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Sammanfattning 

 

För att behålla kroppens fungerande temperatur vid utövande av aktivitet krävs träningskläder 

i ett material som kan transportera fukten från kroppen och samtidigt minimera ansamlingen 

av vätska på huden. Utvecklingen av nya material med förbättrade funktioner går ständigt 

framåt. I denna rapport har olika fibrer jämförts för att kunna komma fram till vilket material 

samt passform och varukonstruktion som lämpar sig i ett underställ avsett för män vid 

utövande av medelhög vinteraktivitet. Resultatet skall ligga till grund för en 

produktutveckling av ett underställ åt företaget Salming Outdoor.  

Grunden lades genom en utförlig materialinsamling där artiklar och litteratur inom ämnet 

granskades. En enkätundersökning sändes även ut till önskad målgrupp för att därigenom 

kunna få primär information om åsikter och efterfrågan kring egenskaper och upplevelse av 

underställ. För att komma fram till underställets utformning undersöks i rapporten vilka 

funktioner som efterfrågas i ett underställ, vilka befintliga material och fibrer som har de 

egenskaper som i en vara ger de funktioner som efterfrågas i ett underställ samt vilken 

bindning och passform som är mest effektivt i ett underställ för att uppnå önskade funktioner. 

Efter analys av insamlat material har olika materialsammansättningar diskuterats vilket lett till 

att ett resultat i form av att en materialmix med syntetfibern polypropylen och naturfibern ull 

tillsammans skulle vara effektivt för att kunna uppnå framförallt värmande och fuktavvisande 

egenskaper. Materialet kommer att stickas upp i double jersey med en speciell bindning som 

stickar polypropylen på insidan i en luftig bindning och ull på utsidan i en slätstickning. 
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Abstract 

 

Maintaining the temperature of the human body during activities in wintertime is important 

and puts a lot on weight that the material of the workout-clothes keeps a certain standard. The 

material needs to be able to transport moisture away from the body and at the same time avoid  

liquid to gather on the skin. The development of new materials with improved functions is 

constantly moving forward due to new technologies. In this report, on a university level, 

different kinds of textile fibres has been compared to each other with the intention that the 

conclusion should point out which material, fit and part-construction that is most suitable in 

an underwear for men during medium level of activity in wintertime. The result will be the 

start for a product development of an underwear for Salming Outdoor. By doing a detailed 

research of literature and articles in the subject the project was started. Further on, a survey 

was send out for people in the current target group with questions about their thoughts about 

the underwear they used at the moment, and also which properties they request from their 

clothes. For being able to decide the shape of the underwear a research about which properties 

that are requested in underwear is researched further in the report, along with facts about 

existing materials and fibres who has the functions that is desirable.  

 

Then an analyse of the collected facts different types of combinations of material were 

discussed, leading to a conclusion that a mixture of the synthetic fibre polypropylene and the 

natural fibre wool together would live up to the properties of being warm and moisture 

repellent. These two fibres would then be knitted together in a double jersey with a special 

binding making it able to get the polypropylene on the inside in a airy way, and the wool on 

the outside in a stocking knit.  
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Förord 

 
Denna rapport är ett examensarbete utformat under det andra året på programmet Textil 

produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås. Kursen som rapporten 

ingår i är Textilt projektbaserat utvecklingsarbete och utgör 15 högskolepoäng. Rapporten ska 

ge en inblick i vilket material som lämpar sig för ett underställ konstruerat för män med 

tanken att bäras vid utövande av medelhög vinteraktivitet. Målet med rapporten är att få 

läsaren att tydligt förstå vad olika material i underställ ger för egenskaper och funktioner. 

Rapporten ligger till grund för en produktutveckling av en prototyp på ett underställ åt 

företaget Salming Outdoor. 
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1. Inledning 
 

1.1Bakgrund 

 

Den här rapporten har sin bakgrund i ett gemensamt intresse för utveckling av funktionell 

textil. Det var efter ett möte med det sportinriktade företaget Salming Outdoor som författarna 

tillsammans med företaget kom fram till att de skulle utveckla ett underställ. Detta var en 

produkt som tidigare saknats i företagets sortiment men som föreföll sig som en lämplig 

produkttyp att utveckla.  

 

Sportande och träning är idag en utbredd företeelse som fler och fler väljer att delta i och man 

kan ana en trend bland allmänheten där folk är måna om sin hälsa och levnadssätt. Även 

medvetenheten hos kunderna har ökat och fler inser att bomull, som torkar långsamt och blir 

kall då den absorberar fukt, inte är det optimala materialet när det kommer till aktivitet. Den 

stora konsumtionen av bomull har även lett till att bomullen nått sin maxgräns och behovet av 

ett ersättande material är stort. Utvecklingen inom sportkläder går snabbt framåt och 

marknaden förses ständigt med nya innovativa material med förbättrade egenskaper och 

funktioner. Konstruerade plagg för högt specialiserad prestanda i olika sporter är ett resultat 

efter den tekniska utvecklingen inom industrin för sportkläder (Samanta & Bhute 2011, s. 33). 

 

För att kunna finna ett lämpligt material för understället kommer olika egenskaper hos 

potentiella syntetmaterial och naturfibern ull granskas samt material som är vanligt 

förekommande i underställ på marknaden idag. En egen studie i form av en 

enkätundersökning har även genomförts där önskad målgrupp har kontaktats för att få reda på 

rådande åsikter och upplevda brister angående utformning och egenskaper hos underställ. 

Enkätundersökningen kommer att utgöra underlag för att tydligare kunna se vad som 

efterfrågas på marknaden. Resultatet i rapporten ligger till grund för framtagningen av ett 

underställ i en ny materialkombination. Med rapportens forskning som underlag har en 

prototyp kunnat utvecklas som möter målgruppens önskningar och samtidigt fyller kraven i 

fråga om viktiga egenskaper och funktioner. 
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1.2 Problemformuleringar 

 

I och med beslutet att produktutveckla ett underställ väcks en hel del funderingar kring hur ett 

underställ bör fungera och vilka funktioner det är tänkt att fylla. Även hur de olika 

funktionerna bör prioriteras är en viktig aspekt. Andra problem har att göra med hur valt 

material lämpligast utformas när det stickas upp, även tankar och funderingar kring hur 

passformen på ett underställ bör vara är intressanta. Tanken är att understället ska bli så 

optimalt som möjligt för bruk i vintermiljö under medelhög aktivitet, därav är problemet hur 

de optimala funktionerna och proportionerna ser ut. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka vilken materialkonstruktion som lämpar sig i ett 

underställ för män vid utövande av medelansträngande vinteraktivitet. 

Syftet är även att produktutveckla ett underställ och ta fram en prototyp i det valda materialet. 

 

 

1.4 Frågeställningar 

 

 Vilka funktioner efterfrågas i ett underställ? 

 Vilka befintliga material och fibrer kan ha de egenskaper som i en vara ger de 

funktioner som efterfrågas i ett underställ? 

 Vilken bindning samt passform är mest effektivt i ett underställ för att uppnå önskade 

funktioner? 

 

1.5 Information om företaget vi samarbetar med 

 

Företaget Salming Outdoor skall vara det självklara valet för människor som både vill ha 

överlägsen funktionalitet och en snygg design. Företaget bygger på att skapa och sälja 

Outdoor-relaterade produkter till återförsäljare och grossister i Sverige och på export via 

importörer. Det tredje distributionsledet är internethandel. Salming Outdoor har en tydlig 
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märkesdesign med en direkt koppling till Börje Salming. Företagets svenska marknad är 

uppdelad i tre segment beroende på ålder, dessa segment är kvinnor och män i åldern 20-34, 

35-49 och 50-64. Fokus kommer framförallt att ligga på segmenten 35-49 och 50-64. Salmig 

Outdoor är ett växande företag med ett mål att om 10 år ha en omsättning på 100 miljoner och 

en vinstmarginal på 10 % (Lindström, 2013). 

 

1.6 Avgränsningar 

 

Det finns en mängd olika fibrer att använda till underställ. För att avgränsa rapporten och de 

material som rapporten kommer redogöra för har några fibrer valts ut att fokusera extra 

mycket på. De aktuella fibrerna är främst ull, och syntet, i form av polyester, polyamid och 

polypropylen. Detta då dessa fibrer är de som är relevanta vid tillverkning av olika 

aktivitetsplagg. Då understället är avsett för män kommer även en avgränsning ske vad gäller 

plaggkonstruktionen. Vid konstruktionen av understället har det manliga storlekssystemet och 

en mans proportioner varit utgångspunkt, vilket resulterar i att kvinnlig plaggkonstruktion inte 

behandlas i den här rapporten. Vid enkätundersökningen gjordes även en geografisk 

avgränsning då enkäten endast sändes ut till personer i Sverige, varför denna rapport ej tar 

upp vad som efterfrågas på andra platser. Även en demografisk avgränsning skedde i 

samband med enkäten, då de tillfrågade endast utgjordes av män i åldern tjugo och uppåt. 

Understället som skall utvecklas är avsett för medelaktivitet. Därav kunde hänsyn tas till detta 

och funktioner som är viktiga vid hög aktivitet behöver därför inte fungera i samma 

utsträckning i det här fallet. 
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2 Metod 

 

Ett flertal olika metoder har använts under arbetets gång. Dessa olika metoder har gett ett brett 

underlag av olika typer av information, från personliga erfarenheter till vetenskapliga teorier.  

 

 

2.1 Enkätundersökning 

 

För att få ett bra underlag till frågeställningarna har en enkätundersökning genomförts. För att 

erhålla relevanta uppgifter har undersökningen riktats till Salming Outdoors målgrupp men 

även män från tjugo år är tillfrågade för att på så sätt få en bredare infallsvinkel. 

Åldersspannet sträcker sig sedan upp till sextio och uppåt. Enkäten genomfördes genom att 

frågeformulär skapades via en internetsida vilken sedan skickades via en länk till valt 

segment. För att enkäten skulle vara relevant som underlag krävdes minst fyrtio svar 

(Ejvegård 2009, s. 57). Enkäten omfattades av nio frågor genom vilka svaren utgjorde en 

grund för att kunna komma fram till vilka funktioner och egenskaper som efterfrågades i ett 

underställ. Genom enkäten fick respondenterna även kommentera vad de använde för typ av 

underställ idag samt om de saknade någon funktion (se bifogad enkät i bilagor). I enkäten var 

svaren på frågorna så kallade bundna svar där respondenten fick välja mellan olika 

svarsalternativ. Vissa av frågorna kompletterades även med öppna svar där de tillfrågade fick 

möjlighet att utveckla sitt svar för att på så sätt kunna få en djupare förståelse av det svar som 

angivits. Efter att svaren samlats in kunde dessa sammanställas och därmed kunde en analys 

ske genom att statistiken granskades. 

 

Fördelarna med en marknads- eller enkätundersökning är att information och åsikter fås direkt 

från målgruppen och kunden. Det är också ett effektivt sätt att nå ut till många personer 

samtidigt och få reda på attityder, smak och åsikter, vilket var fallet i denna studie. Då 

personerna får samma frågor är svaren också lätta att jämföra (Ejvegård 2009, s. 55). Dock är 

en nackdel att det är svårt att få hög tillförlitlighet då undersökningen gått via internet och 

därför kan man inte garantera att respondenterna faktiskt utgörs av den önskade målgruppen. 
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2.2 Muntliga diskussioner 

 

Samarbetet med företaget Salming Outdoor har även givit möjlighet till möten och 

intervjutillfällen med personer som arbetar inom detta. Här har relevant information om 

företget samt deras kunder kunnat erhållas genom primära källor och där med har en inblick i 

företagets profil kunnat ges vilken varit av stor betydelse för att kunna få fram material till 

rapporten. 

 

Vidare har diskussioner med Textilhögskolan i Borås lärare och professorer förts. Härigenom 

har expertis inom valt område kunnat bidra till infallsvinklar och idéer som som fört 

rapportens arbete framåt. 

 

Genom diskussioner har en direkt kontakt med informationskällan kunnat fås vilket gör att 

informationen inte tar några omvägar samt att den är lätt att tolka. Genom kontakt med 

personer aktiva i yrkeslivet kan också en annan syn ges på hur textila material fungerar i 

praktiken (Bjereld, Damker, Hinnfors, 2002, 2009, s. 118).  Nackdelar med intervjuer är att 

det är svårt att undvika att få en partisk åsikt och att personen i frågas egna åsikter kan komma 

att prägla informationen vilken ska utgöra underlag för rapporten.  

 

2.3 Litteratur och artiklar  

 

För att få korrekt information om vad olika textila fibrer, så som merinoull och polypropylen, 

har för egenskaper och lättare komma fram till vilka material som lämpar sig bra till 

funktionskläder har artiklar och litteratur från tidigare forskning inom textila material 

granskats. Även litteratur inom konfektion har använts för att kunna få fram information om 

plaggkonstruktioner och passformer inom herrskrädderi. Använd litteratur och artiklar har 

hittats på Högskolan i Borås bibliotek samt på databaser tillgängliga genom högskolan. 

Fördelen med den litteratur som använts är att den ger en klar bild av vad som i materialväg 

finns på marknaden idag. Den har gett god information om olika fibrer och material som har 

varit avgörande för att kunna genomföra rapporten. Dock kan en nackdel vara att tiderna hela 

tiden förändras och att utvecklingen inom textila material går snabbt framåt. Detta gör att viss 

information inom den valda litteraturen kan bli irrelevant då nyare studier kan ha publicerats. 

Den tidigare forskning som man i rapporten genom litteraturstudier valt att studera kan dock 

ses som relativt generell och ständig då exempelvis de i rapporten omskrivna textilfibrernas 
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egenskaper och framställningssätt sett likadant ut över åren. Därför anses litteraturen i detta 

fall vara av relevant betydelse och aktualitet. 

 

 

2.4 Produktutveckling 
 
Då en del av rapportens syfte är att ta fram en prototyp i ett material som lämpar sig för ett 

underställ är även produktutveckling en metod som använts. Produktutvecklingsprocessen har 

stått för den praktiska delen som gått parallellt med den teoretiska. Fördelen med detta som 

metod är att en fysisk produkt kan ta form vilket ger ett tydligare resultat, samt möjlighet att 

tillämpa olika material och konstruktioner i praktiken. 
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3 Teori 

 
I dagsläget är det vanligt med underställ i syntet, då främst i fibern polyester. Även ull är 

vanligt förekommande i underställ på marknaden. De två fibertyperna har de egenskaper som 

ofta efterfrågas i underställ. Egenskaperna som efterfrågas är bland annat kopplade till hur 

kroppen reagerar på aktivitet i form av exempelvis svettningar. Detta för med sig ett behov av 

ett material med god fukttransport. 

 

Det förekommer även materialkombinationer i underställ, då bland annat av de två ovan 

nämnda fibrerna. Det här är ett område som innefattar en möjlighet att forska kring nya 

kombinationer av material för att uppnå en synergieffekt där de olika materialens egenskaper 

tas tillvara och arbetar tillsammans för att uppnå komfort för bäraren. 

 

 

3.1 Teoretiska Begrepp 

 

● Hydrofob = fuktupptagningsförmågan hos en fiber är väldigt låg (Hatch 1993, s. 217). 

● Wicking = förmågan för en fiber att transportera fukt (Hatch 1993, s. 217). 

● Mesh = typ av bindning i trikå där det skapas ett hålmönster (Hatch 1993, s. 199). 

 

 

3.2 Kroppens reaktion på aktivitet 

 

För att förstå hur olika funktionsmaterial fungerar är det en fördel om man känner till vad som 

händer i kroppen vid aktivitet.  

 

Människokroppen har en fungerande temperatur på 37°C, vilken den under olika 

omständigheter försöker behålla. När kroppen inte har den önskade temperaturen reagerar den 

på två sätt, antingen genom svettning eller genom frossa (Fjällräven, 2013). Under fysisk 

aktivitet har temperaturen en tendens att stiga, vilket är ett resultat av den ökade 

ämnesomsättningen som uppstår vid ansträngning, då mängder av energi förbränns. För att 

kunna bevara sin normala temperatur på 37°C är det nödvändigt att transportera bort värme 

från kroppen ut till omgivningen. Kroppens sätt att reglera temperaturen och kyla ner sig är 

genom att svettas, detta då fukt kan avleda värme betydligt snabbare än vad luft kan. Fukten 
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från svetten lägger sig ytterst på huden, denna fukt absorberas av våra kläder. För att kroppen 

inte ska bli blöt och nerkyld som en följd av svettning krävs träningskläder i ett material som 

kan hjälpa kroppens temperaturregleringssystem genom att transportertera fukten bort från 

kroppen och minimera samlingen av vätska på huden (Troynikov &  Wardinigsih 2011, s. 

621). 

 

Materialen förhindrar inte att svettningen uppstår, utan de ser till att kroppens 

temperaturregleringssystem inte slutar fungera på grund av för mycket fukt på huden. Om 

huden förblir fuktig blir följden att kroppen tolkar detta som att den behöver förbränna mer 

energi för att få fukten att avdunsta. Därför förbränns onödigt mycket energi om bäraren 

exempelvis har på sig en absorberande bomullströja eftersom kroppen inte kan avgöra om 

fukten består av svett på kroppen eller svett i en fuktig tröja (Sportfack, 2006).  

 

 

3.3 Fukttransport/ wicking 

 

Beroende på ett underställs materialsammansättning och de innehållande fibrerna har plagget 

olika sätt att hantera fukt. Grovt kan underställ delas in i tre olika grupper baserat på dess sätt 

att hantera fukt. 

 

1. Transport 

Underställ tillverkade i syntetmaterial fungerar genom att transportera fukten från hudens yta 

till utsidan av understället. Fukten lägger sig sedan på utsidan av materialet för att därifrån 

avdunsta. Här sker alltså nästintill ingen absorption i fibrerna (Sander, 2010). 

 

2. Absorption 

Absorption i ett underställ kan man uppnå genom att ha en insida av plagget som transporterar 

fukt ut till en utsida som absorberar den. Det transporterande materialet bör då vara ett 

syntetmaterial och det absorberande antingen ull eller bomull. Ett underställ helt tillverkat i 

ull ger också den absorberande funktionen. Dessa typer av underställ fungerar dock bäst under 

omständigheter då bäraren inte svettas så mycket. Detta för att problem uppstår då ett material 

mättas av fukt. Huden kommer då i kontakt med en våt yta samtidigt som det tar lång tid för 

materialen att torka. 
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3. Utspridning 

Genom att modifiera fiberns tvärsnitt kan fukten spridas ut över en större yta och längs 

fiberns kanaler. Detta ger en effektivare fukthantering och kroppen kan därmed lättare 

hållas torr (Sportfack, 2006). 

 

 

 

Figur 3.1 Fukttransport/wicking (Fourth Element, 2013) 

 

 

3.4 Trelagersprincipen  

 

Ett funktionellt underställ med uppgiften att värma och hålla värmen hos bäraren i kyligt 

klimat kan med fördel användas tillsammans med andra plagg, det är hela uppsättningen av 

kläder som avgör hur pass påverkad brukaren blir av kylan. För att hålla värmen uppe och 

undvika nedkylning vid vistelse utomhus under främst lägre- till medelansträngande 

aktiviteter finns exempelvis en påklädningsmetod kallad trelagersprincipen. Grundidén, och 

som även namnet antyder, handlar om att använda tre skikt av kläder i olika utstuderade 

material och utföranden som tillsammans ska verka som ett skydd mot främst vind och kyla. 

Vad de olika lagren består av kan skilja sig till viss del och detsamma gäller även antalet 

lager, för namnet till trots så varierar antalet mellan två och fyra även om slutsatsen att antalet 

tre är mer vanligt går att dra (Fjällräven, 2013). 
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Det första lagret, som även kan gå under benämningen torrskikt, menar på det klädesskikt 

som befinner sig närmast användarens kropp. Ett funktionellt underställ är att rekommendera 

här, men vilket material det bör bestå av skiljer sig mellan olika källor. De olika befintlig 

materialvalen och materialkombinationerna som idag dominerar marknaden är syntet och ull. 

Ett material som däremot är att undvika i torrskiktet är bomull, en fiber som absorberar fukt 

istället för att leda bort den, vilket leder bort värme och en kall känsla uppstår snabbt då 

bäraren svettas. Passformen på understället är viktig och helst ska det sitta tätt inpå kroppen 

för att inte bromsa upp fukttransporten.  

 

Lager två fungerar värmeisolerande och ska därför se till att värmen inte läcker ut. Det 

yttersta lagret, nummer tre i ordningen, ska tåla påfrestningar ifrån väder och vind så som 

regn och blåst. Alla tre lagren är betydande för att få den värmande effekt som efterfrågas, 

men praktiskt nog är det även smidigt att anpassa metoden till rådande klimat då det är 

möjligt att utesluta ett lager vid exempelvis för varma temperaturer. Det går även att addera 

ett lager vid motsatta förhållanden.  

 

Inom det svenska försvaret används flerlagersprincipien, uppbyggnaden av det är densamma 

som beskrivet ovan, dock kan ett fjärde specialskikt förekomma vid olika uppdrag som kräver 

extra skydd. De får bidra med ett exempel för hur en materialblandning i ett underställ skulle 

kunna se ut. Understället som försvarsmakten använder sig av går under benämningarna 

fältskjorta 90 samt långkalsong 91. Fältskjortan består av 47 % polyester, 32 % cordelan och 

21 % bomull, medan långkalsongen är uppbyggd av 49 % polyester, 30 % modakryl och 21   

                                                                                            

                                                                                              

                                                                                            

till mellanskiktet.” (Försvarsmakten, 2013) Det finns även en värmetröja som istället består av 

en blandning på 69 % merinoull, 29 % polyester och 2 % elastan, som namnet antyder vill 

man här få en värmande effekt. 
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3.5 Varukonstruktion 

 

Stickade varor, eller trikå som det benämns, medför generellt bra stretch och återhämtning. 

De är därför formstabila och anpassar sig efter kroppens form samtidigt som bäraren av 

plagget kan röra sig fritt. Därför är trikå i olika former det som är vanligast förekommande i 

sportplagg för baslager närmast huden, så som underställ. Möjligheten att variera 

kombinationen av materialkonstruktioner och garn gör trikåvaror till den ideala basen för 

funktionellt anpassbara sportplagg. Trikåplaggs ojämna ytstruktur ger färre kontaktpunkter på 

huden vilket gör att plaggen ger en mer bekväm känsla, jämfört med de släta ytorna på vävda 

material av samma fiberkomposition. De färre kontaktpunkterna gör också att plagget inte 

klibbar fast lika lätt när huden är våt av svett (Troynikov &  Wardinigsih 2011, s. 622). 

 

 

3.6 Redogörelse för potentiella fiber  

 

I följande avsnitt kommer en redogörelse av olika textila fibrer ske. Dessa fibrer är fibrer som 

förekommit i underställ tidigare samt fibrer som författarna efter studier anser har potentialen 

att användas i ett underställ.  Fibrerna som tas upp är både naturfibrer och konstfibrer i form 

av syntet. 

 

 

3.6.1 Polyester 

 

Polyesterfibern uppfanns i början av fyrtiotalet och blev snabbt en mycket användbar fiber. 

Användandet av polyester växte snabbt och polyestern etablerade sig på marknaden som den 

fiber som efter bomull har blivit mest producerad (Hatch 1993, s. 213). Polyesterfibern är den 

mest använda fibern i USA och den näst mest använda i hela världen, detta på grund av att det 

                         (H         2009     66)   P  y                              T       

  x                                                                                             

(Hatch 1993, s. 216). 

 

Polyester är den fiber som är vanligast att använda i basplagg för aktivitet. Detta beroende på  

dess låga fuktabsorption, att den är lätt att sköta samt att den har ett lågt tillverkningspris. Ofta 

behandlas polyestern då den ska användas i plagg för baslager för att på så sätt kunna leda 
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fukt bättre. Två vanliga åtgärder är att täcka polyestern med en hydrofil yta eller att ändra 

ytans kemi för att öka dess fuktupptagande. Detta gör att fukt kan förflytta sig längsmed 

fiberns yta utan att absorberas in i fiberkärnan. Polyesterfibern kan även modifieras och bli 

antistatbehandlad. Behandlingarna är dock inte permanenta och kläderna förlorar med tiden 

sin funktion. Det blir också mer kostsamt för tillverkarna att behandla fibern på dessa sätt. 

(Samanta & Bhute 2011, s. 39). Att använda polyestermaterial i sportkläder är en fördel då 

kläderna torkar väldigt snabbt. Detta gör att svett torkar snabbt och därigenom kan kroppen 

hållas varm. Polyesterfibern är även en stark, töjbar och slitstark fiber med bra elastisk 

återhämtningsförmåga som gör att det är ett bekvämt material att ha på sig då man sportar och 

rör mycket på sig. Idag ligger polyestermaterial i framkant på marknaden för sportkläder för 

vinterbruk, detta på grund av dess lämpliga egenskaper (O´mahony & Braddock 2002, sid 44-

45). 

 

 

3.6.2 Polyamid 

 

Polyamid, eller nylon, som det också kan benämnas räknas som den första syntetfibern. 

Polyamid är ett vanligt material i sportkläder, detta för att fibern är lätt att modifiera och 

behandla så att den får en mjukare känsla vilket gör den skönare att ha på sig. Den brukar 

även benämnas som fibern som känns som ett andra skinn. 

 

Polyamidfiberns egenskaper kan påminna en del om polyestern. Den har en god fukttransport 

och är en av de starkaste fibrerna. Den är också en bra blandfiber och man finner ofta 

polyamid i blandningar tillsammans med naturmaterial (O´mahony & Braddock 2002, sid 45). 

Polyamid har en fantastisk nöthållfasthet och klarar av att nötas även vid sträckt tillstånd. 

Blandar man i polyamid i exempelvis ullsockar kan livslängden för dessa förlängas. Polyamid 

absorberar mindre fukt än naturfibrer, detta gör att fibern ger lägre komfort då den används i 

vanliga kläder. Dock är absorptionsförmågan inte lika låg som hos polyester. På grund av 

polyamidens låga absorption är fibern dock snabbtorkande. Tillskillnad från polyestern har 

inte polyamiden samma återhämtningsförmåga efter att den töjts ut. Den är inte heller lika bra 

på att leda bort fukt från huden eller lika snabbtorkande som polyester och inte heller lika 

medgörlig under kalla förhållanden. Tillverkningspris är dessutom högre än polyesterns 

tillverkningspris (Humphries 2009, s. 66) 
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Både polyester och polyamid är Syntetfibrer som framställs på kemisk väg och består av 

polymerer, en slags plaster. Polymerens omvandlig till fibrer kan ske genom en mängd olika 

spinnmetoder. Polyamid och polyester är så kallade smältspunna fibrer (Reis 2003, sid 18-

19). Vid smältspinning har man ett fast råmaterial ofta bestående av polymerchips som smälts 

ner och sedan spinns till filamentfibrer eller stapelfibrer. Fibrerna dras sedan till för att få 

parallella polymerkedjor. Görs inte detta får fibern sämre draghållfasthet. Efter att fibrerna 

dragits rullas de upp på rulle om det är långa filamentfibrer eller samlas ihop på bal om det är 

stapelfibrer (Humphries 2009, s. 56-59). Eftersom polyester och poyamidfibrer är syntetfibrer 

kan de tillverkas på ett sätt som kan ge många olika goda och önskade egenskaper till ett 

plagg (O´mahony & Braddock 2002 s. 45). Smältspunna fibrer får samma form som hålet i 

spinndysan. Detta gör att fiberns tvärsnitt kan modifieras (Humphries 2009, s. 65). 

 

 

3.6.3 Polypropylen 

 

Polypropylen tillverkas av olefinplast vilket är en typ av termoplast. En termoplast mjuknar 

vid upphettning. Olefin är ett vaxliknade material med ganska enkel kemisk struktur vilket 

gör det till den mest ekonomiska synteterna att tillverka. Olefin har många intressanta 

egenskaper vilket lett till att den nu förutom till möbler även används vid tillverkning av 

kläder. Den vanligaste fibern gjord av olefin att använda vid klädtillverkning är just 

polypropylen (Humphries 2009, s. 71). 

 

Förutom att smältspinna polypropylen kan man även få fram filamentfibrer ekonomiskt 

genom att splittra polypropylenfilm till fina remsor (Humphries 2009, s.71). 

 

Polypropylen är vanlig att använda vid tillverkning av funktionsplagg. Detta beroende på dess 

fantastiska förmåga att leda fukt. Fibern har god draghållfasthet, nöthållfasthet och kemisk 

resistens. Den skrynklar sig heller inte lätt. Absorptionsförmågan är mycket låg vilket därmed 

bidrar till ett snabbtorkande material. På grund av förmågan att leda fukt har fibern kommit att 

användas mer och mer inom beklädnad så som i funktionsplagg (Humphries 2009, s. 71). 

 

3.6.4 Ull 

 

Ull är en naturfiber som använts inom beklädnad sedan stenåldern (Samanta & Bhute 2011, s. 
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33). Fibern har en avancerad och komplex struktur gjort av ett protein. Proteinet kallas keratin 

och är det samma vilket människans naglar och hår består av (O´mahony &Braddock 2002 s. 

58). Ullfiberns yttre skikt består av överlappande fjäll i flera lager. Fjällen ger fibern ett 

oregelbundet utseende vilket bidrar till bildning av mängder med luftluckor mellan fibrerna, 

och luft är som bekant det bästa isoleringsmaterialet. Ullens isolerande egenskap gör att 

kroppsvärmen bevaras och inte försvinner ut i omgivningen. Därmed ger ull en värmande 

effekt (Sportfack, 2006). Inuti fibern finns det celler vilka kan ta upp och hålla fukt. Cellerna 

inne i fibern är av två sorter, ortho-cortex och para-cortex som är ihopsnurrade längs fibern 

vilken därmed blir en bikomponentfiber. De två olika sidorna i fibrerna med de olika cellerna 

reagerar olika när en blöt fiber torkar. Den ena krymper mer än den andra vilket gör att fibern 

naturligt får en spiralformad krusighet. Finare ull som exempelvis merinoull har kortare fibrer 

med mer krusighet, medan grövre ull som har långa fibrer har en mindre krusighet. Den allra 

grövsta ullen används inte inom beklädnad utan brukar främst användas till mattor 

(Humphries 2009, s. 39-41). 

 

 

 
Figur 3.2 Ullfiberns krusighet (Samanta & Bhute 2011) 

 

 
 
 
Merinoull 

Merinoull kommer från merinofåren och är en eftertraktad ull eftersom den har fördelen att 

vara den tunnaste och finaste fibersorten vilket gör den skön att bära i ett plagg som har 

kotakt med huden. Den är därför den vanligaste ullfibern att använda vid tillverkning av 

funktionskläder (Sportfack 2006). De senaste åren har sportkläder i merinoull ökat sin 

marknadsandel kraftigt och ett flertal internationella varumärken erbjuder säsongsmässiga 

ullprodukter (Troynikov &  Wardinigsih 2011, s. 622). Finheten på en fiber mäts i micron. 

Tidigare forskning har visat att en fiber inte får vara tjockare än 28 micron för att inte kännas 
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när man har den mot kroppen. Merinoullen har en tjocklek på 20-25 micron och blir därför en 

bekväm fiber att använda i sportplagg som har kontakt med huden, likt underställ. En nackdel 

med merinoullen är att den är betydligt dyrare än den grövre ullen (Sportfack, 2006). 

Under vintern fungerar lager av kompakt ull som ett effektivt och isolerande skydd mot kylan, 

medan de tunna och fina fibrerna i merinoull är bekväma att bära under sommaren och 

varmare perioder. Ullfiberns naturliga krusighet ger den en naturlig stretch, draghållfasthet 

samt återhämtning. Detta gör att ullplagg är slitstarka, skrynkelfria samt har ett fint fall.  

Ullens fysiska egenskaper är ett resultat av fiberns egen komplexa struktur. (Simpson, & 

Crawshaw 2002, s. 80). Förutom dessa egenskaper är ullen också mjuk och lättviktig. Ull är 

den mest absorbenta fibern och har förmågan att effektivt hantera fukt, vilken den snabbt kan 

transportera bort från huden och därmed reglera människans kroppstemperatur (O´mahony & 

Braddock 2002 s. 58). Den är även hygroskopisk vilket innebär att den lätt kan ta upp fukt 

samtidigt som den avger vattenånga snabbt, vilket medför att den inte känns blöt. Ullen har 

även en torr och varm känsla beroende på att det är ett proteinmaterial (Humphries 2009, s. 

39-40). Den tar heller inte upp lukt lika lätt som plagg i syntetmaterial. Detta är en effekt av 

att ullfibern har funktionen att absorbera och neutralisera de kroppssubstanser vilka ger 

upphov till oönskad lukt. Detta är en ansenlig fördel i sportplagg samt komfort för bäraren 

(Samanta & Bhute 2011, s. 39). Vill man fräscha upp sina ullplagg utan att tvätta dem räcker 

det ofta med att vädra plagget. Därmed spar man på det slitage som annars blir en följd vid 

tvätt. Ullens egenskaper har lett till att en mängd olika ullmaterial där ullen förbättrats utöver 

sina naturliga egenskaper blivit populära för olika sporter (O´mahony & Braddock 2002, s. 

58). 

 

Ull i sportplagg 

Ull är ett material som fungerar bra i funktionskläder, detta beror på ullens förmåga att 

hantera fukt. När ull absorberar fukt produceras värme. När ett ullmaterial tas från ett varmt 

rum till ett kallt tar ullen upp vattenånga ur luften och gör bäraren varm. När bäraren sedan 

går in i det kalla rummet igen uppstår det motsatta - fukten i plagget passerar ut i den 

omgivande luften och bäraren kyls därmed ner. När luften är sval och fuktig absorberar ullen 

fukt och håller ett lager med torr, isolerande luft närmast huden. När det är varmt tar samma 

absorptionskapacitet upp svett och håller ett lager av torr luft närmast huden vilket får 

kroppens naturliga nedkylningssystem att fungera bättre (Samanta & Bhute 2011, s. 42). 
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Ullen har en förmåga att transportera fukt i form av ånga, därför är det en fördel att använda 

ull i sportplagg då svett består av ånga. Detta fungerar genom ullfiberns uppbyggnad med en 

kärna och ett skal. Ångan från kroppens svett dras in i ullfiberns kärna och den positivt 

laddade proteinkärnan drar till sig de negativt laddade vattenmolekylerna. Detta resulterar i att 

både kroppen och fibrerna förblir torra då vattenmolekylerna hamnar inne i kärnan 

(Sportfack, 2006). 

 

 

 

Figur 3.3 Ullfiberns struktur (Samanta & Bhute 2011) 

 

3.6.5 Blandmaterial 

 

För ett underställ som ska vara värmande samt fuktavvisande är en kombination av ull och 

syntetfibrer vanligt. Synteten ger en fuktavvisning och ullen ger en värmande effekt genom 

isolation som gör att användaren känner sig varm i kalla klimat och sval i varma klimat. 

(O´mahony & Braddock 2002 s. 59). Blandas ull med ett elastiskt material, exempelvis Lycra, 

förstärks ullens naturliga elasticitet. Att blanda olika fibrer gör att de olika fibrernas positiva 

egenskaper kan kombineras till en mix med unika egenskaper som uppfyller fler funktioner än 

om endast en fibersort hade använts. 
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4 Resultat 

 

Idrottsmän söker plagg som ska ha funktionella egenskaper likväl som de ska vara 

komfortabla (Samanta & Bhute 2011, s. 622). Ett sportplagg bör givetvis uppfylla vissa 

funktioner och egenskaper vilket de plagg vi bär till vardags inte alltid behöver. I varmt 

klimat ska plaggen göra det möjligt för bäraren att förbli sval medan plaggen i kyligt klimat 

ska hålla bäraren varm. Ett funktionellt plagg ska också kunna transportera bort svett från 

huden. För aktiviteter som exempelvis skidåkning använder man därför olika lager av plagg. 

Plagg som transporterar fukt måste bäras närmast huden följt av ett isolerande lager samt ett 

vind och vattentätt yttre lager bestående av ett skalplagg. En viktig funktion hos 

människokroppen är förmågan att svettas. Hög aktivitet genererar i svettning vilket är 

kroppens sätt att kyla ner sig själv. Plagg som torkar snabbt och transporterar bort fukten 

snabbt är en funktion som krävs på ett underställ. Ett underställ skall även skydda huden mot 

kyla (O´mahony & Braddock 2002, s. 42, 90). 

 

 

4.1 Underställets efterfrågade egenskaper   

 

Ofta består ett underställ av två plaggdelar, ett par byxor och en tröja, även heltäckande plagg 

är förekommande. De två delarna bildar tillsammans ett klädesskikt som enligt 

rekommendationer kring flerskiktsprincipen, vilken bland annat används av det svenska 

försvaret (Försvarsmakten, 2013), bör placeras närmast kroppen i ett tänk där flera 

klädeslager agerar med varandra för ökad effekt. Det totala antalet lager kan variera från tre 

till fyra stycken. Enligt Försvarsmakten ska underställets funktioner vara fukttransporterande, 

isolerande och även flamhämmande. Den tredje nämnda egenskapen är dock inget som 

rekommenderas av andra källor och kan anses vara en unik funktion som endast krävs inom 

försvaret. Exempelvis säger den oberoende skidsajten Freeride att ett underställ ska andas 

snabbt och bra, samt vara värmande. Där menar man på att ett underställ i syntet lämpar sig 

bättre för de som svettas mycket, då fuktavledningen är snabbare än i ett underställ i ull vilka 

                                           K       : A      j                 ”  (Freeride, 

2013). Samtidigt nämns det att ull hämmar svettlukt med hjälp av sin antibakteriella 

egenskap, samt att ullfibern andas relativt snabbt. Artikeln anger även underställ som den 

viktigaste delen i en skidklädsel.  
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Utöver de värmande, fukttransporterande och isolerande funktioner nämnda ovan som 

efterfrågade i underställ är även passformen något som beskrivs som betydande både hos 

Försvarsmakten och på Freeride. De rekommenderar en tight passform som ändå tillåter en 

del luft mellan hud och underställ. En anledning är att en tightare passform bidrar till ökad 

rörlighet samtidigt som det håller värmen bättre. Den oberoende testsajten Smartson anser 

också att komforten är en viktig aspekt i val av underställ, därav har de i sina tester av 

underställ tagit med det som en bidragande faktor till slutbetyg. Det finns tester att ta del av 

                  S                             R              j     ”       R          

               ”                                                                            

(Smartson, 2013) har sajten kollat på komfort, isoleringsförmåga, kvalitet, design och 

prisvärde. Testet har utförts på femton stycken herrunderställ i olika material utifrån nämnda 

testmetoder. Ett underställ i 100 % superfine merinoull står som vinnare, bland annat med 

                                           ”                                              

god. Marginalen mellan jämförda underställ i testet är dock genomgående liten och 

andraplatsen delas av ett underställ i 100 % merinoull, ett annat i 100 % polyester och ett 

tredje i blandmaterial. Komfort, passform och isolation är återkommande punkter kring 

ställen och en likhet mellan de olika underställen är att passformen är tight samt att komforten 

är hög. Nackdelar som nämns är att en del underställ med merinoull kliar samt att några 

uppfattas som för varma respektive för kalla.  

 

Test nummer två (Smartson, 2013) som utförts av Smartson innefattar samma kriterier som 

test nummer ett, men är utförd på åtta stycken damunderställ i olika material. Här är det större 

skillnad mellan de olika underställens resultat, som vinnare står ett underställ i 100 % 

   y                                   ”                    y                          

fukttransport. På andraplats finns ett underställ i 100                                       

bra                        y           ”  P                                              

materialblandning bestående av en stor del polyester, med en motivering som tyder på en 

ickefungerande isoleringsförmåga.  

 

Fler tester har gjorts och finns att ta del av på internet, exempelvis ett som utförts av Runners 

World (Ullmax, 2013) där det är syntetunderställen som genomgående fått högst betyg och 

därmed rekommenderas. Liknande kriterier som hos Smartson har ställts på underställen och 

tyder på att det är de funktioner som efterfrågats. Man skriver att ett underställ ska 
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transportera bort svett från kroppen och hålla användaren varm samtidigt som det ska sitta tätt 

mot huden.  

 

 

4.2 Sammanställning av enkätundersökning 

 

Utifrån ovan nämnd information skapades och genomfördes en kvantitativ enkätundersökning 

för att närmare granska vad som faktiskt efterfrågas när det kommer till funktioner i ett 

            U                                                          V                  

för dig viktigast i ett underst   ?”    j                               j              j         

A                         ”                ”           ”            ”                  ”  

vilka ansågs vara de funktioner som framförallt efterfrågas i ett underställ. Resultatet av 

frågan visar på vilken funktion som prioriteras mest av respondenterna. Som mest efterfrågad 

                          ”       y                                              N     

följer en lista med procentandel för respektive svarsalternativ. 

  

Tabell 4.1 Sammanställning av efterfrågade egenskaper 

 

● Värmande 65% 

● Fuktavvisande 42,5%                    

● Passform 22,5% 

● Smidighet 10% 

● Bekvämlighet 20% 

 

Som svar på problemställningen kring vilken funktion som efterfrågas i ett underställ, utifrån 

enkätundersökningen, står klart att en värmande funktion är prioriterad i ett underställ följt av 

att det fungerar fuktavvisande. Även passformen på understället har betydelse enligt 

respondenterna, liksom bekvämlighet och smidighet även om efterfrågan av de funktionerna 

inte är lika stor.  

 

Tidigare står nämnt att vid tillverkning av underställ och val av fibrer står det mellan tre olika 

varianter vilka är syntet, naturfibern ull eller en materialblandning utav dessa. Syntet innebär 

framförallt, när det rör sig om underställ, fibrer som polyester, polypropylen, polyamid och 

elastan, medan ull i de flesta fall innebär merinoull. Skillnaden mellan merinoull och vanlig 
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ull har enligt Woolpower, som tillsammans med svenska försvaret, forskare, läkare och 

överlevnadsexperter tagit fram ett material kallat Ullfrotté, att göra med behagligheten och 

känslan av mjukhet. De menar på att merinoullen, som utvinns från merinofår, är mer lämplig 

än vanlig ull när det rör sig om ett plagg som placeras närmast kroppen då merinoullen är 

behagligare, mjukare och består av mycket fina, krusiga, fibrer. Andra egenskaper som 

merinoullen besitter, och som gör den lämplig som fiber i ett underställ, är dess isolerande 

förmåga som bildas genom den krusiga strukturen på fibern, dess självrengörande förmåga 

genom att vara antibakteriell samt funktionen att även absorbera fukt. Merinoullen fungerar 

även värmande i fuktigt tillstånd (Sportfack, 2006). 

 

Syntetfibrer står som slitstarka och snabba fuktavvisare, egenskaper som gör dem lämpade i 

underställ. De är ofta, som i fallet med de vanliga underställsfibrerna polyester, polypropylen 

och polyamid, framställda av olja i en kemisk process. En nackdel är att de lätt börjar lukta 

illa. 

 

För att visa på hur de två fibrernas egenskaper, merinoull och syntet, skiljer sig har en tabell 

skapats. I tabellen är det markerat med kryss vilken fibrer som tillfredsställer efterfrågad 

funktion i anledning att användas i ett underställ. Funktionerna är valda utifrån 

enkätundersökningen som utförts av författarna och kryssen baseras på fakta från de tester 

som använts som underlag tidigare i rapporten, samt utifrån de egenskaper som nämnts i 

teoridelen hos materialen. 

 

Tabell 4.2 Valda fibrers egenskaper 

Funktion Merinoull Syntet  

(polyester/ polypropylen) 

Värmande X  

Fuktavvisande  X 

Passform  X 

Smidighet - - 

Bekvämlighet X  
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Merinoullens värmande egenskaper i form av isolation är större än de som besitts av 

syntetfibrerna. I och med ullfiberns uppbyggnad, att den är krusig i strukturen, medför detta 

en förmåga att isolera luft och minimera de områden som kommer i kontakt med kroppen. 

Därav har ett kryss placerats i kolumnen för merinoull.  

 

Fuktavvisning är nästa funktion vilken syntetfibrerna anses uppfylla, det markeras med ett 

kryss. Anledningen är fiberns förmåga att transportera fukt längsmed fibern och vidare till 

nästa klädlager. Även merinoullen har en förmåga att transportera fukt bord från huden 

genom sin absorptionsförmåga, dock anses syntetfibrerna utföra transporten snabbare.  

 

När det rör sig om passform är det en fråga om hur det slutliga plagget är uppbyggt i form av 

stickteknik som är avgörande, men fiberval spelar även en roll i resultatet. Då det tidigare i 

rapporten fastställts att en tightare passform är att föredra i val av underställ baseras 

placeringen av krysset på vilken fiber som kan uppnå tightast passform. En återblick på de 

tester som gjorts av nätsajter visar på att underställ i syntetmaterial har en tendens till tightare 

passform samt att bevara denna. 

 

Smidighet hör även det ihop med konstruktion av plagg, och de båda fibertyperna visar på 

möjlighet till god smidighet. I och med det har placering av kryss uteblivit i nämnd kolumn.  

 

Naturfiber kan generellt anses som bekvämare då de som namnet antyder är naturliga till 

skillnad från syntetfibrer vars grund är olja vilket för med sig att de kan kännas plastiga. 

Merinoull är en mjuk fiber med en behaglig känsla mot huden, något som även finns hos 

syntetfibrer men enligt tester av underställ i materialen kan slutsatsen dras att bekvämligheten 

hos merinoull är högre. 

 

Utifrån tabellen ovan kan en slutsats dra att de två fibrerna, merinoull och syntet, besitter 

olika önskvärda funktioner vilka efterfrågas i underställ. Därav kan frågan om en kombination 

av fibrerna kan resultera i ett material med efterfrågade funktioner ställas. I dagsläget finns ett 

utbud av materialkombinationer i underställ på marknaden, då ofta i en blandning mellan 

merinoull och syntet. Exempelvis använder Woolpower, namnet till trots, sig inte enbart av 

merinoull i sin ullfrotté som nämnt tidigare, det är gjort av en blandning mellan merinoull och 

polyamid/polyester. De uppger anledningen att plagget blir mer slitstarkt uppblandat med 

polyester än vad det vore i enbart merinoull. Varan är uppbyggd med störst andel merinoull 
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närmast kroppen och polyester mot utsidan. Man har även stickat upp materialet med en slät 

utsida och en insida uppbyggd av öglor både för komfort men också för att öka mängden luft 

inom materialet som man uppskattar till 80%. Luften sägs som tidigare nämnts bidra till ökad 

isolation av värme.  

 
4.3 Bindning  

 

Både syntetfibrer och ullfibern besitter oändliga egenskaper. Dessutom går fibrerna att 

modifiera och därigenom finns möjligheten att få fram nya förbättrade egenskaper utöver de 

naturliga. Båda fibergrupperna har sina positiva och negativa sidor. För att ta till vara på de 

båda gruppernas positiva egenskaper som kan bidra till lämpliga funktioner i ett underställ 

kan en slutsats dras att en blandning av naturfibrer, i form av ull, tillsammans med 

syntetfibrer, i form av polypropylen, i kombination kan ge alla de egenskaper som tidigare 

ansetts efterfrågas. 

 

Genom att skapa ett material i double jersey som stickar polypropylen på insidan, i en 

meshliknande struktur, och ull på utsidan, i en slätstickning, skapas en insida mot huden som 

transporterar fukt och en utsida som absorberar den. Den meshliknande strukturen bidrar till 

att mängden luft i plagget ökar vilket i sin tur leder till en ökad isolationsförmåga och bäraren 

håller lättare värmen. Bindningen gör också att svetten sprids ut över en större yta. Materialet 

tar där med lätt upp fukten som kan transporteras ut till det yttre ullagret där den då 

absorberas.  

  

Detta material fungerar dock bäst vid låg- eller medelaktivitet då bäraren inte svettas allt för 

mycket, för att undvika att ullen blir genomfuktig. En sådan bindning bidrar till att uppnå de 

efterfrågade funktionerna och skulle därför kunna användas för att effektivisera materialen i 

understället (Sportfack, 2006).  
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Figur 4.1 Vald bindning uppritad på tvåbädds rundstickmaskin. 

 

 

 

4.4 Produktutveckling 

 

 

Efter en granskning av olika textila material och fibertyper valdes en kombination av ull och 

polypropylen för att stickas upp. Efter att även valt en lämplig bindning, visad på bilden ovan, 

var det dags att konstruera en prototyp.  

 

En skiss hade tagits fram på hur underställets design skulle komma att se ut. Här hade ett antal 

önskemål från Salming Outdoors sida getts. Dessa var att understället skulle passa män i 

åldern 35 och uppåt, vilka utgör företagets huvudsakliga målgrupp. Understället skulle också 

vara så pass estetiskt tilltalande att bäraren skulle kunna ha det på afterskin och ändå känna 

sig tillräckligt klädd. Vid produktutvecklingen togs därför hänsyn till detta och designen fick 

bli i en neutral, relativt mörk basfärg. Detaljer valdes sedan ut för att ge understället en mer 

tilltalande design. Här placerades revärer i form av ett trefärgat intarsiarutmönster i sidan på 

byxbenen samt i sidan av tröjan och längs med ärmarna. Kragpartiet designades med en v-

ringat snitt och själva kragen i ett grövre ribbstickat material med en dragkedja. Detta gav 

understället ett mer dressat utseende. Andra viktiga detaljer är flatlock sömmarna i en blå 

kontrastfärg som ger understället en sportigare look samtidigt som sömmen i sig är 

funktionell då den inte skaver när plagget sitter tätt inpå kroppen.  

 

När designen var bestämd blev det första steget i processen att ta fram ett mönster som 

underlag för prototypen. Befintliga måttlistor för män användes vid konstruktionen för att på 
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så sätt ta fram ett underställ med rätt mått för storlek medium. De olika mönsterdelarna kunde 

på så sätt tas fram och sedan justeras efter avprovning för att uppnå bästa passform. 

 

Tillskärning var nästa steg i processen. Här klipptes mönsterdelarna ut och en toile 

tillverkades som första prototyp. Några ytterligare justeringar utfördes, sedan klipptes delarna 

ut i det valda materialet.  

 

Efter att plaggdelarna klippts ut började sömnadsprocessen. Ett par byxor och en tröja tog 

form under noga kontrollerade avprovningar. Även detaljer i form av logotyper applicerades 

på plaggen. 
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Bilder på färdig prototyp 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Figur 4.2 Färdig prototyp helkropp 



 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3 Färdig prototyp överdel 
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Figur 4.4 Färdig prototyp krage 
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5 Diskussion  

 

Efter att ha granskat diverse olika källor för att därigenom erhålla information om lämpliga 

material i ett underställ har vi kunnat få fram så pass mycket forskning att vi kunnat avgöra 

vad vi anser passar i ett underställ för medelaktivitet. Utifrån de egenskaper som efterfrågas i 

ett underställ, både genom att kolla på svarsstatistiken på enkätundersökningen men också 

genom de källor som fastställts, har vi studerat de material som undersökts för att avgöra 

vilket vi vill använda oss av i det underställ som utvecklats. I och med att varken merinoull 

eller syntet bevisades uppfylla alla önskemål angående funktioner, visat bland annat i en 

tabell tidigare i rapporten, kollade vi istället på olika kombinationer av de båda materialen. 

Detta är också vad som blev vårt val när vi stickade upp tyget till understället. Insidan består 

av polypropylen och utsidan av ull, tillsammans anser vi att de båda materialen uppnår alla de 

önskade funktionerna som efterfrågas i ett underställ avsett för medelansträngande 

vinteraktivitet.  

 

Varför vi valde de båda fibrerna kan diskuteras, samt varför vi istället inte valde endast en 

fiber. Då syftet med det underställ vi utvecklat faktiskt ska kunna existera på marknaden anser 

vi att en mer unik materialmix samt stickteknik bidrar till ökat intresse från kunder. Med 

rapporten som underlag, och all den teori vi granskat, är förhoppningen att det material vi 

tagit fram kommer att ha ökad funktionalitet och komfort för bäraren. Underställ i merinoull 

är redan representerade på marknaden, och även efterfrågade, detsamma gäller de i syntet. Det 

finns även underställ i blandmaterial på marknaden i dagsläget, men vad vi sett så finns inget i 

den kombination vi tagit fram. Hade vi valt att tillverka vårt underställ i ett material med 

endast en fibertyp hade förutsättningarna och egenskaperna hos slutprodukten sett annorlunda 

ut, dels hade samma funktioner inte uppnåtts men det hade också bidragit till att slutkunden 

haft mer kunskap om hur understället kommer att fungera i och med en förutsatt kännedom 

kring enskilda material. 

 

När vi kollade på passformen till det underställ vi tagit fram utgick vi från den fakta som 

framgått i rapporten i teorikapitlet, den visade bland annat på att en tight passform med en 

varukonstruktion som tillåter mycket luft för en isolerande effekt är lämpligast. Därav valde 

vi att sticka tyget i en luftig bindning med en insida i en meshliknande struktur och en 

slätstickad utsida. Vi tog även till oss fakta som pekade på att ett alltför åtsittande underställ 
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inte heller är att föredra då det minskar isoleringsförmågan hos materialet. Här såg vi från 

början inte många andra alternativ än att göra just ett underställ i en åtsittande passform, ett 

för löst sittande plagg känns varken bekvämt eller värmande. 
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6 Slutsats 

Efter att ha genomfört denna studie där olika fibrer granskats, samt vad som krävs av ett 

underställ för medelansträngande vinteraktivitet, har frågeställningarna kunnat besvaras. 

 

 Vilka funktioner efterfrågas i ett underställ? 

Den främsta funktionen som efterfrågas i ett underställ tänkt för vinterbruk är att det ska 

fungera värmande och ha en förmåga att isolera värmen. Även fuktavvisning är en viktig 

aspekt och är efterfrågat som egenskap 

 

 Vilka befintliga material och fibrer kan ha de egenskaper som i en vara ger de 

funktioner som efterfrågas i ett underställ? 

Genom att använda endast ull eller syntetmaterial är det svårt att tillgodose de båda mest 

efterfrågade funktionerna nämnda ovan då den ena fibern är bättre på en av funktionerna och 

vice versa. Där av har en slutsats dragits att en kombination av polypropylen och ull i en 

stickad vara kan uppfylla de båda egenskaperna vilket har resulterat i en prototyp i ett 

material av just de båda fibrerna.  

 

 Vilken bindning samt passform är mest effektivt i ett underställ för att uppnå önskade 

funktioner? 

För att uppnå de efterfrågade funktionerna isolationsförmåga och fuktavvisning har en 

varukonstruktion med en meshliknande insida och en slätstickad utsida skapats. Den 

konstruktionen tillåter isolerande luft i och med den håliga meshen. Bindningen möjliggör 

även för fukttransport då insidan är av polypropylen och utsidan i ull, vilken sedan absorberar 

fukten. Passformen bör även vara tight, vilket den valda varukonstruktionen möjliggör för. En 

tight passform är det som är mest effektivt för att fukttransporten ska fungera samt att 

understället ska kunna uppfylla de önskade funktionerna som bekvämlighet och smidighet.  
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7 Förslag till framtida forskning 

 

Som förslag på vidare forskning kan en studie av bindningar göras då man kan jämföra olika 

befintliga bindningar med den bindning som anges i rapporten. Ytterligare ett förslag är att gå 

in djupare på olika plaggkonstruktioner och vad de ger för olika egenskaper i plagget. 
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