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Förord  

När vi började arbeta med vår B-uppsats hade vi ingen aning om vad vi ville göra. Vi visste dock att 
vi ville arbeta med produktutveckling av någon typ av produkt, för att förbereda oss för det 
kommande arbetslivet.  Vi tog därför kontakt med Hestra handsken och bad om en lämplig uppgift. 
Därifrån uppkom idén till att utforma en handske för formel 1 bilförare. 

Ett extra stort tack vill vi ge till Anton Magnusson på Hestra. Tack för din hjälp och ditt 
engagemang. Vi vill även tacka vår handledare Magnus Bratt för allt stöd och vägledning på vägen. 
Även tack till TST Sweden som har sponsrat med material till de tester vi har utfört under arbetet. 
Utan Er hade vi aldrig kunnat genomföra denna rapport! 

 Stort tack! 
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Sammanfattning 
I denna rapport har det gjorts en undersökning om vilket som är det mest lämpliga materialet/
materialen för en handske till formel 1 bilförare. Genom kvalitativa intervjuer och 
informationsundersökning har en kravspecifikation sammanställts med de viktigaste kraven, som 
förare och regelverket ställer. Reglerna är angivna i standarder till handskar för formel 1 bilförare.  !
En rad olika tester har gjorts och genom det har frågeformuleringarna besvarats. De material som 
testades var Nomex®, Kevlar®, Trevira CS® och Nomex® III. För att sammanställa alla resultat av 
testerna har det värderats i två typer av matriser. Den första matrisen som gjordes var en Concept 
Screening Matrix, där de alternativa materialen fick värden utifrån hur väl de klarade de tre 
standarder som fanns. På de material som klarade denna matris gjordes sedan en mer detaljerad 
undersökning, där fanns även förarnas önskemål med som krav på materialen. Dessa tester 
sammanställdes med olika värden i en Concept Scoring Matrix, resultatet av denna tabell 
sammanfattar vilket/vilka material som blev svaret på frågeformuleringarna. Det material som efter 
testerna visade sig vara det mest lämpliga materialet för handskar till formel 1 bilförare var 
Nomex® och strax efter kom Nomex® III. !!
Abstract 
In this report, there has been a study about the most appropriate material/materials for a glove for 
formula 1 drivers. Through qualitative interviews and information research, a specification has 
compiled with the drivers requirements and the rules of the regulatory regime. The rules are 
specified in standards for gloves for Formula 1 drivers.  !
A variety of tests have been done and therefore the formulations have been answered. Following 
materials were tested; Nomex®, Kevlar®, Trevira CS® and Nomex® III. To compile all the results 
of the tests, it has been evaluated in two types of matrices. The first matrix was a Concept 
Screening Matrix, where the alternative materials were given values based on how well they 
managed the three standards that existed. The materials that showed the best results in the first 
matrix were then tested more in detail. These tests were compiled with different values in a Concept 
Scoring Matrix, the results of this table summarizes the answer to the question formulations. The  
most suitable material for gloves to formula 1 drivers, according to the tests, were Nomex ® and 
not far away was Nomex® III. !!!
!
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1.0 Inledning !
1.1 Bakgrund 
Att samarbeta med ett etablerat företag kändes mycket intressant inför detta arbete, då det skulle ge 
oss större inblick i hur man faktiskt går till väga i arbetslivet. Det var då vi tog kontakt med Hestra 
och fick i uppgift att undersöka vilket/vilka material som är aktuellt för handskar inom formel 1. 
Hestra har för avsikt att leverera god kvalité av sina produkter och därför är detta säkerställande av 
det mest lämpliga materialet viktigt för deras fortsatta utveckling av produkten.  !
Att sammanställa de viktigaste kraven kommer också att bli en stor del av arbetet, för att kunna 
genomföra undersökningen på bästa sätt. Uppgiften krävde därför att vi noga studerade vilka regler 
och krav som ställs av branschens regelverk, samt vilka material som uppfyller dessa krav och 
regler. !
Med ena foten i skolans värld och den andra i arbetslivet, skapas goda förutsättningar för oss att 
utvecklas ytterligare i detta arbete. På så sätt skapas även större förväntningar samt ökat fokus på 
arbetet vi utför, vilket vi ser som en intressant utmaning. !
1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta fram det mest lämpliga materialet till handske för formel 1 
bilförare, som uppfyller både förarnas och förbundets säkerhets- och användarkrav. 
 
1.3 Frågeformulering 
Händerna utsätts för flera påfrestningar under ett lopp - så som stor friktion, svett och värme. 
Samtidigt måste handsken skydda mot brand och andra oväntade händelser under ett lopp. Idag 
finns det många standardiserade regler på hur materialen skall användas för handskar inom formel 
1. Vi har för avsikt att tillfredsställa alla standardiserade krav, men även de krav som ställs av 
förarna själva. !

- Vilka är kraven på en handske för formel 1 bilförare? 
- Vilket är det mest lämpliga materialet/materialen som uppfyller de 

krav och regler som finns på en handske för formel 1 bilförare?  !
!
!
!
!
!
!
!
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1.4 Avgränsningar 
I denna rapport har vi valt att inte nämnvärt ta upp handskens konstruktion, sömnad eller design. 
Kunskapen att designa och tillverka en bra konstruerad handske finns redan. Vi anser därför att det 
inte är relevant för oss att i denna rapport undersöka det närmare. 
!
Handsken skall enligt standarden för utrustning för formel 1 bilförare (FIA Standard 8856-2000) 
bestå av tre olika material - foder, ytter material och friktionsmaterial (idag används oftast skinn). 
De största kraven ligger dock på handskens ytter material och det är därför det vi har valt att 
koncentrera oss på. !
!
!
!
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2.0 Metod 
!
2.1 Intervjuer 
För att skapa oss en uppfattning om formel 1 bilkörning och den situation som förarna befinner sig i 
under ett lopp, så har vi gjort kvalitativa intervjuer. Det innebär ett färre antal intervjuer, men med 
personer som har god kunskap inom området (Seidman, I 2012). Den första av de två intervjuerna 
vi gjorde var med den erfarne föraren Magnus Krokström. Han har flera års erfarenhet av racing på 
olika nivåer inom bilsport. Den andra intervjun gjordes med Lars Lergell, som under många år 
arbetat som säljare för LM motorsport AB. Dem säljer bland annat märken som Sabelt och Brembo, 
några av branschens största leverantörer av utrustning till formel 1 förare. 
!
2.2 Informationssökning 
Vidare informationssökning gav oss FIA Standard 8856-2000, som utgör standarden för kraven på 
skyddskläder för formel 1 förare. Vi har även tagit del av diverse vetenskapliga artiklar som finns 
angivna i referenslistan. Med sammanställning av de intervjuades svar och krav enligt standard, 
kom vi fram till kravspecifikationen för handskar till formel 1 bilförare. 
!
För att ta reda på vilka material som är aktuella att undersöka närmare i denna rapport, har vi utgått 
från den kravspecifikation vi kommit fram till. Utifrån de krav som ställs på materialet kunde vi 
utesluta många material som inte skulle komma i närheten av de resultat som krävs i detta syfte. 
Detta gjordes genom att jämföra materialens typiska egenskaper i en concept screening matrix 
(Steven och Eppinger, 2011).      
!
Testerna vi sedan utförde, har gjorts på de materialen som uppnådde kraven bäst i concept screening 
matrix. Alla tester har gjorts i laboratoriet  på Textilhögskolan i Borås. Testerna har gjorts enligt FIA 
standard 8856-2000 (FIA International Sporting Code) som ger tydliga riktlinjer om vilken nivå 
materialens slitstyrka (ISO 13935-1), brandsäkerhet (ISO 15025, ISO 9151) och tvättbarhet (ISO 
5077 (Vanlig tvättning) ISO 3175-1 (Kemtvätt)) bör uppnå. Testresultaten har sedan sammanställts i 
en concept scoring matrix (Steven och Eppinger, 2011) för att jämföras och kunna ange vilket 
material som lämpar sig bäst enligt kraven. 
!
De material vi undersökte i concept screening matrix var Nomex®, Kevlar®, Trevira CS, Teflon®, 
Ryton®, Basofil®, Zylon®, P-84®, Lastan®, Carbon fiber, Spectra® och Dyneema®. För att inte 
lämna något alternativ åt slumpen så undersöktes flera olika fibergrupper. I concept screening 
matrix ställdes regelverkets (FIA International Sporting Code) krav upp och varje fiber bedömdes 
utifrån de egenskaperna. Genom denna metod framgick vilka material som inte klarade kraven för 
formel 1 bilhandske, på så sätt togs de bort från vidare tester. De material som visade sig vara 
aktuella och jämföras med varandra var Nomex®, Kevlar® och Trevira CS (tabell 1). !
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!
3.0 Teoretisk referensram 
Idag är de flesta handskar, som ska vara stramt åtsittande och ha god elasticitet, gjorda i stickat 
material. Beroende på vilken typ av konstruktion, exemplevis stickad eller vävd, som används får 
handsken olika egenskaper. En stickad handske är till viss del mer elastiskt på grund av maskorna 
som får utrymme att töja sig fram och tillbaka i materialet. Ett handske som är gjort av samma fiber 
men som istället är vävd har bättre dimensionsstabilitet, men har dock inte lika goda elasticitet och 
sitter därför inte lika stramt åtsittande som en stickad handske (Schlatter, N 2008). !
Av de formel 1 bilhandskar som finns på marknaden idag är de allra flesta gjorda av Nomex®   
(exempel av märket Sabelt), bortsett från friktionsmaterialet på handsken som oftast är i skinn för 
att skapa önskad friktion mot mockaratten. Nomex® är det materialet som tidigare producenter av 
formel 1 bilhandskar ansett vara det mest lämpliga enligt de regler som finns inom sporten. I detta 
arbete testas Nomex® och jämförs med alternativa material som även de klarar de flesta av 
regelverkets standarder (FIA International Sporting Code).  

!
3.1 Alternativa material 
Nomex® 

Nomex® är ett varumärke som DuPont står bakom, det är en meta-aramid fiber med högpresterande 
egenskaper. Fibern har utmärkt flamskydd, god dimensionsstabilitet och är resistent mot de flesta 
kemikalier. Nomex® har en flexibel polymerkedja vilket ger goda egenskaper när det gäller 
passform och komfort (Banu, 2013).  !
Kevlar® 

DuPont är företaget bakom Kevlar®. Det är en para-aramid fiber som har utmärkta termiska 
egenskaper, den bryts ner vid 427 grader celsius. Fibern har utmärkt dimensionsstabilitet och 
mycket hög draghållfasthet. Styrkan i Kevlar® är fem gånger starkare än stål med samma vikt. Den 
har sedan tidigare inte haft någon absorptionsförmåga men med nya konstruktioner med glödtråd 
och naturligt fukttransporterande garn har förmågan att transportera fukt genom materialet ökat 
avsevärt (Habicht och Perry, 2012).  !
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Bild 1. Handskar för formel 1 bilförare, av varumärket 
Sabelt.



Ryton®  

Aetna Plastics är företaget som utvecklat varumärket Ryton®, det är en PPS (Polyphenylene 
Sulfide) fiber. Ryton® har utmärkt kemisk resistens, har näst intill ingen absorptionsförmåga samt 
mycket tolerant mot ånga, starka baser, syror och bränslen. Fibern har mycket god 
dimensionsstabilitet och är motståndskraftig i högt tempererade miljöer (Anonym, 2009) (Trade 
Journals, 2009). !
Basofil® 
Basofil® är en värme- och brandresistent melamin fiber, företaget bakom varumärket är BASF 
Corp. Fibern smälter inte när den kommer i kontakt med värme, vid en temperatur på 370 grader 
celsius börjar den dock att sönderdelas. Basofil® fiberns främsta egenskaper utöver brandresistens 
är låg värmeledningsförmåga och god dimensionsstabilitet (Parkinson, 1996). !
Zylon® 

Zylon® är en PBO (Polybenzoxazole) fiber, utvecklas av företaget Toyobo. Det svenska 
forskningsinstitutet Swerea (Bergner, 2013) menar att jämfört med Kevlar® (para-aramid) så är 
Zylon® en starkare och betydligt mer värmetålig fiber. Zylon® är mycket brandtålig, den klarar upp 
till 650 grader celsius samt har en extrem styrka. Fiberns kombination av hög styvhet, hög styrka, 
förmåga att uppta slagenergi och brandresistens gör den unik i jämförelse med likartade fibrer 
(Future Fibres Rigging Systems S.L. 2013). !
PBI® 

PBI® (polybenzimidazol) är en fiber med utmärkta termiska egenskaper, den är helt brandresistent, 
vid exponering i eldflamma behåller fibern sin höga styrka och flexibilitet tills den börjar smälta vid 
drygt 700 grader celsius. Fibern har till skillnad från ovannämnda fibrer låg dragstyrka, den har en 
bomullsliknande känsla i kvaliteten (PBI performance products 2014). !
P84® 

P84® är en polyamide fiber, utvecklad av det österrikiska företaget Inspec. Fiberns oregelbundna 
form och tvärsnitt gör att material gjorda av denna fiber ger en hög porösitet. Samma mängd fibrer 
med runt eller ovalt tvärsnitt tar endast upp hälften så mycket yta som denna polyamidefiber. P84® 
är en utmärkt fiber till filtreringsmaterial på grund av dess porösitet, ytterligare egenskaper är 
värmetålig i kombination med god kemisk beständighet (Hemmelmayr, R 2006). !
Trevira® CS 

Trevira® CS är en modifierad polyester fiber med permanent flamskyddsmedel utvecklad av 
företaget Trevira. En viss kemisk struktur i polyester fibern Trevira® CS gör att den är permanent 
flamsäker till skillnad från material som är belagda med flamskyddsmedel som slits bort efter 
slitage. De mest angelägna egenskaperna, förutom permanent framsäkerhet, är fiberns höga 
slitstyrka, utmärkta andningsförmåga samt god komfort mot huden (Trevira GmbH, 2014) !!
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Dyneema® 

Dyneema® är en Ultra-high Molecular Weight Polyethylene (UHMwPE) fiber, varumärket är 
utvecklat av det holländska företaget DSM. I tillverkningsprocessen görs en så kallad ”super 
drawn” då fibrerna sträcks ut och gör dem mer orienterade vilket ger fibern extremt bra styrka. 
Dyneema består av flera sammansatta polyethylene kedjor vilket betyder att den har hög DP, detta 
krävs för att kunna utföra ”super drawn”. Dyneema världens starkaste fiber i förhållande till sin 
egen vikt, trotts denna egenskap har den utmärkt flexibilitet samt god komfort. Fibern är hydrofob 
och den är känslig mot hög temperatur och krympning, den klarar en maxtemperatur på 100 grader 
celsius (DSM, 2007). !
Sigrafil® C  
Företaget SGL Group har utvecklat varumärket Sigrafil® C som är en akryl-baserad kolfiber. Fibern 
hög hållfasthet, hög elasticitetsmodul, god elektrisk ledningsförmåga samt låg densitet (The Carbon 
Company). !
Teflon® 

Flourpolymeren Teflon® består av väldigt långa kedjor av kol- och väteatomer som är inkapslade i 
fluor. Den kemiska bindningen mellan fluor och kol är såpass stark att den nästan aldrig reagerar 
med andra kemiska föreningar. Flourplasten har även fysiska egenskaper som gör att den har väldigt 
låg friktion. Det har en smältpunkt på ca.320-330°C (Sage Journals u.å.). !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4.0 Resultat 
!
4.1 Kravspecifikation 
Genom de intervjuer vi har gjort med förare och branschfolk, har vi fått fram de tre kraven som dem 
anser viktigast för förarens prestation under ett lopp. Svaren från intervjuerna har sammanställts och 
översatts till termer som beskriver de textila materialens egenskaper. De krav som ställs enligt 
standard är tvättbarhet och brandsäkerhet. Vi har även valt att testa slit -och rivstyrka, då det av oss 
anses vara betydelsefulla egenskaper om det sker en olycka. Då är det viktigt att handskens mest 
utsatta partier har hög slitstyrka, så att de inte rivs upp av vassa kanter. Detta har testats enligt EN 
ISO 13937-2:2000, men observera att detta inte är ett standardiserat krav för formel 1 handskar. 
 

!
Att materialet har god förmåga att släppa igenom ånga är viktigt för att det inte skall samlas svett i 
handsken. Detta är viktigt för att föraren skall kunna behålla total kontroll under hela loppet, samt 
att förhindra att handen glider runt i handsken, menar bilsportföraren Magnus Krokström. Svetten 1

kommer att transporteras från fodermaterialet, vidare till yttermaterialet som då inte får behålla 
fukten.  
!
Handskens komfort hänger mycket ihop med konstruktionen av handsken, men även materialet har 
stor inverkan på hur handsken kommer att upplevas. Under intervjuerna talade Krokström mycket 
om känslan, som har stor betydelse för föraren under ett lopp.  
!

”Under ett lopp svettas man otroligt mycket. Då är det lätt att man glider runt i handsken 
och tappar känslan. Bra grepp och känsla gör att man kan göra alla små manövreringar, 
som kan vara avgörande för ett lopp.” 
- Magnus Krokström !

Under ett lopp är det många små knappar och liknande som man lätt måste kunna komma åt. Därför 
måste det vara ett smidigt material som sitter tätt mot handen. För att få ut maximalt av den känsla 
som Krokström pratade om, vill man även att handsken skall sitta som ett extra skinn på handen.  

�7
Magnus Krokström - aktiv inom bilsport sedan 19831

Krav - enligt branschen !
- Ånggenomsläpplighet 
- Komfort 
- Smidighet !

Krav - enligt standard !
- Tvättbarhet 
- Brandsäkerhet 
(- Slit -och rivstyrka)

Fig1. Kravspecifikation med de viktigaste kraven enligt bransch och standardiserade krav.



!
Enligt standard skall materialets tvättbarhet  och brandsäkerhet testas. Tvättbarhet testas enligt ISO 2

5077. Det inbär att materialet tvättas fem gånger. Efter det mäts den genomsnittliga 
dimensionsförändringen  med formel, x1-x0/x0 * 100. Materialet skall inte ha en 3

dimensionsförändring på mer än 0,5% för att uppnå standardens krav. 
!
Materialen vi har valt är alla mycket brandsäkra. I denna undersökning har vi ändå valt att göra ett 
typ av brandtest för att själva se hur materialen reagerar i öppen låga. Materialen hålls i detta test 
över öppen låga under fem sekunder. Bild  4-6 nedan visar hur varje material reagerade under och 
efter testet. 
!
!
4.3 Concept screening matrix 

Vi kunde snabbt utesluta många material, då kraven på det material vi söker är höga. Det var bara 
de högpresterande aramid fibrerna som kunde komma upp på den nivå av brandsäkerhet och 
tvättbarhet som ställs enligt branschens standard. I denna tabell kommer det även tas hänsyn till 
materialets slitstyrka, då det anses vara ett avgörande krav. 

Vi sammanställde alla aktuella material i en concept screening matrix (Steven och Eppinger, 2011). 
Utefter de fakta vi tagit fram om materialen, jämfördes dem mot varandra och fick sedan betyg på 
en skala mellan 1-5, där 5 är det bästa. De material som visade sig vara mest aktuella var Nomex®, 
Kevlar® och Trevira® CS. 

 

!

Nomex® 
(Meta 
aramid)

Kevlar® 
(Para 
aramid)

Teflon® 
(Flour-
carbon)

Ryton® 
(PPS)

Basofil® 
(Melamine)

Zylon® 
(PBO)

P-84® 
(Polya-
mide)

Sigrafil®  
(PAN-
based 
kolfiber)

Dyneema
® 
(UHMwPE)

Trevira 
CS® 
(Polyester)

Brand-
säkerhet

5 4 2 3 3 4 4 3 1 5

Slitstyrka 4 5 2 3 2 5 2 3 5 3

Tvätt-
barhet

5 2 4 3 3 0 3 1 3 2

14 11 8 9 8 9 9 7 9 10
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Tvättbarhet - När man mäter materialets förändring av tvättning.2

Dimensionsförändring - Krympning eller töjning av materialet.3

Tabell 1. Uteslutning av material i concept screening matrix för fortsatta tester.



!
4.4 Resultat av tester 

Enligt tabell 1 var Nomex®, Kevlar® och Trevira® CS de materialen som gav bäst resultat. 
Ytterligare ett material, Nomex® III, valdes att testas i den andra matrisen - concept scoring matrix 
(Steven och Eppinger, 2011). Nomex® III består av 95% Nomex® och 5% Kevlar®. Då Kevlar® och 
Nomex® är liknande material, men ändå har vissa egenskaper som differentierar sig mot varandra, 
valde vi att även testa Nomex® III. Då det redan visat sig att Nomex® och Kevlar® är två av de mest 
lämpliga materialen, ansågs det relevant att även undersöka en blandning av dessa två material. 
!
4.4.1 Martindale Metod 
Tester om nötningsbeständighet har gjorts på fyra material, Trevira® CS, Nomex®, Kevlar® samt 
Nomex® III . Testet gjordes enligt Martindale Metod  (ISO 12947-2:1998) med kontroll av 4 5

tygproverna var 5 000 varv, totalt antal varv var 20 000. Efter 5 000 varv hade ingen förändring 
skett på någon av proverna, inte heller efter 10 000 varv. Dock visade det sig att Trevira® CS efter 
15 000 varv slitits sönder ett par millimeter i kanten av provet. De tre resterande materialen visade 
inte på något större slitage efter 20 000 varv, vilket betyder att det är mycket slitstarka material. 
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
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 Nomex® III - Ett material som består av 95% Nomex® och 5% Kevlar®.4

 Nötningsbeständighet mäts genom att utsätta provet för en gnuggande rörelse i form av en cirkulär figur. 5

Nötningen utvärderas med jämförelse med verkliga prover.

Bild 2. Maskin för Martindale Metod till vänster. Bilden till höger visar  
hur de fyra materialen såg ut efter testet utförts. 



!
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
4.4.2 Test av tvättbarhet 
Tvättbarhet har testats enligt ISO 5077 på Textilhögskolans färg- och beredningslaboratorium. 
Dimensionsförändringen av tygproverna fick inte vara mer än 0,5% enligt denna standar. Efter att 
tvättning enligt ISO 5077 gjorts beräknade vi dimensionsförändringen  på Trevira® CS, Nomex®, 6

Kevlar® samt Nomex® III. Av de fyra material som testades klarade två av dem standarden (ISO 
5077), det var Nomex® och Nomex® III. 

!
!
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 Formel: x1-x0 / x0 * 100 (cm)! ! ! ! x1=dimension efter tvätt x2=dimension innan tvätt6

! !

Nomex® III Nomex®

Trevira® CS Kevlar®

Bild 3. Provbitar av material före Martindale Metod - testet till höger samt 
efter till vänster.

Trevira CS® !
(20,8-21,2) / 21,2 = -0,0189 cm (-1,89%) 

Nomex® !
(21,2-21,2) / 21,2 = -0 cm (-0%)

Kevlar® !
(20,8-21,2) / 21,2 = -0,0188 cm (-1,88%)

Nomex® III !
(21,1-21,2) / 21,2 = -0,0047 cm (-0,47%)

Fig 3. Uträkningar med formel x1-x0 / x0 * 100 (cm) av dimensionsförändringen efter tvätt.



!
!
4.4.3 Test av rivstyrka 
 

!

!
Rivstyrka testades enligt ISO 13937. Detta var inget test som materialet behövde klara enligt 
standard. Testet gick ut på att dra materialet i både varp -och väft led. Materialet klipptes i bitar som 
var 20 cm långa och 5 cm breda. Biten klipptes sedan med ett 10 cm djupt snitt längs med långsidan 
för att kunna rivas isär. När snittet nådde den markerade punkten stoppades maskinen. (Fig 2) 
Rivstyrkan på Kevlar® kunde inte testas, på grund av att materialet var för starkt för att testet skulle 
kunna göras på maskinen som Textilhögskolans laboratorium har. Därför klassades det testet som ej 
giltigt . 7

!
!
!
!
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Bild 4. Test av rivstyrka

20cm

10cm

2,5cm 10cm

Fig 2. Visar i vilket format provbiten skall 
klippas för test av rivstyrka.

Tabell 2. Resultat av vardera material test för rivstyrka.

Newton (N)!
Varp

Newton (N)!
Väft

Resultat

Nomex® 48 45 93

Kevlar® Ej giltigt Ej giltigt

Trevira CS® 25 25 50

Nomex® III 70 74 144

 Kevlar® kunde inte testas. Därför klassades det testet som ej giltigt.7



!
4.4.4 Brandtest 
Brandtestet gjordes inte enligt standard. Vi testade bara att hålla materialet över öppen låga för att 
se vad som hände. Materialen är mycket tåliga mot brand. Nomex® och Trevira® CS är helt 
brandsäkra material. Det var ändå mycket intressant att se hur materialen påverkades av att utsättas 
för öppen låga. 
!
Trevira® CS är ett helt brandsäkert material och därför reagerade det nästan inte alls när det utsattes 
för öppen låga. Man kan se spår av att materialet har smält något längs med kanten, annars har inget 
hänt. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Kevlar® var det material som reagerade sämst på vårt brandtest. Materialet är mest känt för sin 
slitstyrka, men något sämre på brandsäkerhet. När vi höll tyget över öppen låga tog det eld och 
brann några sekunder innan lågan dog ut. Efter testet kan man se tydliga spår av lågan på materialet. 

!

!
!

!
!
!
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Bild 5. Trevira® CS reagerade inte nämnvärt på brandtestet.

Bild 6. Kevlar® började brinna under testet. 



Nomex® III är mycket brandsäkert material och klarade testet bra. När materialet kom i kontakt med 
elden smälte det något och drog ihop sig, men brann aldrig. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Nomex® smälte något, precis som Nomex® III. Det drog ihop sig och man kan se tydliga spår på 
materialet efter testet. Dock brann aldrig materialet. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bild 7. Nomex® III smälte något, men började inte brinna.

Bild 8. Nomex® smälte något, men började inte brinna.



4.4.5 Övriga tester 
Smidighet, ånggenomsläpplighet och komfort är de tre krav som vi inte har testat enligt en ISO-
standard. Det innebär dock inte att dessa krav är mindre viktiga, dem är ur förarens synpunkt de 
viktigaste för att göra ett bra lopp. Ånggenomsläppligheten testades genom att hålla materialet över 
en kastrull med kokande vatten. Smidigheten och komfort har helt enkelt poängsatts genom att 
känna på och röra materialet. Genom denna analys har vi kunnat jämföra och poängsätta materialen. 
!
4.4.6 Concept Scoring Matrix 
I concept scoring matrix (Steven och Eppinger, 2011) gjordes följande tester: brandsäkerhet, 
slitstyrka, tvättbarhet, smidighet, komfort, ånggenomsläpplighet och rivstyrka. Enligt våra 
kvalitativa intervjuer (Krokström och Lergell, 18/02/2014) är smidighet, komfort och 
ånggenomsläpplighet de viktigaste egenskaperna för en formel 1 bilförare. !
När sammanställning gjordes av alla värden på vardera material i concept scoring matrix fick 
Nomex® högst resultat. Nomex® III och Trevira CS® är inte långt efter, men eftersom Trevira CS® 

inte klarade standarden för tvättbarhet är det inte aktuellt. !!
 

!
!
!
!
!
!

Nomex Kevlar Trevira Nomex

Brandsäkerhet 5 4 5 5

Tvättbarhet 5 0 0 5

Rivstyrka 4 Ej giltigt test 3 5

Slitstyrka 4 5 2 4

Smidighet 3 1 5 2

Komfort 3 1 5 2

Ånggenom-
släpplighet

3 1 4 3

27 12 24 26
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Tabell 3. Concept scoring matrix visar resultaten av de slutgiltiga testerna enligt kravspecifikationen (Fig 1.)



5.0 Diskussion 
Utifrån de tester vi gjort så är det lämpligaste materialen till en handske för formel 1 bilförare  
Nomex®. Enligt tabell 3 var Nomex® III inte långt ifrån Nomex®. Med dess höga resultat på testet 
för rivstyrka (tabell 2) anser vi att det har övervägande fördelar. Därför skulle Nomex® III kunna 
vara ersättande för Nomex®, som idag i största utsträckning används för formel 1 handskar. Vi 
menar att resultatet för rivstyrka är såpass viktigt att det är nödvändigt att åtminstone övervägas. 
Naturligtvis beror valet av material på vad leverantören i fråga vill använda för säljargument på den 
slutgiltiga produkten. !
Nomex® har dock visat på bättre resultat vad gäller komfort och smidighet än Nomex® III. Vi tänker 
att man skulle ha Nomex® III på de partier som inte är lika rörliga, så som ovansidan av handen. 
När man knyter handen är det den mest utsatta delen, därför känns det lämpligt att ha ett mycket 
slitstarkt material där.  !
Mellan fingrarna och på fingerspetsarna vill man inte ha ett stelt material, snarare något som är 
smidigare och mer rörligt. Nomex® skulle därför vara ett lämpligt material att ha på dessa delar av 
handen, eftersom det är ett mer flexibelt material, men fortfarande helt brandsäkert. Då mer flexibla 
och smidiga material skulle handsken sitta stramare runt fingerspetsarna, vilket är viktigt eftersom 
föraren vill uppleva handsken som ett extra skinn. !
Trevira CS® är ett mycket rörligt och flexibelt material som har många fördelar vad det gäller 
egenskaper som komfort, smidighet och ånggenomsläpplighet (Tabell 3). Dock klarade inte Trevira 
CS® testet för tvättbarhet och är därför inte ett lämpligt material för formel 1 bilhandskar. Kevlar® 
är det starkaste materialet som vi undersökt i testerna. På grund av att det är ett såpass starkt 
material visar det inte lika bra resultat i smidighet och ånggenomtränglighet. Det är ett stelare 
material och dess slit- och rivstyrka är bättre än vad det behöver vara på en formel 1 bilhandske. 
Kevlar® har heller inga andra egenskaper som gör att det skulle vara ett mer lämpligt material 
jämför med de andra vi testat. Kevlar® klarade inte heller standarden för tvättbarhet och är därför 
inget aktuellt material för vår produkt. Alla material måste klara de standarder som regelverket 
bestämmer för att det i slutändan skall kunna tillverkas en godkänd handske. !
Genom att förbättra formel 1 handskar med material i kombination av Nomex® och  Nomex® III, ser 
vi att det skulle kunna ge många fördelar för sporten. Formel 1 körning är en sport med många 
risker som kan vara livshotande. Genom att förbättra förarnas utrustning med att både ge ökad 
kontroll under loppet, men också ge ökat skydd vid eventuell olycka, så skulle man kunna minimera 
skadeutfallet på föraren. Det är oerhört viktigt att utrustningen verkar för att förebygga olycka, men 
även skydda när det ändå sker. Därför är alla framsteg viktiga inom den här typen av 
sportutrustning. 
!
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6.0 Slutsatser 
I denna rapport har vi kunnat besvara forskningsfrågorna ”Vilka är kraven på en handske för 
Formel-1 bilförare?” (Fig1) och ”Vilket är det mest lämpliga materialet/materialen som uppfyller de 
krav och regler som finns på en handske för formel 1 bilförare?” (Tabell 3). Slutsatsen vi kan dra av 
det arbete vi gjort är att de viktigaste kraven som ställs på handsken är ånggenomsläpplighet, 
komfort, smidighet, tvättbarhet, brandsäkerhet samt slit -och rivstyrka. Det är krav som tagits fram 
genom kvalitativa intervjuer (Seidman, I 2012) med branschfolk, samt granskning av branschens 
standard (FIA standard 8856-2000). Kraven tvättbarhet och brandsäkerhet var extra viktiga, då detta 
är krav som materialet måste klara av. Resterande krav är viktigare för att tillfredsställa förarens 
efterfrågan. Det är därför naturligtvis viktigt att ta hänsyn till i val av material, för att kunna skapa 
en så konkurrenskraftig handske som möjligt. !
De material som har testats och bäst uppfyllde alla krav enligt branschens standard var Nomex® och 
Nomex® III. Kevlar® och Trevira CS® klarade inte det standardiserade testet för tvättbarhet. Kevlar® 
visade även bra resultat på slitstyrka, men har bristande egenskaper vad det gäller smidighet, 
komfort och ånggenomsläpplighet. Smidighet var ett av de allra viktigaste kraven som ställdes av 
förarna. Vår slutgiltiga slutsats blir därför att en kombination av de båda materialen, Nomex® och 
Nomex® III hade varit det mest lämpliga, eftersom Nomex® är ett smidigare material. På så vis kan 
man uppnå alla krav i kravspecifikationen och får då den bästa tänkbara handsken. !
Resultatet av denna undersökning kan ligga som underlag inom andra områden, inte enbart inom 
formel 1 som varit fokus i denna rapport. Det finns andra bilsporter där kraven och önskemålen på 
materialet i de textila produkterna är liknande med formel 1 bilsporten. De krav som testats i denna 
undersökningen kan också vara betydelsefulla för funktionella plagg inom exempelvis 
industriarbete. Det klimat och de förutsättningar som finns när ett formel 1 lopp körs kan jämföras 
med att arbeta i varma miljöer där det är främst fysiskt arbete. Förutsättningarna är att plaggen kan 
transportera fukt, tåla värme, ha god passform och komfort, samt att hög riv- och slitstyrka. Därför 
anser vi att denna undersökning kan vara aktuell inom fler användningsområden än bilsport. det 
väsentliga är vår kravspecifikation och hur den kan passa in på andra typer av plagg.  !
!
!
!
!
!
!
!
!
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7.0 Vidare forskning 
Då vi i denna rapport har valt att inte fördjupa oss i handskens konstruktion, design och sömnad 
lämnar vi det till vidare forskning. Detta hänger mycket ihop med valet av material och är därför 
viktigt att ta hänsyn till under processen. Hur materialen förhåller sig till t.ex. tvättbarhet bör tas 
hänsyn till vid utformning av handsken. Som vi tidigare skrev finns det möjlighet att kombinera 
Nomex och Trevira CS i handsken. På vilket sätt detta skall göras är viktigt att förhålla sig till för 
att uppfylla standardens krav. Det är även tydligt specificerade standarder för vad sömnaden skall 
uppnå för krav. 
!
Under tiden vi jobbade med vårt arbete kom vi i kontakt med en ny typ av ”kardborreband”. Denna 
variant av kardborre har mycket kortare lugg än vanligt ”kardborreband”. Materialet testas nu för att 
ge ökat grepp för golfspelare. Motsatsmaterialen sitter på golfhandsken och klubbans handtag. Det 
har visat sig ge mycket bra grepp. Vi tänker att det även hade vart intressant att se hur materialet 
fungerar för formel 1 handskar. 
!
Vi ser även gärna att man gör vidare forskning för att kunna ta fram ännu bättre utrustning för 
formel 1 förare. Då menar vi inte bara handskar, utan även resterande plagg som föraren bär. Som vi 
tidigare har nämnt, så är det otroligt viktigt att utrustningen verkar i förebyggande syfte och ändå 
skyddar när det krävs. Vi menar att det finns mycket förbättringar som kan göras i exempelvis 
noggrannare studier av materialval och konstruktion. 
!
  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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9.0 Bilagor  
!
9.1 Intervjufrågor 
Vad heter du och hur gammal är du? 
Vilka erfarenheter har du inom formel 1 och övrig bilsport? 
Vilka skulle du säga är de viktigaste egenskaperna på en handske för formel 1 förare? Bortsett från 
de krav regelverket ställer.  
Vilka brister finns på de formel 1 handskar som finns på marknaden idag? 
Hur många gånger används ett par formel 1 handskar i genomsnitt idag? !
9.2 Uppdelning av arbetet 
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 Informationssökning Amanda & Linnea 
Teoretisk referensram Amanda 
Resultat 
 Kravspecifikation Linnea 
 Alternativa material Amanda & Linnea 
 Concept screening matrix Linnea 
 Resultat av tester Amanda 
  Martindale Metod Amanda 
  Test av rivstyrka Linnea 
  Test av tvättbarhet Amanda 
  Brandtest Linnea 
  Övriga tester Linnea 
  Concept scoring matrix Amanda 
Diskussion Amanda & Linnea 
Slutsats Linnea & Amanda 
Vidare forskning Linnea !!!!
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