcker från tidigare undervisning på Textilhögskolan. Datainsamlingen skedde 

under hela uppsatsens arbete och granskades kritiskt (Patel, Davidson 2003, s 64-65). 

2.3.3 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Alla källor granskades för att kunna avgöra om informationen var fakta eller upplevelser. Då 

det fanns risk för att informationen i litteraturen kunde vara vinklad, kunde detta påverka 

uppsatsens resultat. Genom detta kritiska granskande minskades riskerna från att det kan ha 

påverkat resultatet. Detta gjordes genom att söka upp flera källor för att kunna skapa en 

neutral bild av ämnet. (Patel, Davidson 2003, s 64-65)  
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3. Teoretisk referensram 
Här nedan finnes tidigare forskning inom material och dess funktion samt estetik för kläder 

inför och under en rymdresa samt andra områden som direkt kopplats till uppsatsens syfte. 

3.1 Material och funktion  
Materialen som tas upp i detta stycke är material från plagg som används vid träning samt 

underställ som nyttjas i andra äventyrsindustrier. Författarna har analyserat vanliga 

träningskläder efter dess material och funktion samt studerat litteratur som behandlar 

materialens egenskaper. Författarna har även valt att titta på ett material som kan komma att 

användas i t-shirts. 

Då forskningen ej kommit tillräckligt långt med vad som krävs uppe i rymden gällande 

material och dess funktion för privatpersoner9 kommer författarna att ta upp material som 

fungerar vid förberedande träning och för privat bruk. Materialen valdes ut efter den 

information som författarna fick vid intervjuerna med Mats Johansson och Jan Carlsson som 

arbetar på Textilhögskolan i Borås. 10 11 De som tas upp i detta stycke är merinoull, polyester, 

elastan och bambuviskos. Informationen om materialen har delats upp i egenskaper och 

användningsområden med fokus på träning då det är relevant för förberedelserna inför en 

rymdresa.  

3.1.1 Merinoull 

Humphries (2009) beskriver att det finns tre olika varianter av ull; grov ull, medelfin ull och 

fin ull. Ullfibern är den mest absorberande fibern av de alla. Den är även hygroskopisk vilket 

är den egenskapen att lätt kunna ta upp fukt utan att materialet känns blött. Ullen är isolerande 

och detta gör att användaren av plagget håller sig varm under kalla förhållanden. Dessa 

ovannämnda egenskaper gör att materialet blir tåligt och hållbart. Ullen är också mest 

flamsäker av alla fibrer och därför säkrast att ha närmast kroppen då den är till en viss grad 

självsläckande (Icebreaker, 2013).  

Enligt Humphries (2009) kommer merinoull ifrån en speciell typ av får som kallas 

Merino-får och klassas som den finare samt mjukare ullfibern med hög kvalité jämfört med 

                                                
9 Karin Nilsdotter VD Spaceport Sweden, Skypeintervju den 12 april 2013 
10 Mats Johansson universitetsadjunkt Textilhögskolan, mejlintervju den 26 april 2013 
11 Jan Carlsson koordinator Textilhögskolan, mejlintervju den 23 april 2013 
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den traditionella ullfibern. Merinoull har alla de kvalitéer som krävs för att rankas som bäst 

för finare tyger. Fibrerna är tätt packade vilket gör de mjuka och krusiga. Jämfört med den 

traditionella ullfibern är merinoullen tunnare och mer elastisk. Enligt Icebreaker (2013) lever 

merinofåret i de extrema väderförhållandena i Nya Zeeland och därför är dess päls anpassad 

till att klara väderförändringarna. Pälsen andas på sommaren, värmer och isolerar på vintern 

samtidigt som den är väldigt mjuk och behaglig samt lättviktig. Merinoull är också förnybart, 

återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart. 

Idag används merinoull i träningskläder oftare än traditionell ull för att den finare 

ullkvalitén är bättre på att hjälpa kroppen att reglera sin kroppstemperatur samt att materialet 

inte kliar mot kroppen. Eftersom materialet är väldigt absorberande hjälper det till att suga 

upp fukt och luktar inte illa efter ett par dagars användning vid träning. Merinoullen kan både 

kyla och värma användaren under varma respektive kalla förhållanden, vilket är en 

eftersträvad funktion av de personer som tränar. (Icebreaker, 2013) Merinoull kan användas i 

kläder som t.ex. t-shirts, underställ och underkläder (Naturkompaniet, 2013). 

3.1.2 Polyester  

Polyester utvecklades år 1941 och är idag den mest använda syntetfibern på grund av dess 

mångsidiga egenskaper. Polyesterfibern har hög nötningsbeständighet, dvs. den är väldigt 

slitstark. Andra egenskaper är att fibern har höga standarder, vilket betyder att fibern är 

elastisk och kan återhämta sig lätt från töjning. En nackdel är att polyester inte absorberar så 

mycket fukt från kroppen. Detta betyder dock att fibern torkar snabbt och är därför bra när 

användaren utsätts för kalla förhållanden. (Humphries, 2009) 

Idag används polyester i träningskläder på grund av dess egenskaper. Nike Dri-FIT är 

ett patenterat material som är gjort av polyester och ger en funktion som kallas wicking. 

(Nike, 2013) Wicking betyder att det suger upp fukt ifrån kroppen och transporterar det till 

materialets yta där fukten avdunstar. Resultatet av denna wicking-effekt hjälper användaren 

att hålla sig torr och bekväm när denne svettas mycket. (Nike, 2013) (Zhuang, Harlock och 

Brook, 2002) Polyester kan användas i kläder som t.ex. tights, linnen och jackor (Nike, 2013). 

3.1.3 Elastan  

Elastanfibern är mycket töjbar; den kan töjas upp till sju gånger än sin egen längd och 

återhämtar sig omedelbart till ursprungligt läge efteråt (Humphries, 2009). Lycra, som är ett 

varumärke ägt av Invista, använder elastan i flera varugrupper. Ett av dem är träningskläder 
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och de beskriver på sin hemsida att kläderna är slitstarka och flexibla (Lycra, 2013). En 

nackdel är att elastan är den mest komplexa och dyra fibern av alla syntetfibrer gällande 

tillverkningen. (Humphries, 2009) 

Kläder som innehåller elastan bevarar sin form bra på grund av den goda 

återhämtningen efter töjning och kan även kännas som en andra hud mot kroppen på grund av 

elasticiteten (Bayazit Marmarali, 2003).  Elastan har bl.a. använts i kroppsnära plagg såsom 

underkläder och badkläder, men mellan åren 1995 - 2000 tredubblades användandet av 

elastan. Denna ökning berodde på att man började använda elastan i alla typer av sportplagg, 

främst i plagg för atleter där de utsätts för kraftiga påfrestningar. (Humphries, 2009) 

3.1.4 Bambuviskos  

Redan 1864 kan man hitta det första registrerade patentet på hur man kan göra textila fibrer 

från bambu (Waite 2009, s 2). Bambu växer snabbast på jorden och det finns vissa arter som 

kan växa upp till 120 cm per dag. En färdigvuxen bambu är runt 20-25 meter höga (Waite 

2009, s 14). Den kan växa vid sämre förhållanden såsom näringsfattiga och steniga platser 

och har inget behov av att besprutas med bekämpningsmedel. Bambun är en växt som tål en 

stor temperaturskillnad och klarar av att leva från -20 °C t.o.m. 47 °C. (Waite 2009, s 9) 

Växten absorberar fem ton koldioxid per acre vilket är 4 046,9 kvadratmeter. Detta är fem 

gånger så mycket som andra träslag absorberar som är av samma storlek. I jämförelse med 

bomullen så producerar bambun 35% mer syre och 20 gånger mer  fibrer per hektar. (Waite 

2009, s 14-15) Idag finns det mer än 1250 arter av bambu, dock är det bara några få arter som 

kan användas för fiberframställning. Mosobambu är den art som storleksmässigt är störst och 

det är just den som kan användas för framställning av fibrer. (Lipp-Symonowicz m.fl. 2011, s 

18)  

Egenskaperna hos bambuviskosen liknar den traditionella viskosen då de har samma 

process för att ta fram fibrerna (Erdumlu & Ozipek, 2008, s 43). Bambuviskosen har god 

absorptionsförmåga, bra andningsförmåga, mjukt grepp, hög dragstyrka, hög töjbarhet samt 

en god färgupptagningsförmåga (Erdumlu & Ozipek, 2008, s 44). Bambuviskosen kan 

användas i kläder som bl.a. t-shirts, underkläder och strumpor pga. de egenskaper som 

beskrevs ovan (Bambubutiken, 2013). 
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3.2 Estetik 
Som tidigare nämnts uppfyller inte de rymddräkter som finns idag de estetiska kraven som 

ställs av de kommande resenärerna. 12 13 Det estetiska uttrycket; designen och färgvalen, har 

varit i fokus vid filmer och serier såsom Star Wars och Star Trek. Detta är anledningen till att 

dessa filmer och serier har valts ut för observation för att redovisa den tidigare forskningen 

inom det estetiska uttrycket vid rymdkläder. Författarna lade inga personliga åsikter vid 

observationerna utan har endast iakttagit samt klargjort hur kläderna såg ut. Det som 

redovisas nedan i text och bild är klädernas estetiska uttryck; design och färgval, vid de olika 

filmerna och serierna.  

Vid observationer av Star Wars valde författarna att se alla sex filmer (Star Wars, 2013) 

för att få hela spannet av hur designen har förändrats under åren.  

Star Treks första serie började sändas 1966 (Star Trek, The Original Serie, 1966-67) och 

har totalt spelat in 13 filmer och sex serier inklusive tillhörande säsonger (IMDb, 2013). Då 

observationer är tidskrävande (Patel, Davidson 2003, s 88) valde författare ut två serier och 

två filmer som täcker spannet från den första seriens start till den en av de senare gjorda 

filmerna. 

3.2.1 Star Wars: Episode I – The Phantom Menace 

Första filmen som studerades var Star Wars - 

The Phantom Menace, episode I. Fokus i filmen 

var figursydda dräkter och det som var 

utstickande var en röd-orange klänning som 

drottning Amidalas tjänarinnor bar på. Midjan 

framhävdes på de flesta dräkter och västar 

syntes ofta. Detaljer som förekom på kläderna 

var sydda skåror, omlott och V-ringat. 

Bildkollaget visualiserar den design och de 

färgval som upprepades och var i fokus under 

filmen gällande kläder. (Star Wars, The Phantom Menace 1999) 

  

                                                
12 Karin Nilsdotter VD Spaceport Sweden, Skypeintervju den 12 april 2013 
13 Renata Chlumska kommande resenär, telefonintervju den 17 april 2013 
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3.2.2 Star Wars: Episode II – Attack of the Clones 

Filmen spelades in 2002 och genomsyrades av 

jordnära färger på kläderna såsom brunt och 

beigea toner. Då det även fanns kungligheter 

och politiker i handlingen fanns det kläder som 

var mer utsmyckade. Många av rollinnehavarna 

bar även på en kappa med luva. En vanlig 

förekommande dräkt var en vit skyddsdräkt som 

en hel arme; Stormtroopers bar på. De färger 

som återkom mest under filmen var brunt, vitt 

och beige. Bildkollaget visualiserar den design 

och de färgval som upprepades och var i fokus 

under filmen gällande kläder. (Star Wars, Attack of the Clones, 2002) 

3.2.3 Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith 

Återkommande under filmen var kappor med 

huvor. Även här var det mycket jordnära 

färger som dominerade bland kläderna, men 

även mycket svart. Många hade också lager på 

lager-metoden. Det syntes även mycket V-

ringat och omlott vid halslinningen.  Man såg 

återigen Stormtroopers i sina vita 

skyddsdräkter. Det var här karaktären Darth 

Vader syntes för första gången i hans svarta 

dräkt som hade läderliknade detaljer sydda i 

skåror samt en lång kappa. Bildkollaget 

visualiserar de designer och de färgval som upprepades och var i fokus under filmen gällande 

kläder. (Star Wars, Revenge of the Sith, 2005) 
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3.2.4 Star Wars: Episode IV – A New Hope 

Filmen spelades in 1977 och var den första av 

Star Wars filmerna. Det som återkom under 

filmen var västar, V-ringat samt omlott-

detaljer vid halslinningen, skärp på höften då 

ofta med flera fickor och behållare samt 

jumpsuits. En annan klädkombination som 

ofta sågs var byxor, långärmad t-shirt och väst 

och även ett skärp på höften. Darth Vaders 

dräkt syntes även i denna men hade inte 

ändrats sen tidigare filmer. Det syntes även en 

del jackor i läder. Återkommande var kappor med huvor eller klänningar med huvor. Färgerna 

som dominerade i filmen var jordnära färger, vitt, orange och svart. Bildkollaget visualiserar 

den design och de färgval som upprepades och var i fokus under filmen gällande kläder. (Star 

Wars, A New Hope, 1977)    

3.2.5 Star Wars: Episode V – The Empire Strikes back 

I denna film var det mycket fokus på vitt. 

Prinsessan Leia bar på bl.a. en vit jumpsuit 

med en väst över. Det återkom även många 

kläder från föregående filmer t.ex. Darth 

Vaders svarta dräkt samt den orangea 

pilotdräkten. Den orangea dräkten har flera 

detaljer bl.a. vid halsöppningen var det både 

dragkedja och kardborreband och på 

ytterjackan var det en högre krage. På 

ärmarna var det detaljer i form av skåror. 

Det förekom också en militärinspirerad kostym i den typiska militärgröna färgen. Även i 

denna film förekom det mycket byxor och jackor samt skärp på höften. Genomgående på 

kläderna i filmen var mycket ljusa färger såsom vitt, beige och andra jordnära färger men det 

förekom även orange och svart. Bildkollaget visualiserar den design och de färgval som 

upprepades och var i fokus under filmen gällande kläder. (Star Wars, The Empire Strikes 

Back, 1980)  
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3.2.6 Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi 

Många kläder återkom från föregående 

filmer, såsom den orangea pilot dräkten, 

Darth Vaders dräkt och Stormtroopers vita 

dräkter. Det syntes även mycket av 

kombinationen byxa och jacka eller väst 

samt skärp på höften. Kappor med och utan 

huvor syntes ofta under filmen. Det förekom 

nya svarta militärinspirerade dräkter samt 

röda långa kappor. Militärinspirerade 

skogskläder syntes också. Färgerna som 

dominerade var mörkare än i tidigare filmer 

och överlag sågs mest svarta kläder. Bildkollaget visualiserar den design och de färgval som 

upprepades och var i fokus under filmen gällande kläder. (Star Wars, The Return of the Jedi, 

1983) 

3.2.7 Star Trek: The Original Serie 

Säsong ett som observerades spelades in 

1966-67. Generellt bar de kvinnliga 

karaktärerna kroppsnära klänningar och 

männen bar tröja med byxor. Estetiken på 

kläderna var väldigt enkla och hade inte 

mycket detaljer. De enda detaljerna som var i 

fokus var gulddetaljer vid handleden samt en 

svart halslinning.  

Färgerna som återkom under serien var i dova 

nyanser av rött, blått, gult och svart. 

Bildkollaget visualiserar den design och de färgval som upprepades och var i fokus under 

serien gällande kläder. (Star Trek, The Original Serie, 1966-67)  
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3.2.8 Star Trek: IV The Voyage Home 

Filmen spelades in 1986 och generellt under 

filmer bar personerna uniformsinspirerande 

dräkter. Då filmen utspelade sig en del i San 

Francisco syntes även en del kläder med 

influenser från 80-tals mode. Kläderna hade 

detaljer såsom omlott vid halslinningen och 

markerade midjor. Färgerna som dominerade i 

filmen var rött och vitt med detaljer av svart 

och lila. Bildkollaget visualiserar den design 

och de färgval som upprepades och var i fokus 

under filmen gällande kläder. (Star Trek IV The Voyage Home, 1986) 

3.2.9 Star Trek: Enterprise 

Star Trek: Enterprise, säsong ett, sändes 

2001-2002. Fokus i första säsongen var 

kroppsnära dräkter i en mörkblå nyans med 

färgade detaljer på axlarna. Dräkterna var 

markerade vid midjan med hjälp av indrag i 

ryggen. På dräkternas vänstra arm kunde man 

se ett märke. En av de kvinnliga 

skådespelarna bar hela tiden tajta dräkter i 

olika färger och med varierande detaljer. En 

återkommande detalj var räfflade sidor och en 

markering under bysten eller på höften. Genomgående för alla var att halslinningen var hög. 

Färger som återkom ofta i serien var olika nyanser av blått, grått och svart. Bildkollaget 

visualiserar den design och de färgval som upprepades och var i fokus under serien gällande 

kläder. (Star Trek, Enterprise Säsong 1 2001-2002)  
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3.2.10 Star Trek  

Filmen Star Trek hade premiär år 2009. Här 

syntes det att designen på kläderna hade fått 

ett modernare uttryck jämfört med de 

tidigare filmerna och serierna. 

Återkommande i denna film var att 

framförallt männen i filmen hade V-ringad 

tröja samt svarta byxor och då oftast med ett 

underställ som syntes vid halslinningen. Det 

syntes även uniformsinspirerande jackor i 

många scener. Kvinnorna i filmen bar ofta 

kort klänning, då med samma design vid halslinning som männen. De färger som återkom 

under filmen var blått, gult, svart och rött. Bildkollaget visualiserar den design och de färgval 

som upprepades och var i fokus under filmen gällande kläder. (Star Trek 2009) 
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4. Empiri 
Under denna del följer resultatet av metodvalet kvalitativa intervjuer. Resultaten presenteras 

i form av sammanfattningar av de intervjuer som genomfördes vid informationssökningen. 

4.1 Intervjufas ett 
Nedan presenteras sammanställningarna av intervjuerna med Renata Chlumska, Karin 

Nilsdotter och Johan Ward. Intervjuerna är muntligt genomförda och därefter transkriberade. 

De kan tillhandahållas vid förfrågan. 

4.1.1 Renata Chlumska 

Här nedan följer en sammanfattning av intervjun med Renata Chlumska som hölls onsdagen 

den 17/4-2013. 

Renata lägger stor vikt vid i att material och estetik är väsentligt för träningskläderna 

och rymddräkten. Materialet ska vara tunt och tyst för att undvika ett eventuellt prasselljud 

samt vara följsamt och smidigt. Då man som resenär sitter fastspänd i en stol vid rymdfärden 

är det viktigt att dräkten inte har några sömmar som skaver och trycker mot kroppen. Renata 

vill ha ett bekvämt material, ett annorlunda än vid tidigare expeditioner. Då hon inte kommer 

att utsättas för regn, vind, kyla och värme på samma sätt som hon tidigare gjort krävs det ej 

den typen av skyddande effekt på dräkten. En annan önskan är ett material som reagerar på 

kroppstemperaturen. När man åker i en humancentrifug blir man vanligen ansträngd vilket 

leder till att man blir varm. Då hade det varit bra ifall materialet man bär på kunde kyla 

kroppen. När man sedan kommer ut ur humancentrifugen kan man lätt bli frusen och behöver 

då ett material som värmer. Ytterligare en fördel hade varit ifall man kunde mäta pulsen, 

syreupptagningsförmågan och kroppstemperaturen uppe i rymden genom att ha dessa 

funktioner implementerat i ett eventuellt underställ som är närmast kroppen under 

rymddräkten. Renata har haft kontakt med kunnig personal inom material från 

Textilhögskolan i Borås. I ett samtal mellan Renata och Lena Berglin, universitetslektor från 

Textilhögskolan, kom de fram till att ett underställ, under den tänkta rymddräkten, hade varit 

en bra lösning.  

Då understället kommer att vara det som sitter närmast kroppen hade det varit en fördel 

om det har den värmande och kylande effekten som tidigare nämnts. Plagget kan även fånga 

upp svett och hindra att det blir synligt på dräkten. Understället får gärna vara såpass tajt att 
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det också kan fungera som ett kompressionsplagg. Det kan behövas då man utsätts för g-

krafter vid flygturen och man kan lätt svimma när man utsätts för det. Har man vid ett sådant 

tillfälle ett plagg som komprimerar är det inte något man behöver bekymra sig över då man 

vet att den extra kompressionen faktiskt hjälper. 

Tills man har löst problemet med fungerande EKG-mätningar i ett eventuellt underställ 

skulle det vara bra om dräkten har en öppning för sladdarna med t.ex. ett kardborreband på 

vänster axel där man kopplar in EKG:en idag. Det hade underlättat att få bort sladdarna från 

halsen där dem är idag. Två ställen där öppningarna inte får placeras är i mitten av kroppen 

vid dräktens öppning eller vid sidan av halsen där de lätt kan vara i vägen. Anledningen till att 

öppningen inte får sitta på dessa ställen är att när man har säkerhetsbälte på sig så kan det lätt 

trycka in sladdarna mot kroppen och vara i vägen. När öppningen är på yttre delen av axeln 

kommer förmodligen sladdarna tryckas ifrån kroppen.  

För Renata behövs inga fickor då hon personligen vill ha en väldigt ren dräkt. Dock kan 

det vara uppskattat av andra resenärer att ha en ficka för sin mobiltelefon eller kamera. Denna 

ficka hade varit bra att ha på sidan av armen så att den inte är i vägen. En vanlig byxficka, 

fram som bak, kan vara i vägen och skava när man sitter ner.  

Vid frågan om färg på dräkten svarar Renata att den gärna får vara enfärgad i vitt, grått 

eller svart då det ser mest stilrent ut, men att ha accentfärger runt knäna eller axlarna kan bli 

estetiskt tilltalande. Att ha någon mörk färg under armhålorna kan vara bra då man helst inte 

vill att svett ska synas. Ett flexibelt material under armhålorna, i armvecken och runt knäna 

hade underlättat för rörligheten. Renata ser en väldigt ren och enkel design som är modern. 

Precis som svensk design är idag. Dräkten får helst andas mer framtid än historia och något 

militäriskt uttryck ska den inte förmedla. Hennes möte med studenter från Textilhögskolan 

gav henne en idé att dräkten kunde gå i norrkensfärger, som en stjärnhimmel utan att det blir 

barnsligt. Hon vill att det ska kännas tekniskt avancerat och att rymdkulturen framhävs.  

Renata kan tänka sig att betala mellan 5 000 - 10 000 kronor för en träningsdräkt då hon 

tänkt ha den hela livet. För själva dräkten vid rymdresan är ett pris mellan 10 000 - 15 000 

kronor relevant då hon önskar att kunna ha denna dräkt hela tiden till de olika aktiviteterna 

såsom g-kraftstester, norrkensflygning, paradflygning och kanske ytterligare en rymdresa. 

Renata tycker också att det hade varit roligt ifall man kunde få ett tygmärke att sätta på sin 

dräkt som visar vad man gjort.  

För att göra dräkten mer exklusiv och personlig kan ens namn sättas på dräkten. Dessa 

önskningar kan bidra till att dräkten kommer att kosta mer men Renata tror att resenärerna är 
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beredda på att betala för det. De flesta vill ha en dräkt som sitter snyggt och är formsydd. När 

Renata sätter på sig dräkten i framtiden på olika platser såsom Spaceport Sweden eller 

Spaceport Amerika, vill hon känna sig snygg och bekväm. 

Vid ytterligare samtal med studenter från Textilhögskolan hade det kommit upp fler 

idéer om vad som skulle kunna sättas på dräkten. Exempelvis en lampa som indikerar vilken 

höjd man befinner sig på eller en som indikerar hur mycket g-kraft man utsätts för. Dessa 

förslag är inga måsten då man kan klara sig utan dem. Finns det ändå möjlighet att 

implementera dem utan att de är i vägen för resenärerna tror Renata att fler kan tänka sig att 

betala ett högre pris för dräkten även i denna aspekt. 14 

4.1.2 Karin Nilsdotter 

Här nedan följer en sammanfattning av intervjun med Karin Nilsdotter från Spaceport Sweden 

som hölls fredagen den 12/4-2013. 

Karin Nilsdotter är VD för Spaceport Sweden och är motorn i att skapa en helt ny 

industri med rymdturism i framförallt Sverige men också i resten av världen. Rymdturismen 

kommer att bli en helt ny marknad som kommer att skapa ett helt nytt innovationssystem och 

ny teknik. För att det ska bli hållbart i längden är det mycket arbete med produkter, tjänster, 

nya affärsmodeller, nya samverkansformer och helt nya lagar och regler.   

En viktig uppgift Karin har är att ha ett pågående samtal med politiker och 

beslutsomfattare då det är en helt ny industri, vilket kräver nya lagar och regler för att det ska 

fungera. En viktig förutsättning för Spaceport Sweden är att kunna säga att det finns ett 

regelverk på plats och att det inte är långt kvar tills det blir verklighet med den första 

uppskjutningen av privatpersoner till rymden. Karin säger att det krävs mod av politikerna att 

fatta snabba beslut. Fattas beslut inom en snar framtid har Sverige en stor chans att bli en 

ledande aktörer på just rymdturism. 

En annan stor arbetsuppgift Karin har är att vara ute och föreläsa och interagera med 

företag och skolor för framtida samarbeten. Det gäller att ta tillvara på den kunskap, 

kreativitet och talang elever har idag då detta är en framtida industri. Det viktigaste med 

Karins arbete är att göra rymden tillgänglig för alla, lära ut information och skapa nyfikenhet 

om rymden. En sak som kommer särskilja den rymdhamn som utvecklas i Kiruna är att de 

kommer att kunna erbjuda ett större utbud än andra rymdhamnar i världen. Det kommer att 

erbjudas b.la. astronautträningsprogram, tyngdslöshetsflygningar och norrskensflyg. Ett Space 
                                                
14 Renata Chlumska kommande resenär, telefonintervju den 17 april 2013 
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Camp kommer att skapas. Karin menar att detta kommer att bli det nya äventyret och det är 

även Spaceport Swedens varumärkeslöfte; Ditt nästa äventyr. Det gäller att skapa nya 

upplevelser som ännu inte finns idag och Karin vill demokratisera rymden. Även om det ännu 

inte är aktuellt med uppskjutningar av privatpersoner till rymden finns det redan en stor 

marknad för rymdupplevelser här på jorden.  

Flera kollektioner till resenärer och personal är något som Karin vill ha. Alla 

kollektioner ska vara attraktiva för användaren. Karin som själv ofta är ute och föreläser ser 

gärna en kollektion som fungerar både på scenen och på Space Campet. Att kunna särskilja de 

olika äventyren med skilda kollektioner vore bra så det visas vilket äventyr man har varit ute 

på. Personer som söker sig till denna industri vill gärna samla märken, kläder eller annat bevis 

på att just hon har genomför en t.ex. norrskensflygning. Det kommer att vara viktigt för dem 

som flyger till rymden att ha en egen kollektion som de kan visa upp då det dels är en unik 

resa men även en väldigt kostsam sådan. 

Alla kollektioner måste vara framtidsaspirerande såsom med material eller funktion. 

Plaggen ska kunna användas både under rymdresan, vid träning och för privat bruk. 

Försäljning av kollektionerna kommer att ske uppe på Space Campet i Kiruna men även över 

internet. Karin funderar även på pop-up-butiker i framtiden vid olika event. Rent prismässigt 

ska plaggen vara tillgängliga för alla men att det ska finnas tillgängligt en dyrare eller en 

limited edition-kollektion som ligger i en dyrare prisgrupp än den generella kollektionen.  

Vad det kommer att krävas av dräkten som kommer användas vid flygningen upp till 

rymden är inget Karin vet ännu, då det fortfarande är på forskningsstadiet. Vilka funktioner 

och egenskaper dräkten kommer att ha får man se närmare premiärturen. Att resenärerna 

själva kommer ha med en kamera upp ser idag ut att vara orimligt. Istället kommer 

rymdskeppet att vara utrustad med kameror som dokumenterar hela resan. Det finns en 

möjlighet för resenärerna att ha med en kamera vid de andra äventyren samt förberedelserna 

inför en rymdresa, så på dessa plagg kan en ficka för en kamera komma att bli aktuell menar 

Karin. 

En viktig sak i framtagandet av en ny dräkt är att den inte ska påminnas om de dräkter 

som finns idag. Dräkterna idag känns, enligt Karin, lite för omoderna. Hon ser hellre att det 

kommer en dräkt som är mer figursydd och anpassad både för män och kvinnor. 

Vid träningen utsätts kroppen för mycket och man vill att dräkten ska vara ett verktyg 

som underlättar träningen. När Karin själv har genomfört testerna har hon insett att i de nya 

dräkterna ska de finnas så få sömmar som möjligt, inte ha några extra lappar som kan skava 
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och undvika onödiga detaljer som kan komma till att trycka mot kroppen. Vid träningen måste 

personen ha mätinstrument på sig för att mäta bl.a. puls och lungkapacitet. Sladdarna för 

mätinstrumenten kommer idag ut vid halsen. Att undersöka andra alternativ till detta såsom 

mindre mätinstrument eller trådlöst skulle vara önskvärt. 

Materialvalet för dräkten är väldigt viktigt, då resenären kommer att ha på sig dräkten 

under flera timmar i sträck. Att ha ett material som kan anpassa sig till kroppstemperaturen, 

leda bort svett och lukt efterfrågas. Ett alternativ är att ha ett tunt underställ med dessa 

egenskaper. Idag ligger de traditionella dräkterna på 500-2000 kronor. Priset på den nya 

dräkten kommer inte bli allt för avgörande, men Karin vill helst undvika ett pris på flera tusen 

kronor. 

Det är viktigt att Spaceport Sweden logotypen kommer att synas på dräkterna. Färgerna 

på dräkten skulle Karin helst se till svart eller grå.15 

Som Karin själv uttrycker det om den kommande rymdindustrin:  

“Så som Steve Jobs har designat IT-branschen ska vi designa rymdbranschen.” 16 

4.1.3 Johan Ward 

Här nedan följer en sammanfattning av intervjun med Johan Ward från H&M som hölls 

onsdagen den 17/4-2013. 

Johan Ward jobbar med hållbarhetsfrågor på avdelningen inköp samt är involverad på 

avdelningen New Development. Hans arbetsuppgifter är att arbeta med hållbarhetsfrågor vid 

avdelningen inköp och inom det har han flera ansvarsområden. Det kan vara ansvarområden 

som att sätta upp mål för hållbar utveckling samt uppnå dem och vara med att välja ut rätt 

material till en kollektion. Vid hans arbete på avdelningen New Development arbetar han 

tillsammans med ett team på 30 personer. Vid denna avdelning skapas nya kollektioner som 

ska leda till varumärkesbyggande, designsamarbeten och limited edition-kollektioner. 

Ett framtida samarbete med Renata Chlumska och Spaceport Sweden ser H&M väldigt 

positivt på. Speciellt då det skulle vara aktuellt med nya material som ska klara av extrema 

förhållanden. En positiv effekt av att utveckla nya material med funktioner som klarar av 

extrema förhållanden är att kunna använda de på en kollektion för t.ex. sportplagg som skulle 

kunna säljas i butikerna. Rymden kommer bli en helt ny scen att synas på för de som åker ut. 

Att då ha enhetliga kläder för detta ändamål kommer bli efterfrågat av resenärerna. 

                                                
15 Karin Nilsdotter VD Spaceport Sweden, Skypeintervju den 12 april 2013 
16 Karin Nilsdotter VD Spaceport Sweden, Skypeintervju den 12 april 2013, sid 7 
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Än så länge finns det inte så mycket forskning på material som skulle fungera i rymden. 

Vid frågan om det finns några material som H&M inte vill använda sig av svarade Johan att 

det endast är de material som fått en dålig bild ifrån media. 

H&M hade precis gett ut nyheten att de kommer utveckla nästa kollektion till OS-

trupperna 2014 och 2016. Genom detta kommer det ske mycket utveckling på just 

funktionsplagg. 

Det viktigaste för de material som kommer användas på de kommande dräkterna som 

kommer användas i rymden är att de ska klara av de extrema förhållandena. Den estetiska 

aspekten är väldigt viktig för H&M då företaget alltid strävar efter att skapa modeplagg. 

Därav måste de kommande kläderna och rymddräkterna för denna nya industri vara estetiskt 

tilltalande.17 

4.2 Intervjufas två 
Här nedan finnes en sammanfattning av de intervjuer som gjorts per mejl med 

universitetsadjunkten Mats Johansson och Jan Carlsson som är lärare på Textilhögskolan.  

Det optimala material som återkom från de intervjuade var framförallt merinoull då fibern har 

egenskaper som att ta upp lukt och svett och anpassa sig till resenärens kroppstemperatur. 

Ullen har även den fördelen att det inte kräver några kemiska behandlingar. Även polyester 

nämndes för dess egenskaper att kunna transportera bort vätska från kroppen.  

Genom att använda fasomvandlande fibrer kan man skapa de egenskaper som efterfrågades 

såsom leda bort lukt och svett samt anpassa sig till kroppens temperatur. Nackdelen med 

fasomvandlande fibrer är att de egenskaper de frambringar har en kort livstid.18 19 

  

                                                
17 Johan Ward New Development H&M, telefonintervju den 17 april 2013 
18 Mats Johansson universitetsadjunkt Textilhögskolan, mejlintervju den 26 april 2013 
19 Jan Carlsson koordinator Textilhögskolan, mejlintervju den 23 april 2013 
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4.3 Observationer 
Här nedan finnes en sammanfattning av de observationer som gjorts på filmerna och serierna 

Star Wars och Star Trek.  

Star Wars-filmerna genomsyrades av samma estetiska uttryck; design och färgval.  

 

Återkommande designer var: 

• V-ringat och omlott vid halslinningar 

• Kappor med och utan huvor  

• Markerade midjor samt höfter 

• Uniformsinspirerande dräkter 

• Skyddsdräkter 

• Västar 

• Byxor och långärmade t-shirts 

• Jumpisuits 

• Klänningar 

• Jackor 

Återkommande färger var: 

• Jordnära färger såsom vitt, beige och 

brunt 

• Svart 

• Orange 

• Grönt  

 

 

Star Treks filmer- och serierna genomsyrades av samma estetiska uttryck; design och färgval.  

 

Återkommande designer var: 

• Byxor och tröjor 

• Klänningar 

• Uniformsinspirerande dräkter 

• V-ringat och omlott vid halslinningar 

• Synliga underställ vid halsen 

• Markering vid byst, midja och höft 

• Tajta och löst sittande jumpsuits 

 

 

Återkommande färger var: 

• Rött 

• Blått 

• Gult 

• Svart 

• Lila 
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5. Analys 
Här nedan kommer empirin att presenteras i jämförelse med den tidigare forskningen. 

 

Svaren som kom in under intervjuerna i fas ett påvisade att forskningen inte hade kommit till 

den punkt så man vet vilka krav som ställs för själva rymddräkten. Detta ledde till en 

kravspecifikation endast för de kläder som används vid förberedande träning inför rymdresan. 

Alla hade önskemål om att det skulle skapas nya kläder med stor vikt på estetiken då detta 

inte har tillgodosetts på de kläder de använder sig av idag på träningen inför rymdresan20. 

Egenskaperna hos materialen och de estetiska uttrycken på de nya kläderna som efterfrågades 

visas nedan i en kravspecifikation. Den har sammanställts utefter de önskemål som uttrycktes 

vid intervjuerna vid fas ett. Här följer kravspecifikationen:  

 

Material och dess funktion:  

• Kunna transportera bort svett och lukt  

• Anpassa sig till kroppens 

temperaturer som ändras vid 

träningen 

• Dräkten ska vara ett verktyg som 

underlättar träningen  

• Vardaglig kollektion 

Estetiska uttryck; design och färgval: 

• Vara estetiskt tilltalande så kläderna 

kan användas både vid träning och för 

privat bruk 

• Det estetiska uttrycket ska kännas 

modernt, framtidinspirerande och 

tidlöst 

• Ej ha sömmar som kan trycka och 

skava mot kroppen vid träningen  

• Sladdarna som används vid mätning 

under träning bör placeras så de ej 

stör resenären  

• Färger som hindrar att svett syns 

• Färger som förstärker rymdkänslan  

• Vardaglig kollektion                 21 22 23 

  

 

                                                
20 Karin Nilsdotter VD Spaceport Sweden, Skypeintervju den 12 april 2013 
21 Renata Chlumska kommande resenär, telefonintervju den 17 april 2013 
22 Karin Nilsdotter VD Spaceport Sweden, Skypeintervju den 12 april 2013 
23 Johan Ward New Development H&M, telefonintervju den 17 april 2013 



26 

Utefter den kravspecifikation som skapades under intervjufas ett, gjordes det ytterligare 

intervjuer och undersökningar på de optimala material och dess funktion samt vad för 

estetiska uttryck det tidigare funnits vid rymdresor. 

5.1 Material och dess funktion 
Merinoullen är ett optimalt val att ha i understället som ska användas av resenärerna. 

Materialet är väldigt absorberande och hjälper till att absorbera svett från kroppen och luktar 

heller inte illa efter ett par dagars användning vid träning. (Icebreaker, 2013) Materialet kan 

både kyla och värma användaren under varma som kalla omständigheter. Överlag är ullfibern 

motståndskraftig och det är en bra egenskap då de kommande resenärerna kommer att utsättas 

för stora påfrestningar under träning och flygning.  

Polyester är bra att ha på dräkten då själva fibern är slitstark. Polyester har även god 

motståndskraft som är liknande ullens. Då det är tänkt att resenären ska ha ett underställ med 

merinoull som absorberar svett från kroppen så är inte dräktens primära uppgift att leda bort 

svett. Dräkten primära uppgift är att vara slitstark och motståndskraftigt för yttre 

påfrestningar. Sekundära uppgiften är, med hjälp av den wicking-effekt som finns idag, att 

kunna absorbera eventuell svett som inte lyckades tas upp av understället. (Nike, 2013) 

Dräkten ska även vara estetisk tilltalande då det är den som kommer synas. Några andra 

användningsområden för polyestern är i de vindjackor och funktions t-shirtar som resenärerna 

kan behöva i den förberedande träningen; vid konditionsövningar eller till och från 

träningen.   

Elastan är optimalt att blanda med t.ex. polyester då det ger en god elasticitet. 

Elastanfibern är mycket töjbar men återhämtar sig omedelbart till ursprungligt läge efter 

töjning. Detta material kan användas som det flexibla materialet och kan placeras efter 

önskemål vid knäna, armbågarna och armhålorna på dräkten. Dessa två material är också en 

optimal blandning för de plagg som kan komma att användas av resenärerna i den 

förberedande träningen.  

Bambuviskosen är en fiber som är optimalt för de kläder som ska skapas till en 

vardaglig kollektion som önskades av Karin Nilsdotter24. Bambuviskosen har många 

egenskaper bl.a. mjukt grepp, hög töjbarhet och god färgupptagningsförmåga vilket gör den 

till ett optimalt val för en produktion av t.ex. t-shirtar som kan vara tillgängliga för alla.  

                                                
24 Karin Nilsdotter VD Spaceport Sweden, Skypeintervju den 12 april 2013 
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5.2 Det estetiska uttrycket; design och färgval 
Då estetiken på dagens rymddräkter inte håller de krav som ställs av de kommande 

resenärerna25 26  fann författarna tidigare forskning av det estetiska uttrycket i filmerna och 

serierna Star Wars och Star Trek.  

Den design som sågs vid observationerna och uppfyller de önskemål som ställs vid 

kravspecifikationen är underställ, jumpsuits, kläder som sitter tajt mot kroppen, jackor samt 

V-ringade t-shirts. 

Vid den förberedande träningen sker olika typer av medicinska mätningar. Sladdarna till 

mätningen av bl.a. EKG är placerade idag vid halslinningen på dräkten och bör placeras efter 

önskemål där de ej stör resenären. Sladdarna kan ha en utgång vid axeln för att undvika 

obehag vid halsen. Det finns även möjligheter med ny medicinsk teknik, då mätinstrumenten 

är ungefär lika stora som en tändsticksask, att kunna ha placeringen mer flexibel på kroppen.27 

De kommande resenärerna har ej uttryckt specifika färgkrav på kläderna, utan kraven är 

att färgvalen ska förstärka rymdkänslan och förhindra att svett syns. Därav har det funnits ett 

utrymme att använda de färger som sågs vid observationerna såsom svart, blått, vitt, orange 

och lila. Utifrån denna analys har författarna kunnat skapa nya inspirationsbilder som kan 

uppfylla kravspecifikationen och detta presenteras vid slutsatsen.  

  

                                                
25 Karin Nilsdotter VD Spaceport Sweden, Skypeintervju den 12 april 2013 
26 Renata Chlumska kommande resenär, telefonintervju den 17 april 2013 
27 Karl Johan Malmqvist läkare, mejlintervju den 23 april 2013 
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6. Diskussion 
Nedan presenteras vår diskussion med våra personliga åsikter som vi som författare haft och 

diskuterat under arbetes gång. 

 

Rymden har alltid varit ett spännande ämne och att få vara med vid början av utvecklingen av 

en helt ny äventyrsindustri var en stor utmaning.  

Våra förväntningar var att vi skulle kunna förena ett textilt uttryck till den rymddräkt 

som så småningom kommer att användas vid den första rymdresan för privatpersoner. Under 

arbetet fann vi information om att forskningen inte hade kommit så långt gällande vad som 

krävs vid en rymdfärd för en privatperson. Då det fanns för lite forskning inom detta ämne 

kunde vi inte uppfylla vår egen önskan att ge specifika förslag eller utveckla den nya 

rymddräkten. Vi behövde därför se ämnet utifrån ett större perspektiv och se andra vägar för 

att finna den information som skulle bli relevant för uppsatsens syfte.  

Vid intervjuerna med våra företagskontakter tillkom det önskemål och krav som vi tog 

till oss och byggde vår uppsats på. Utifrån de krav och önskemål påbörjades sökningen av 

material och dess funktion samt det estetiska uttrycket. Genom att se till andra industrier med 

liknade krav såsom träningskläder kunde vi hitta optimala material och dess funktion som 

klarade de krav som hade nämnts under intervjuerna. Vi är nöjda med de tillvägagångssätten 

vi använde oss av för att hitta material som höll de krav som önskats. Då industrin med 

träningskläder är väl beprövad så fanns det många material vi vet fungerade samt var lämpliga 

att använda i kläderna i den förberedande träningen. 

Det var svårare att hitta tidigare forskning av estetiska uttrycket då de rymdkläder som 

fanns tidigare och under arbetets gång hade haft sin fokus på material samt funktion. Vi valde 

därför, som tidigare nämnt, att se på filmer och serier med rymdtema för att kunna skapa oss 

en uppfattning om det estetiska uttrycket som kan finnas på rymdkläder. Vi är nöjda med de 

resultat vi kom fram till under de observationer som gjordes men vi var även medvetna om att 

det var spelfilmer vi observerade. Kläderna var i första hand designade för att endast se 

snygga ut och passa in i miljön. Valet av material och funktion hade inte varit i fokus. Trots 

detta ansåg vi att filmerna samt serierna var väldigt relevanta som tidigare forskning då 

kostymmakarna hade lagt ner mycket arbete på att kläderna skulle vara relevanta för rymden.  

Utifrån att ha analyserat den tidigare forskningen skapade vi idéer och inspirationsbilder 

som vi hoppas kan komma att användas i denna nya äventyrsindustri. Resultatet presenteras i 
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kapitel sju som är slutsatsen. Eftersom detta är en helt ny industri så hoppas vi att vår uppsats 

är en bra grund till ett fortsatt arbete i denna nya äventyrsindustri.  

Vi är nöjda med vårt resultat och tycker att vi har svarat på uppsatsens forskningsfrågor 

och syfte på bästa sätt utifrån den forskningen som finns idag.  

6.1 Metoddiskussion  
I vår uppsats har vi använt oss av tre olika metoder; kvalitativa intervjuer, observationer och 

litteraturstudier. Första steget för oss var att intervjua de företagskontakter vi haft och det var 

utifrån deras svar som mycket av uppsatsen byggde på. Vi är nöjda med att vi valde att göra 

intervjuer. Dock var vi tvungna att göra alla tre intervjuer digitalt då vi ej fick till ett 

personligt möte med dem. Vi valde att använda oss av mejl i den andra intervjufasen när vi 

sökte information hos lärare på Textilhögskolan. Att vi använde oss av mejl var avsiktligt då 

vi endast sökte svar på de optimala materialen och dess funktion utefter de krav vi fick in 

under intervjufas ett.  

Observationerna av filmerna och serierna var väldigt tidskrävande men vi tycker att vi 

samlade på oss mycket viktigt information om det estetiska uttrycket. Nackdelen var att vi var 

tvungna att välja ut ett fåtal filmer och serier pga. av tidsbrist. Då vi ej hade någon personlig 

erfarenhet av filmerna eller serierna valde vi slumpmässigt ut de vi observerade. Vi valde 

filmer och serier utifrån den första produktionen till den sista och någon däremellan för att få 

en så klar bild som möjligt över hur estetiken sett ut genom tiderna. 

Litteraturstudierna som genomfördes fick väldigt bra resultat då vi valde att avgränsa 

oss till material som fanns på marknaden. Vi var hela tiden kritiska mot källorna och valde 

även att inte samla information från endast en källa då detta kunde skapa en ensidig bild av 

uppsatsen. 
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7. Slutsats  
Här presenteras de sex produkter som författarna kommit fram till och bedömer är optimala 

för uppsatsens syfte. För varje produkt presenteras de material som anses vara optimala samt 

inspiration för det estetiska uttrycket på kläderna. 

 

För att besvara uppsatsen syfte som var att undersöka hur material och dess funktion samt 

estetiska aspekter kan förenas i ett textilt uttryck avsett för extrema förhållanden, har det 

skapats sex stycken produkter. Genom undersökning av material och dess funktion samt 

estetiska aspekter har dessa sex produkter skapat olika textila uttryck. Dessa kommer i sin tur 

att klara av de extrema förhållandena vid den förberedande träningen som de framtida 

resenärerna kommer att utsättas för.    

Uppsatsens två forskningsfrågor är: Vilka material med dess funktion önskar en 

kommande resenär på de kläder som ska användas inför och under rymdresan? Vilka estetiska 

uttryck; design och färgval, önskar en kommande resenär på de kläder som ska användas inför 

och under rymdresan? 

Då det var för tidigt att veta vilka krav som ställs på de framtida kläderna som kommer 

användas under själva rymdresan28 kunde författarna inte svara på detta. Därför kunde 

författarna endast ge svar på de kläderna som kan komma att användas inför rymdresan.  

För att besvara första frågan undersöktes det vad den kommande resenären önskade för 

egenskaper på kläderna. Efter de egenskaperna som efterfrågades undersöktes det material 

som uppfyllde de önskemål. Materialen som besvarar första forskningsfrågan är merinoull, 

polyester, elastan och bambuviskos. 

Uppsatsens andra forskningsfråga besvarades genom att undersöka de önskemål som 

kommande resenärer hade på det estetiska uttrycket. Genom observationer av Star Wars och 

Star Trek kunde författarna se design och färgval som uppfyllde de önskemålen. Designer 

som svarar på forskningsfrågan är underställ, jumpsuits, kläder som sitter tajt mot kroppen, 

jackor samt V-ringade t-shirts. Färger som svarar på forskningsfrågan är svart, blått, vitt, 

orange och lila. 

Bilderna för inspirationen har hämtats vid observationerna av Star Wars och Star Trek 

samt vid bildsökning via Google. Sökord som användes var; space, underställ, work jumpsuit, 

workout t-shirt, runners jacket, vindjacka, space tights, space stars och t-shirt. 

                                                
28 Karin Nilsdotter VD Spaceport Sweden, Skypeintervju den 12 april 2013 
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7.1 Färgval 
Här nedan presenteras de tre basfärger och de två accentfärger som är optimala för de sex 

produkter som presenteras nedan.  

Basfärger: Svart, blått och vitt 

Accentfärger: Orange och lila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Underställ 
Det optimala materialvalet för ett underställ 

är merinoull med några procents inslag av 

elastan för att få den ultimata passformen. 

Färgen på understället bör vara i basfärgerna 

svart eller mörkblå men inslag av 

accentfärgen orange. Bredvid finnes en 

inspirationsbild för de underställ som kan 

komma att produceras. 
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7.3 Dräkt 
Det optimala materialvalet för en dräkt är en 

blandning av polyester och elastan för att klara 

av de påfrestningarna dräkten utsätts för av 

användaren samt yttre faktorer. Inspiration på 

estetik är här hämtat direkt från Star Wars och 

Star Trek. Här kan alla tidigare presenterade 

färger användas. Bredvid finnes en 

inspirationsbild för de dräkter som kan 

komma att produceras. 

7.4 Funktions t-shirt 
Det optimala materialvalet för en funktions t-

shirt är polyester då det uppfyller de krav som 

ställs vid träning. Även här kan alla tidigare 

presenterande färger användas. Bredvid finnes 

en inspirationsbild för de funktions t-shirts 

som kan komma att produceras. 

 

 

7.5 Vindjacka 
Det optimala materialet för en vindjacka är 

polyester då det har de egenskaper man söker 

hos en vindjacka. Här finnes möjligheter att 

trycka motiv av rymden för att skapa en 

helhetskänsla. Exempel på placering av 

trycken kan vara på ryggen. Även här kan 

alla tidigare presenterande färger användas. 

Bredvid finnes en inspirationsbild för de 

vindjackor som kan komma att produceras.  
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7.6 Tights 
Det optimala materialet för ett par 

träningstights är en blandning mellan 

polyester och elastan för att få den perfekta 

passformen och de egenskaper man söker vid 

träning. Här kan basfärgerna svart och 

mörkblå ändvändas samt accentfärgerna. Här 

finnes möjligheter att använda sig av tryck på 

materialet för att skapa ytterligare känsla av 

rymden. Bredvid finnes en inspirationsbild för 

de tights som kan komma att produceras. 

7.7 T-shirt 
Det optimala materialet för en t-shirt som 

kommer att finnas i den generella kollektionen 

är bambuviskos. Detta eftersom bambuviskos 

är en fiber som bl.a. inte kräver 

bekämpningsmedel och är på så sätt snällare 

mot naturen. Då bambuviskosen även har en 

god färgupptagningsförmåga ser vi 

möjligheter för en kollektion med de basfärger 

som tagits fram. Här finns även möjligheter att 

trycka en logotyp på valfri placering.  

T-shirts halslinning kan vara V-ringad då det syntes mycket i Star Wars och Star Trek.  

Bredvid finnes en inspirationsbild för de t-shirtar som kan komma att produceras. 
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8. Förslag till fortsatt forskning 

Här nedan presenteras förslag till fortsatt forskning inom ämnet rymdindustri. 
 

Då det i nuläget är för tidigt att ta fram en dräkt som kan användas vid själva rymdresan för 

privatpersoner är detta ett område där det finns stora möjligheter till en fortsatt forskning.   

Forskning inom alla områdena material och dess funktion samt estetik är viktiga delar för att 

skapa den optimala rymddräkten för resenärerna.   



35 

9. Referenser 

Vetenskapliga artiklar 
Bayazit Marmarali, A. (2003) Dimensional and physical properties of cotton/spandex single 

jersey fabrics. Textile Research Journal. Volume 73, Issue 1, p 11-14 
 

Erdumly, Nazan., & Ozipek, Bulent. (2008) Investigation of Regenerated Bamboo Fibre and 

Yarn Characteristics. Fibers & Textiles in Eastern Europé. Volume 16, Issue 4, p 43-47. 
 

Lipp-Symonowicz, Barbara., Sztajnowski, Slawomir., & Wojciechowska, Dorota. (2011) 

New Commercial Fibres Called ’Bamboo Fibres’ – Their Structure and Properties. Fibers & 

Textiles in Eastern Europe. Volume 19, Issue 1, p 18-23.  
 

Waite, Marilyn. (2009) Sustainable Textiles: the Role of Bamboo and a Comparison of 

Bamboo Textile Properties. Journal of Textile and Apparel, Technology and Management. 

Volume: 6, Issue 2, p 1-21.  

 

Zhuang, Q., Harlock, S C., & Brook, D B. (2002) Transfer wicking mechanisms of knitted 

fabrics used as undergarments for outdoor activities. Textile Research Journal. Volume 72, 

Issue 8, p 727-734 

 

Böcker 
Humphries, M. (2009) Fabric Reference (4. uppl.) New Jersey: Pearson Education, Inc. 
 

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 

Patel. R, Davidson. B (2003) Forskningsmetodikens grunder; att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Internetkällor 
Bambubutiken (2013) Kläder av bambu. Tillgänglig: 

http://www.bambubutiken.se/category.html/bambuklader-dam [2013-05-09] 
 

Expedition 2.0 (2013) Expedition 2.0. Tillgänglig: http://expeditiontvapunktnoll.se/ [2013-04-

16] 

Icebreaker (2013) Why Icebreaker Merino? Tillgänglig:  http://eu.icebreaker.com/Why-

Icebreaker-Merino/what-is-icebreaker-merino,en,pg.html [2013-04-12] 



36 

IMDb (2013) Star Trek. Tillgänglig: http://www.imdb.com/list/ZVD5w8eatAA/)  

[2013-05-10] 
 

Lycra, 2013 Activewear Tillgänglig: http://www.lycra.com/g_en/home.aspx [2013-05-09] 
 

Naturkompaniet (2013) Kläder. Tillgänglig: www.naturkompaniet.se [2013-05-14] 
 

Nike (2013) Dri-Fit. Tillgänglig: http://store.nike.com/se/en_gb/?l=shop,pdp,ctr-inline/cid-

300/pid-709670/pgid-70967 [2013-05-09] 
 

Renata (2013) Om Expeditioner. Tillgänglig: http://renata.nu/om-expeditioner/ [2013-04-22] 
 

Rymdturism (2013) Historia. Tillgänglig: http://www.rymdturism.se/historia/ [2013-04-16] 
 

Spaceport Sweden (2013) Mission. Tillgänglig: http://www.spaceportsweden.com/mission/ 

[2013-05-13] 
 

Star Wars (2013) Explore the Movies. Tillgänglig: http://starwars.com/explore/the-movies/ 

[2013-05-10] 
 

The Space race (2009)The Timeline. Tillgänglig: http://www.thespacerace.com/timeline/ 

[2013-04-16] 
 

Virgin Galactic (2013) News. Tillgänglig: http://www.virgingalactic.com/news/item/our-

500th-astronaut/ [2013-04-16] 

 

Filmer 
 

Star Trek: The Original Serie, Season 1 (1966-1967) Skapad av Gene Roddenberry. Los 

Angeles: Desilu Productions (Video: DVD) 
 

Star Trek IV: The Vouyage Home (1986) Regisserad av Leonard Nimoy. Santa Clarita, 

California: Paramount Pictures & Industrial Light & Magic (Video: DVD) 
 

Star Trek: Enterprise, Season 1 (2001-2002) Skapad av Rick Berman & Brannon Braga. Los 

Angeles: Paramount Network Television, Paramount Television, Braga Productions & Rick 

Berman Productions (video: DVD) 
 

Star Trek (2009) Regisserad av J.J Abrams. Bakersfield, California: Paramount Pictures, 

Spyglass Entertainment, Bad Robot & Mavrocine (video: DVD) 
 



37 

Star Wars: Episod I - The Phantom menace (1999) Regisserad av George Lucas. Marin 

County, California: Lucasfilm (video: DVD) 
 

Star Wars: Episod II - Attack of the Clones (2002) Regisserad av George Lucas. Tunisia, UK, 

Italy, Australia & Spain: Lucasfilm (video: DVD) 
 

Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) Regisserad av George Lucas. Tunisia, 

UK, Australia, Switzerland, China, Italy & Thailand: Lucasfilm (video: DVD) 
 

Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977) Regisserad av George Lucas. Guatemala, 

Tunisia, UK & USA: Lucasfilm & Tewntieth Centrury Fox Film Corporation (video: DVD) 
 

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) Regisserad av Irvin Kershner. 

Norway, UK & USA:Lucasfilm (video: DVD) 
 

Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) Regisserad av Richard Marquand. UK & 

USA:Lucasfilm (video: DVD) 

 
 



 

Bilagor 
 

Intervjuer 
Kopior av intervjuerna återfinns digitalt och i transkriberad form: 
 

Renata Chlumska kommande resenär, telefonintervju den 17 april 2013 
 

Karin Nilsdotter VD Spaceport Sweden, Skypeintervju den 12 april 2013 
 

Johan Ward New Development H&M, telefonintervju den 17 april 2013 

 

Då nedanstående intervjuer skedde per mejl finns det sparat hos författarna: 
 

Mats Johansson universitetsadjunkt Textilhögskolan, mejlintervju den 26 april 2013 
 

Jan Carlsson koordinator Textilhögskolan, mejlintervju den 23 april 2013 
 

Karl Johan Malmqvist läkare, mejlintervju den 23 april 2013  

 

Intervjuer fås vid begäran av Anna Vecchi eller Cecilia Braun Holm. 

 

  



 

Intervjufrågor som fanns till grund för samtalen. 

Renata Chlumska: 

• Vad är det är funktion som du söker i de plagg som du använder och kommer använda 

dig utav i förberedelserna inför och under din resa till rymden? 

• Vad är de för material som du söker i de plagg som du använder och kommer använda 

dig utav i förberedelserna inför och under din resa till rymden? 

• Vad är de för estetiska uttryck som du söker i de plagg som du använder och kommer 

använda dig utav i förberedelserna inför och under din resa till rymden?  

• Vad för känsla ska kläderna “förmedla” mot kroppen?  

• Vad skulle du kunna tänka dig att betala för en dräkt du ska ha vid träning?  

• Samt en dräkt vid rymdfärden?  

 

Karin Nilsdotter: 

• Beskriv dina primära arbetsuppgifter på Spaceport. 

• Finns det planer för Spaceport att utveckla en kollektion till försäljning till: 

• Resenärerna? 

• Resenärernas familj och vänner samt andra kunder som har intresset för 

rymdresor? 

• Era anställda? 

• Är priset på kollektionen/kollektionerna något ni ska ta hänsyn till?  

• Gällande träning och genomförandet utav rymdresorna: 

• Vad är det för funktioner som krävs på kläderna?  

• Vad ska materialet ha för egenskaper?  

• Vad för estetiska uttryck är viktiga att förmedla med kläderna utifrån 

Spaceports vision?  



 

Johan Ward: 

• Beskriv dina primära arbetsuppgifter på H&M? 

• Hur skulle ett framtida samarbete med Spaceport Sweden och Renata Chlumska se ut?  

• Är det några material som finns på marknaden eller som är påväg in på marknaden 

som H&M vill använda sig utav? Varför? 

• Är det några material som finns på marknaden eller som är påväg in på marknaden 

som H&M inte vill använda sig utav? Varför? 

• Vad för funktioner ser H&M att plaggen bör ha för detta ändamål? 

• Vilka estetiska uttryck är viktiga för H&M att ha i det kommande samarbetet? 

 

Mats Johansson och Jan Carlsson: 

• Vilket eller vilka material/fibrer har de egenskaper så de kan klara av yttre 

påfrestningar såsom extrem värme samt extrem kyla? 

• Vilket eller vilka material/fibrer har de egenskaper så den färdiga produkten blir ett 

tunt och tyst material samt inte “prasslar” vid användning?  

• Vilket eller vilka material/fibrer har de egenskaper så att den färdiga produkten 

kommer kunna leda bort svett från kroppen? 

• Vilket eller vilka material/fibrer har de egenskaper så att den färdiga produkten 

kommer kunna leda bort lukt från kroppen? 

• Vilket eller vilka material/fibrer har de egenskaper som kan reagera på 

kroppstemperaturen, och anpassa sig så de känns skönt mot kroppen? 

 

Karl Johan Malmqvist: 

• Den elektriska spänningen som man mäter EKG med - skulle de va möjligt att få 

samma resultat ifall man skulle väva in strömledande material i ett tajt underställ och 

mäta "genom" tröjan? 

• Finns de något test (exempelvis puls, EKG) som man kan mäta "trådlöst"? 

• Skulle det vara möjligt att koppa in mätutrustningen i en "minidatorn", tex en 

smartphone, och fånga upp informationen? (Om vi utgår att det finns ett program på 

telefonen för att ta emot informationen.  



 

Loggbok  

 

Efter Textilhögskolans företagsdag, den 6 februari 2013, skapades idén att produktutveckla 

textilprodukter för en rymdfärd. 

 

Halvtidsrapport  

Vi har kommit ungefär halvvägs. Har lite på tidigare forskning kvar att skriva gällande 

material och estetik. Analys, slutdiskussion och slutsats är kvar. Vi delade upp arbetet lite. 

Cecilia skrev om metoden medan Anna påbörjade informationen i tidigare forskning. 

Relevant information om metoder hittades i böckerna Den kvalitativa forskningsintervjun av 

Steinar Kvale och Forskningsmetodikens grunder av Runa Patel och Bo Davidson. Relevant 

litteratur till tidigare forskning hittades genom vetenskapliga artiklar, undervisningsböcker 

och internetsidor. Även observation utav film och serier genomfördes. Resterande skrevs 

tillsammans.  

 

Slutrapport  

Resterande skrevs tillsammans. Alla delar i rapporten slutfördes. Sist skrevs 

sammanfattningen, abstract och nyckelord ner. Slutsatsen blev sex textilprodukter som kan 

användas i den nya äventyrsindustrin.  

Alla delar i rapporten har lästs och rättats av båda två. Så även om vi delat upp 

textdelarna för att få en struktur på arbetet har vi varit väldigt involverade i vad den andra har 

jobbat med. Vi har hela tiden bollat idéer och har man fastnat så har vi hjälpt varandra. Vi har 

hjälpts åt under hela arbetets gång. Slutligen har vi läst igenom hela arbetet dels enskild och 

dels ihop för att vi båda ska bli nöja med vårt resultat.  

Vi båda känner att vi lagt ner samma energi och tid på arbetet och har jobbat väldigt bra som 

ett team.  

 

 

 

Anna Vecchi och Cecilia Braun Holm 

  



 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Besöksadress: Bryggaregatan 17	  l	  Postadress: 501 90 Borås	  l	  Hemsida: www.textilhogskolan.se 
 


