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Sammanfattning 

Den här studien undersöker två ullgarner som beställts med samma 

kravspecifikation från olika leverantörer, A och B. Garnerna används av ett företag 

som väver mattor. Ullgarnerna har upplevts som olika i produktion och problem 

uppstår i väven som öglor och ojämna stadkanter. Syftet med studien är att fastställa 

vad som skiljer garnerna åt och hur detta kan uttryckas i en garnspecifikation för 

att få mer likvärdiga garner. Analys av litteratur och artiklar genomfördes för att få 

en bättre förståelse för ull och hur olika egenskaper hos fibrer kan påverka olika 

processer. Utifrån dessa har det bestämts vilka tester som bör utföras.  

 

Tester utfördes först på garnnivå där garnernas styrka, töjning och elasticitet 

testades i en dragprovare, fuktinnehållet mättes och en inneboende spänning i 

garnerna skattades genom att mäta självsnodden. På fibernivå mättes bredden, 

längden, krusigheten och andel medullerade fibrer, som är fibrer med en större 

kärna än vanliga ullfibrer. De tester som visade på signifikanta skillnader 

genomfördes på färgade garner för att verifiera de skillnader som upptäcktes mellan 

leverantörernas ofärgade garner. 

 

Med resultaten från testerna och litteratursökningen diskuterades viktiga tillägg i 

den befintliga garnspecifikationen. Dessa ansågs bland annat kunna vara fiberlängd 

och fiberbredd som kan anges med både medelvärde och fördelning, andel 

medullerade fibrer, E-modul och att mäta de mekaniska egenskaperna med cN/tex 

istället för enbart Newton för att få ett mer anpassad värde som tar hänsyn till 

variationerna i ull.  

 

Slutsatsen för uppsatsen blev att garnerna skiljer sig tillräckligt åt på fibernivå för 

att de ska bete sig olika som visats i de mekaniska egenskaperna. Det finns en 

skillnad i hur garnerna töjer sig vilket skulle kunna förklara problemen som uppstår 

i väven. Utöver att enbart specificera parametrar kan testmetoder och standarder 

samt hur resultaten ska analyseras diskuteras med garnleverantörer. 
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Abstract 

This study investigates two yarns made of 100 % wool that have been ordered with 

the same specification but from different suppliers. The yarns are used by a 

company that produces carpets. During weaving these yarns don’t behave the same 

and therefore problems have appeared in production. The aim with this study is to 

investigate why the two yarns behave differently. A literature study has been 

conducted to assemble information about wool properties and how these can have 

an affect on different processing steps typical for wool. From these findings it was 

concluded which tests to perform during this study.  

 

Tests that measured tensile properties, moisture content and twist liveliness were 

first performed on uncoloured yarns. At fiber level the fibre width, length and crimp 

as well as proportions of medullated fibres were measured. A medullated fibers is 

a fiber with a bigger core than a regular wool fibre. Tests that showed significant 

differences were also carried out on coloured yarns to see if the differences remains 

after dyeing.  

 

Together with the test results and information from litteratur it's discussed how 

differences in parameters are related to the yarn properties and if it's possible to 

translate these findings into new demands for a yarn specification. These were 

considered to be fiber width and length specified with both a mean and distribution, 

proportion of medullated fibres, E-module and to specify the mechanical properties 

with cN/tex instead of only Newton to get a value that is more true to the variations 

in wool.   

 

It's concluded that the yarns differ sufficiently at fiber level to give them different 

properties, which shows in the mechanical properties. There is a difference in the 

two yarns ability to stretch and this can explain problems that arise during weaving. 

In addition to suggest parameters to specify it's discussed how desiding a standard 

to follow for measures and how to analyze the results could help to ensure demands 

in the specification.   
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Den här studien jämför två ullgarner från två olika leverantörer, som i studien kallas 

leverantör A och leverantör B. Garnerna har beställts från de två leverantörerna med 

samma kravspecifikation. En kravspecifikation talar om vilka egenskaper en 

produkt ska ha och hur väl de skall kunna leva upp till dessa. När det gäller garner 

så kan kravspecifikationen istället kallas garnspecifikation. Garnerna används av 

ett företag som väver mattor. Ullgarnerna beter sig olika i vävmaskinen och 

mattorna som vävs når inte upp till kvaliteten de ska ha för att kunna säljas. Syftet 

med studien är att ta reda på vad som skiljer garnerna åt och hur skillnaderna kan 

uttryckas i en garnspecifikation för att få garner som beter sig liknande i väven. 

Analys av litteratur och artiklar genomfördes för att få en bättre förståelse för ull 

och hur ullfibern kan påverka de egenskaper som garnet får. Utifrån analysen har 

det sedan bestämts vilka tester som ska utföras.  

      

Tester utfördes först på garnnivå där garnernas testades i en maskin som drar ut 

garnerna med en jämn hastighet och registrerar kraften, i Newton (N), som krävs 

för att töja ut tills garnerna går av. Fuktinnehållet i garnerna mättes och hur om 

spänningar fanns i garnerna mättes med självsnodden, det vill säga hur benägna 

garnerna var att sno om sig själva. På fibernivå mättes bredden, längden, hur vågiga 

fibrerna var och andelen medullerade fibrer. Medullerade fibrer är fibrer som har 

en mycket större kärna än vanliga ullfibrer och blir därför lättare och ser större och 

ljusare ut. De tester som visade på signifikanta skillnader genomfördes även på 

färgade garner för att verifiera de skillnader som upptäcktes mellan leverantörernas 

ofärgade garner. 

 

Med resultaten från testerna och litteratursökningen diskuterades viktiga tillägg i 

den befintliga garnspecifikationen. Dessa ansågs bland annat kunna vara fiberlängd 

och fiberbredd som kan anges med både medelvärde och fördelning, andel 

medullerade fibrer och E-modul som anger den elastiska delen av fibern. De 

mekaniska egenskaperna skulle även kunna anges med cN/tex, där kraften divideras 

med tex-talet d.v.s. tjockleken på garnet, istället för enbart Newton för att få ett mer 

anpassad värde som tar hänsyn till variationerna i ull.  

 

Slutsatsen för uppsatsen blev att garnerna skiljer sig tillräckligt åt på fibernivå för 

att de ska få olika egenskaper som visar sig även i de mekaniska egenskaperna. Det 

finns en skillnad i hur garnerna töjer sig vilket skulle kunna förklara problemen som 

uppstår i väven. Utöver att enbart specificera parametrar kan testmetoder och 

standarder samt hur resultaten ska analyseras diskuteras med garnleverantörer. 
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Förord 

Detta är ett examensarbete utfört som avslutande moment av textilingenjörs- 

utbildningen på kandidatnivå, 180 hp, vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås. 

Anders Persson har handlett arbetet, Nawar Kadhi och Katarina Lindström 

Ramamoorthy har haft sina kontorsdörrar öppna för frågor och till alla riktas ett 

stort tack. Klasskompisar har varit tillgängliga som stöd genom samtal och sällskap. 

Projektgruppen önskar också tacka varandra för likvärdigt deltagande i arbetet.  

 

För att kunna studera hur skillnader och variationer kan uppstå i produktion av 

ullgarner har ett företag använts som fallstudie för den här uppsatsen. Företaget 

tillverkar vävda och tuftade mattor med höga krav på kvalitet. De beställer ofärgat 

ullgarn från garnleverantörer och skickar sedan garnerna till ett färgeri. Företaget 

har tidigare haft en leverantör av ullgarn, i uppsatsen kallad leverantör A, men för 

att skapa säkerhet och konkurrens började de köpa in ullgarn från en till leverantör, 

i uppsatsen kallad leverantör B. Det riktas ett tack till företaget för det material de 

har försett arbetet med och för efterfrågad information de har kommunicerat. 

 

Jenny Borg, Silje Sagen & Sara Tivell 
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Termer och definitioner 

Bulk – volym hos ett garn eller en samling fibrer 

Elasticitet – ett materials förmåga att återgå till sin ursprungliga form efter 

deformation 

Fiberflor – Skikt av textilfibrer som sammanhålls enbart av fibrerna själva 

Kortex – kärnan av en ullfiber 

Krusighet – antal vågor som ger ullfibern dess tredimensionalitet, kan även kallas 

krimp 
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Linjär densitet – Talar om hur mycket massa som finns på en given sträcka 

Makro-, mikro- och protofibriller – beståndsdelar av kärnan i en ullfiber  

Medullerade fibrer – en fiber som har en större kärna 

Självsnodd – ett fenomen där ett garn lätt snor om sig själv och blir tilltrasslad, 

beteendet kallas även “nervöst” 
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1. Introduktion 

“Trots allt, är ullen från det svarta fåret lika varm” sa syster Margaretta i filmen 

Sound of Music. Att färgen inte beror på ullens isoleringsförmåga har hon delvis 

rätt i, från ett vetenskapligt perspektiv kan hennes påstående diskuteras eftersom ull 

sällan kan förväntas bete sig lika. Homogenitet begränsas oftast av den stora 

variationen som finns i råmaterial, där ull är ett naturmaterial med just sådana 

begränsningar (Sommerville 2009). Det finns många olika sorters ull från flera 

olika typer av djur däribland får, alpacka, kanin, kamel och myskoxe (Kadolph 

2014). Variationen mellan dessa djurs ull blir naturligtvis väldigt stor, men i denna 

uppsats är det fårull som studeras. Även hos fårull uppkommer stora variationer 

längs med fibern, mellan fibrer, får och regioner. Att välja eller specificera ull för 

produktion som exempelvis vävning kan därför vara en utmaning, om körning i 

maskin ska fungera felfritt och den slutliga produkten ska uppnå en viss kvalitet 

(Sommerville 2009). För att ta hänsyn till de här variationerna har olika världsdelar 

och länder egna system som klassificerar de olika ullsorterna. Med ett 

klassificeringssystem menas ett system där fibrerna kategoriseras efter parametrar 

som exempelvis fiberfinlek, längd, lyster och vikt. Denna kategorisering hjälper till 

att skapa förutsättningar för god kvalitet för ullets slutändamål eller 

användningsområde (Roche & Andrew 1995). The International Wool Trade 

Organization (IWTO) är en etablerad global organisation för standarder inom 

ullindustrin som underlättar kommunikationen. De arbetar för en hållbar framtid 

för ullindustrin genom att stödja forskning, utbildning och kunskapsdelning (IWTO 

u.å.). 

 

1.1 Ullindustrin i Sverige 

I den svenska textilindustrin växer efterfrågan och viljan att använda den ull som 

Sverige årligen producerar. I teorin skulle efterfrågan kunna uppfyllas med den 

mängd ull svenska får producerar varje år. Under en workshop arrangerad av Smart 

Textiles, med fokus på att öka mervärdet för den svenska ullen, presenterade 

Claudia Dillman 1  läget för den svenska ullen åren 2017-2018. Den beräknade 

mängden ull svenska får producerade under året 2017 var 1200 ton. Det köptes upp 

349 ton råull inom Sverige, varav 235 ton sedan exporterades. Samtidigt 

importerades 210 ton tvättad ull och 1240 ton kardad ull. Den mängd som varken 

köptes upp eller exporterades slängdes. Varför en sådan liten andel av Sveriges 

egna ull används inom den inhemska industrin var en av frågorna som diskuterades 

under workshopen. Enligt Marie Sandin2  från Ullcentrum på Öland är spinnerierna 

                                                
1 Claudia Dillman, Styrelseledamot. Svenska Fåravelsförbundet. Ullworkshop - Svensk ull på nytt 

sätt, smart textiles. Textilhögskolan, Högskolan i Borås den 11 april 2019. 
2 Marie Sandin, Ullcentrum på Öland. Ullworkshop - Svensk ull på nytt sätt, smart textiles. 

Textilhögskolan, Högskolan i Borås den 11 april 2019. 
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i Sverige, som det ser ut idag, alldeles för småskaliga och passar bäst för garner 

som ska användas för hantverksändamål. Hon menar att om Ullcentrum på Öland 

ska få den volym av garner de behöver för sin verksamhet hade alla spinnerier i 

Sverige behövt jobba enbart för dem.  

 

Under workshopen pågick en diskussion mellan företagen om att vilja ha fler 

leverantörer av ullgarner och hur det skulle vara fördelaktigt att få tag på detta i 

Sverige. Långa transporter från till exempel Nya Zeeland skulle kunna undvikas 

menade flera. Jodi Everdin3 presenterade framgången med ett projekt klädföretaget 

Filippa K har gjort för att kartlägga sina möjligheter att använda svensk ull. Ullen 

blev tvättad och kardad i Sverige innan den skickades till Italien för att spinnas och 

stickas. Det Filippa K kom fram till var att industriellt producerade garner och tyger 

av svensk ull är möjligt, men för dem var ledtiderna längre än vanligt med tanke på 

kommunikation och transport. Det som anses sakna i Sverige, för att skapa den 

önskade ullindustrin, är en infrastruktur som kan hantera det som händer mellan får 

och företag. Denna kedja för ull presenteras nedan i avsnitt 1.2. Under workshopen 

uttrycktes en oro för att den kunskap om ull som hantverkare i Sverige besitter ska 

gå förlorad om det inte tillvaratas i tid. 

 

1.2 Ullkedjan för mattor 

Ansvaret för ullens kvalitet, och dess miljöpåverkan, startar hos fårhållaren. Allt 

från mängden växtrester i ullen till hur klippningen utförs, och om 

bekämpningsmedel använts, påverkar hur ullen kommer behöva behandlas senare 

för att få en renare vara. När fåren klippts och ullen samlats in i balar är nästa steg 

att ullen säljs direkt på gården eller på stora auktioner genom en ullmäklare. 

Ullmäklaren tar över ansvaret att presentera den kvalitet som ullen har för 

intresserade köpare. Mäklarens kvalitetsarbete ligger i att ta ut stickprov som kan 

representera ullbalarna, och sedan se till att tester utförs på stickproven. De tester 

som presenteras för köparna är fiberlängd, fiberbredd, färg, mängd med växtrester 

och vikt efter tvätt. Testerna är idag skapade och standardiserade av IWTO. De som 

köper råullen är oftast ulltvätterier som jobbar för eller säljer på kommission åt 

exempelvis en producent inom garnindustrin (Simpson 2002). 

 

Omvandlingen av råull till konsumentprodukter innefattar en följd av 

bearbetningssteg som enligt Wood (2010) kan grupperas i tre huvudfaser: 

rengöring, spinning och tygtillverkning. Råull innehåller en hel del orenheter vilket 

kan ta upp så mycket som 30-70 % av ullens totala massa. Dessa orenheter består 

av ullfett, torkat svett, smuts och sand. Råull kan också innehålla upp till 5 % 

vegetabiliska rester (Mather & Wardman 2015). Rengöringen skall genomföras på 

                                                
3 Jodi Everding, Filippa K. Ullworkshop - Svensk ull på nytt sätt, smart textiles. Textilhögskolan, 

Högskolan i Borås den 11 april 2019. 
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ett sätt som avlägsnar alla föroreningar utan att kompromissa med ullfiberns fysiska 

och kemiska tillstånd (Halliday 2002). 

 

Ullfettet måste tvättas bort innan vidare processer eftersom fettet gör det svårare att 

karda, spinna och processa fibrerna. Ullen tvättas i fiberform men måste även 

tvättas som garn eller tyg för att få bort ytterligare fett och oljor som tillsätts i 

spinning-, trikå- eller vävprocessen. All ullfett tas inte bort helt. Ungefär 0,4-0,6 % 

finns kvar efter tvättprocessen för att fibrerna inte ska bli för sköra och riskera att 

brytas av i spinnprocessen. Ull som har spunnits i kardningsystemet kan ha kvar så 

mycket som 3 % av ullfettet (Choudhury 2011).  

 

Spinning av ullen sker vanligtvis i tre typer av system: kammat, halvkammat och 

kardat. Det som skiljer dessa system åt är längden på fibrer som används och hur 

parallellt de ligger i det slutgiltiga garnet. Cirka 80 % av den Nya Zeeländska ullen 

bearbetas i kardningssystemet vilket är det vanligaste systemet för att tillverka 

mattgarner (Hunter 2002). Kardningssystemet tillåter en beredning av ullfibrer med 

en större variation. Av de olika systemen innehåller kardningssystemet minst antal 

steg från det att ullen har tvättats tills att det är ett färdigt garn. 

 

Det resulterande garnet blir ofta ojämnt, hårigt och bulkigt. I kardningssystemet kan 

det enligt Wood (2009) vara svårare att åtgärda variationer som uppstår efter att 

ullen har blivit kardad. Se figur 1 för en överblick över processerna i 

kardningssystemet.  

 

 
 

Figur 1. Översikt över beredning av ull för mattor (Sagen 2019). 

 

Spinnprocessen kan generellt delas in i tre delar: bildandet av förgarn4, förberedelse 

för spinning och garnutformning (Hunter 2002). I det första steget öppnas och 

blandas fibrerna, vegetabiliska rester tas bort och ett smörjmedel tillsätts för att 

underlätta kardningen där ett fiberflor sedermera skapas. I det andra steget 

parallelliseras fibrerna, sträcks ut och får en så kallad falsk tvist för att de ska hålla 

ihop och få en styrka för att klara av det nästkommande steget. I sista steget sträcks 

fiberfloret ytterligare, garnet får här sin linjära densitet och samtidigt tillförs en 

                                                
4 Avlångt fiberflor med en preliminär snodd. 
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slutgiltig snodd med förbestämt antal varv och ett garn har bildats (Hunter 2002; 

Wood 2009).  

Färgningen av garnerna kan ske i olika former. Garnet kan färgas som härvor eller 

på koner (Wood 2009). Eftersom ull skadas av alkalier, se avsnitt 2.1.1, färgas det 

med antingen syrafärg eller reaktivfärg.  

 

1.3 Garnspecifikation 

En garnspecifikation skapas av de företag som tar in garn till sin produktion. I den 

ska det framgå hur garnet ska konstrueras och vilka egenskaper garnet skall ha. 

Chaudhuri och Bandyopadhyay (2009) diskuterar vikten av en välutformad 

specifikation. När en beställning skapas till en garnleverantör kan det bli kostsamt 

att specificera för mycket, eftersom utförandet av de tester som krävs för att kunna 

verifiera uppfyllandet av en parameter tar mycket tid och kräver noggrannhet. 

Samtidigt finns en risk i att “underspecificera” som kan resultera i försämrad 

kvalitet och eventuellt svinn i produktionen. 

 

1.4 Problematisering 

Trots att ull endast utgör en liten del av den totala världsmarknaden för fibrer växer 

intresset att använda ullen med dess unika egenskaper. Ull kan skapa mer hållbara 

produkter och ersätta de massproducerade syntetfibrerna påpekades det under årets 

kongress anordnad av IWTO (IWTO 2019). I Sverige har debatten om produktion 

av ull och ullprodukter lyfts upp igen efter rapporter och uppmärksamhet i medier 

om mängderna ull som slängs (Letterfors 2018; Lagerström 2019). Hur industrin 

och infrastrukturen skulle kunna byggas upp igen för att ull skall få ett högre värde 

är en del av diskussionen. Att tydliggöra kunskap och parametrar som är viktiga för 

att kunna skapa ett ullgarn efter det som industrin kräver, kan ge ett underlag för 

återuppbyggnaden av den svenska ullindustrin. En följd av en sådan 

återuppbyggnad skulle minska transport av ull från andra världsdelar och länder 

som Nya Zeeland. 

 

Som förklarat i förordet har ett företag använts som fallstudie i den här uppsatsen 

upplevt problem i vävningen p.g.a. att garnerna varierar och beter sig olika. 

Företaget har beställt ullgarn från garnleverantörerna A och B med samma underlag 

och garnprover. Trots detta har problem uppstått med att ullgarnerna från de två 

garnleverantörerna skiljer sig åt i produktion och skapar slutprodukter som inte når 

upp till företagets kvalitet. Huvudsakliga problem är ojämna stadkanter vid körning 

av A och B i olika fält, täta och hårda mattor i vävning med bara B och att öglor 

skapas i väven när A och B körs parallellt.  

 

Det som inte kunnat hittats inom det här ämnet är jämförande studier av ullgarner 

och hur garnspecifikationer ska utformas för att skapa goda förutsättningar för att 

få garner med liknande egenskaper. Den kunskap som finns om ullens egenskaper 
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och hur de ska specificeras för ullgarner misstänks därför finnas hos hantverkare 

och människor som arbetat med ull dagligen.  

 

1.5 Syfte 

Syftet med den här studien är att ta reda på varför två till synes likvärdiga ullgarner 

beter sig olika, samt diskutera parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid 

utformning av en garnspecifikation.  

 

1.6 Frågeställningar 

Hur och varför skiljer sig garnerna mellan leverantör A och B åt? 

 

Kan de skillnader som upptäcks mellan A och B förklara problemen som uppstår i 

väven hos företaget? 

 

Går det att ta hänsyn till de parametrar där skillnader påvisas när en 

garnspecifikation ska utformas? 

 

1.7 Avgränsningar 

Rapportens arbete har varit begränsat till de garner som har levererats från företaget. 

En viss hänsyn till variationer inom och mellan olika leveranser har tagits men dessa 

variationer kommer inte att utredas vidare. Skillnader vid testning av fibrer 

presenteras och diskuteras, men relateras inte till klippning och fårraser.  

 

Det här arbetet har enbart behandlat en typ av garn som specifikt ska användas i 

mattor. Det innebär att garnernas värdekedjor, ullens ursprung och 

tillverkningsprocesser varit givna. Andra typer av tillverkningsprocesser, fårraser, 

ursprungsländer och övriga förhållanden som påverkar andra typer av ullgarner har 

för detta arbete inte undersökts. 

 

I de tester som har utförts har uttagningen av provkroppar inte följt det som 

föreskrivits i den aktuella standarden, eftersom dessa standarder oftast är avsedda 

för företag som vill testa sina inkommande partier. 

 

Hur färgningen påverkar garnet kommer diskuteras till en viss grad men inte 

analyseras djupare. I första hand kommer det färgade garnet testas för att verifiera 

de skillnader som upptäcks på ofärgat garn.  

 

Vilken fördelning de olika testerna faktiskt har har inte tagits i beaktning. 

Skillnaderna mellan A och B är alla beräknade med ett t-test där det antas finnas en 

normalfördelning vilket skulle kunna påverka signifikansen. 
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2. Teori om ull 

Undersökning av industrin har kombinerats med litteratursökning av studier och 

böcker inom området fårull. Databaserna som använts för litteratursökningen samt 

sökord och eventuella avgränsningar presenteras nedan i tabell 1. 

 
Tabell 1. Databaser, sökord och avgränsningar som användes i litteratursökningen.  

Databaser Sökord Avgränsningar 

 Primo  

 Scopus  

 Science direct 
 Google Scholar 

 Researchgate  

 Diva 

“weave AND uneven AND selvedge” 

“wool AND fibres OR fibers AND properties 

AND production” 
“yarn AND wool AND specification” 

“skewness AND wool AND weaving” 

“greasy AND wool AND bulk” 
“weav* AND “processing behavior” AND 

wool” 

“Yarn AND tension AND wool” 
“measure* AND crimp” 

“measure* AND moisture AND wool” 

“medullation AND wool” 

År 2000-2018, 

peer-reviewed 

 
År 1950-2019, 

peer-reviewed 

 

2.1 Uppbygnad av ullfibern 

Ullfiberns struktur varierar mycket. På grund av variationerna mellan fårraser, och 

inom ett får, kan kvaliteten på fibrerna skilja sig åt. Vad och var fåret äter påverkar 

kvaliteten på ullen. Utöver variationer som beror på näringen, som fåret får i sig, 

kan variationerna vidare delas in i kategorier där uppkomsten av variation beror på 

genetik och miljö (Mather & Wardman 2015). Det genetiska har att göra med hur 

vildfår var mer håriga än ulliga innan de gjordes tama (IWTO 2015a). Miljön ger 

variation eftersom utvecklingen från hår till ull har gått till på många olika sätt över 

hela världen, där människan har format får till önskat färg, textur och längd på 

fibern genom selektiv avel (Rogers 2009). Figur 2 visar en förenklad bild av hur en 

ullfiber kan se ut. 

 

 
 

Figur 2. Illustration av en ullfiber (Sagen 2019). 

 

2.1.1 Kemi 
Det som bygger upp ullfibern är ett tvärbundet protein som kallas keratin, som 

består av kol, väte, syre, kväve och svavel. Samma typ av keratin finns i människors 

hår och naglar. Det som skiljer keratinet i ullen från andra naturliga proteiner är den 

höga koncentrationen av svavel i aminosyran cystin. Utöver cystin finns det 

ytterligare 20 olika aminosyror i ull. Dessa aminosyror har olika typer av sidokedjor 

som ger ullen dess speciella egenskaper som att vara både hydrofil och hydrofob 
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samt även sur och basisk (Crawshaw & Simpson 2002; Kadolph 2014; Mather & 

Wardman 2015).  

 

Ungefär 40 % av molekylkedjorna i ullfibern har en spiralform, som kallas för en 

α-helixkonformation. Spiralformen uppkommer genom vätebindningar till de 

närliggande delarna inom samma molekyl, se figur 3. Formen fungerar som en 

fjäder vilket bidrar till fiberns motståndskraft, förlängning samt elastiska 

återhämtning (Kadolph 2014). 

 

 
 

Figur 3. Ullfiberns kemiska uppbyggnad och ordning (Sagen 2019). 

 

Närliggande molekyler kopplas ihop och hålls samman genom tvärbindningar som 

disulfidbindningar och saltbryggor. En av de viktigaste delarna i molekylen är 

disulfidbindningarna. När ullfibern töjs hjälper dessa tvärbindningar fibern att 

återhämta sig till sin ursprungliga form. Alkalier kan förstöra den bindningen vilket 

således förstör hela strukturen och fibern kan inte återhämta sig (Kadolph 2014). 

 

2.1.2 Morfologi 
Ullfibern är uppbyggd av flera komplexa celler, se figur 4, och det finns i huvudsak 

två kategorier av celler. Kortexceller finns i kärnan av fibern och utgör cirka 90 % 

av fibern På fiberns yta finns kutikulaceller och dessa är uppdelade i minst fyra 

lager. Mellan kutikula- och kortexcellerna finns ett cellmembrankomplex, vars 

uppgift är att hålla samman närliggande kortexceller (Mather & Wardman 2015).  

 

Varje kortexcell består av 5-20 makrofibriller. Dessa har en diameter på 100-300 

nm och ligger längsgående med fibern. Makrofibrillerna består i sin tur av 

mikrofibriller som ligger i buntar om 500-800 stycken. Dessa mikrofibriller består 

av protofibriller som är uppbyggda av protofilament och dessa utgörs till sist av 

dimerer, längst in i fibern (Crawshaw & Simpson 2002). 

 

 
 

Figur 4. Illustration av ullfiberns morfologi (Sagen 2019).  
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2.1.3 Kutikula 
Ullfibern består till cirka 10 % av kutikulaceller. Varje cell är som ett rektangulärt 

ark, som är något böjt, och mäter cirka 30 µm i längd, cirka 20 µm i bredd och är 

cirka 0,5 µm tjockt. De är uppdelade i tre lager: epikutikula, exokutikula och 

endokutikula, se figur 5. Cellerna överlappar varandra, alla åt samma riktning. Ett 

lager av kutikula ligger runt ortokortex och 2-3 lager runt parakortex. De yttre 

lagren är generellt tjockare än de inre (Crawshaw & Simpson 2002; Mather & 

Wardman 2015).  

 

 
 

Figur 5. Illustration av lagren i kutikulan (Sagen 2019).  

 

Överlappningen av kutikulacellerna skapar den fjälliga ytan på fibern, 

epidermisfjällen. Dessa överlappande lagren bidrar till den så kallade riktade 

friktionseffekten, directional frictional effect (DFE). Det innebär att 

friktionskoefficienten är betydligt lägre från roten till tippen på fibern än åt motsatt 

håll (Mather & Wardman 2015; Yuksekkaya 2009). Det är den här 

frikstionseffekten som gör att ullfibrer har en förmåga att filta ihop sig när den 

utsätts för mekaniskt påverkan, vatten och värme (Mather & Wardman 2015).  

 

Det yttersta lagret, epikutikula, är resistent mot alkalier, oxideringsmedel och 

proteolytiska enzymer. Det finns två delkomponenter av exokutikula, A-lager och 

B-lager. A-lagret ligger intill epikutikula och innehåller en högre del cystin än vad 

B-lagret gör. A-lagret innehåller 35 % svavelatomer, och har därmed många 

tvärbindningar, medan B-lagret innehåller 20 % svavelatomer. Det innersta lagret, 

endokutikula har ett lågt svavelinnehåll och kan diffundera vatten och andra 

reaktanter och är, rent mekaniskt, en svag del av ullfibern (Crawshaw & Simpson 

2002; Mather & Wardman 2015). 

 

2.1.4 Kortex 
Cirka 85-90 % av ullfibern består av kortexceller och är den delen av fibern som 

bidrar till dess mekaniska egenskaper. Cellerna är långa, platta, avsmalnande och 

är cirka 100 µm långa och 3-6 µm breda. Det finns två typer av kortex: ortokortex 

och parakortex, se figur 4. Mellan dessa kan uppdelningen skilja sig en del och vara 

60-90 % ortokortex med korresponderande 40-10 % parakortex. Parakortex 

innehåller mer svavel och blir därmed starkare på grund av fler tvärbindningar. 

Dessa två olika kortexceller är arrangerade parvis längsgående med fibern, vilket 

innebär att ena sidan av fibern innehåller huvudsakligen den ena cellen och den 

andra sidan den andra. De två olika sidorna med kortexceller reagerar olika på fukt 

och temperatur. Det är dessa celler som gör att ullen får sin tredimensionella 
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krusighet och ger fibern tre viktiga egenskaper: kohesionskraft, elasticitet och bulk 

(Höcker 2002; Kadolph 2014; Mather & Wardman 2015). 

 

 

2.2 Variationer inom ull 

I boken Advances in carpet manufacture tar Chaudhuri och Bandyopadhyay (2009) 

upp vilka parametrar för ullfibern som är viktiga att specificera för att få ett garn 

med egenskaper som passar för produktionen, i det här fallet skapa ett bra mattgarn. 

De parametrar som räknas upp är fiberdiameter, fiberlängd, bulk, krusighet, 

medullation, färg på råullen och växtrester. Prins (2009) säger att de parameter som 

har störst inverkan på garnkvalitet ska ha bestämda gränsvärden som väljs utifrån 

vilket garn som ska spinnas. 

 

2.2.1 Fiberdiameter 
Enligt Chaudhuri och Bandyopadhyay (2009) är fiberdiametern en viktig parameter 

för ett garn eftersom den bidrar mycket till vilket tex-tal5 garnet får och hur tyget i 

slutändan känns. För grövre ullgarner med ett högre tex-tal spelar fiberdiametern 

däremot mindre roll för själva spinnprocessen enligt Crawshaw (2002). I 

spinnprocessen påverkar diametern hur lätt fibrerna snor om varandra. Tunnare 

fibrer böjs lättare vilket gör att garnet eller tyget känns mjukare (Hearle & Morton 

2008 ). Hur ljuset reflekteras i ett garn kan bero på fiberdiametern. Ju fler tunna 

fibrer som finns i ett garn, desto fler ytor finns för ljuset att reflektera på och kan 

ge upphov till en kanske ljusare nyans än tänkt när garnet färgas (Anon 2008). 

 

Fiberdiametern kan påverka friktionen mellan fibrerna i ett garn. Ett samband som 

kan gälla ullfibrer är att grövre fibrer ofta har mer glans, därför skapas en lägre 

friktion mellan dem som gör dem svårare att spinna (Carnaby, Lappage & Ross 

1986). Samtidigt säger studien om friktionskoefficient av Gustafsson och Obbel 

(2014) att fiberdiametern påverkar friktionen där en större kontaktyta ger högre 

friktion. Deras studie har använt polyamidgarn för att studera friktionskoefficienten 

i en tvistmetod. Hur applicerbart det är på ullgarn är svårt att säga med tanke på 

ullfiberns stora variationer i diameter längs med fibern och egenskapen DFE, se 

avsnitt 2.1.3.  

 

Ullfiberns diameter är varierande, inte bara längs fibern utan också mellan fibrerna 

från samma ullprov. Variationerna som finns hos ullens fiberdiameter kan bland 

annat bero på fårets hälsa samt föda medans ullen växer (Anon 2008). De här 

variationerna påverkar ullfiberns mekaniska egenskaper och kan komma att 

påverka fiberlängden efter ullen gått igenom kardningsprocessen, då fiberbrott 

uppstår där diametern är tunnare menar Botha och Hunter (2010). De redogör för 

                                                
5 Linjär densitet, massa i gram per 1000 meter enkelgarn. 
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utvecklingen av testmetoder för ull, men med inriktning på det kammade systemet. 

De menar att variationer av fiberdiametern skulle kunna ge ett dåligt skattat 

medelvärde av antal fibrer i tvärsnittet och det kan skapa ojämna garner.  

 

En kostnadseffektiv och beprövad metod att mäta fiberdiameter är genom luftflöde. 

Denna metod har varit vanligast i labb och mäter medelvärdet av fiberdiametern. 

Luft pressas in i provet, som består av ullfibrer från en bal. Om trycket minskar 

mycket innebär det finare fiberdiameter. Denna metod är svårare att testa om det 

finns medullerade fibrer i provet. Medullerade fibrer har en större diameter men är 

ihålig och väger därför inte mer. För mer information om medullerade fiber se 

avsnitt 2.2.4. Andra metoder att mäta fiberdiameter har varit med mikroskopering 

av olika slag som tar mycket tid (Simpson 2002). IWTO har flera testmetoder idag 

för att mäta medelvärdet för diametern på ullfibern i olika stadier av ullkedjan. 

Optical fiber diameter analyser (OFDA) är en av de mer effektiva moderna 

metoderna som utvecklats, där även variationen av fiberdiametern kan mätas 

(IWTO 2015b: SGS 2011c). Ett problem som enligt Botha och Hunter (2010) stöds 

av flera studier är att testmetoderna måste ta hänsyn eller använda relaxerande 

medel eftersom ullfiber anses vara elliptiska och inte runda, vilket ordet “diameter” 

antyder på. 

 

2.2.2 Fiberlängd 
Fiberlängden på ullfibern beror till största delen på fårras och när klippningen sker 

(Bray et al. 2015). Längden på fibern påverkar mest i spinningsprocessen, menar 

Chaudhuri och Bandyopadhyay (2009), men enligt Hearle och Morton (2008) har 

fiberlängden för att spinna just ullgarner mindre betydelse. De syftar på att 

ullfibrerna oftast är tillräckligt långa, vilket innebär att de överlappar varandra mer 

i garnet och den mängd med snodd som behövs vid spinning är då lägre. För ett 

kardat garn bidrar de redan tilltrasslade fibrerna dessutom effektivt till garnets 

styrka. Hearle och Morton (2008) skriver att specificering och mätning av 

fiberlängden inte alltid har varit en viktig parameter när råull har klassificerats. För 

den oftast längre Nya Zeeländska-ullen är mätning av fiberlängden efter kardning 

viktigare, eftersom kardningen innebär en mekanisk påfrestning på fibrerna som 

nämnts ovan, se avsnitt 2.2.1. Därför, menar Botha och Hunter (2010), att 

fiberlängden kan förändras drastisk under processen till att det blir ett garn.  

 

Det finns olika standarder för att mäta fiberlängd. IWTO:s standarder som är 

specifika för ull, har utvecklat metoder för provning på tvättad ull, efter kardning 

samt i förgarnsstadiet (IWTO 2015b). Tidigare testmetoder från IWTO har funnits 

för att även testa fiberlängden på garnnivå, men har nu efter kritik benämnts som 

ett utkast (Botha & Hunter 2010). Det finns en ISO-standard för mätning av 

medelfiberlängd och fördelning, standard 6989:2004 (SIS 2004), där provningen är 

utformad utifrån raka fiber eller fibrer som sträckts ut, vilket skulle kunna skapa 

felkällor för fibrer som ull som har en naturlig krusighet. ISO-standarden innefattar 
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flera metoder som provningen kan utföras med, både manuell och semi-automatisk 

metod. 

2.2.3 Krusighet och bulk 
Krusigheten hos fibrerna påverkar bland annat hur väl fibrerna håller ihop i ett 

kardflor och hur hårigt garnet i slutändan blir (Hearle & Morton 2008). Den är 

väsentlig när det kommer till garnets bulk. Ju större krusighet desto mer bulk får 

garnet (Chaudhuri & Bandyopadhyay 2009). Fiberns krusighet används som en 

indikation på fiberfinleken enligt Roche & Andrew (1995). En tunnare fiber har 

generellt en större krusighet menar Simpson (2002), men fortsätter med att förklara 

hur medelvärdet av fiberdiametern inte alltid kan förutsäga vilken grad av bulk som 

garnet får i slutändan. Innehåller garnet ett större intervall av olika fiberdiametrar 

kommer garnet bli bulkigare än ett garn som har ett smalare intervall, trots att deras 

medelvärde av fiberdiameter kanske är den samma (Simpson 2002). 

 

I industrin mäts krusigheten hos en fiber oftast med mätinstrument som OFDA och 

Laserscan. OFDA utvecklades för att snabbt mäta flera fibrer samtidigt och få fram 

ett medelvärde på fiberdiameter. Det är egentligen fiberns krökning som mäts men 

det ger en indikation på fiberns krusighet. Till instrumentet har det utvecklats 

ytterligare program för att kunna mäta andra egenskaper som medullering (SGS 

2014). De standarder som finns för att mäta krusigheten är bland annat ASTM 

D3937-01 Standard Test Method for Crimp Frequency of Manufactured Staple 

Fibers (ASTM International 2001). Standarden är utformad för att manuellt mäta 

krusigheten på syntestiska fibrer, men är applicerbar på naturfibrer med en 

inneboende krökning så länge de kan placeras så att mätningen kan göras på en 

tvådimensionell, platt, fiber.  

 

Enligt en studie som nämns i artikeln Wool characteristics and woollen processing, 

av Carnaby, Lappage och Ross (1986), har bulken i garner jämförts när de blivit 

utsatt för olika, vanliga processteg. Studien utfördes på kardade garner och där 

noterades att den parameter som påverkar mest, vilken bulk garnet i slutändan får, 

är vilken form garnet befinner sig i när det färgas eller våt-fixeras. Om garnerna 

färgades på koner behöll de 30 % av sin ursprungliga bulk. De garner som färgades 

och fixerades i form av härvor behöll 50 % av sin ursprungliga bulk. Men det 

processteg där den största förlusten av bulk noterades var under själva spinning- 

och snoddprocessen. När snodd tillfördes förlorades mellan 60-70 % av den 

ursprungliga bulken. Men Hearle och Morton (2008) skriver att krusigheten i 

ullfibern som försvunnit i processen kan återfås igen om den utsätts för väta.  

 

2.2.4 Medullering 
I vissa fibrer kan det, förutom den inre kortexcellen, även bildas ytterligare en kärna 

som kallas för medulla. En fiber kan ha olika grad av medullering – medullan kan 

vara kontinuerlig eller som fragment i fibern. När medullan är kontinuerlig blir 

cellerna i ullfibern ihåliga och reflekterar ljus vilket gör att dessa fibrer ser vita eller 
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opaka ut (Chaudhuri & Bandyopadhyay 2009; SGS 2011a). Ofta kallas de 

kontinuerligt medullerade fibrerna “kemp”, när medullan överstiger halva 

fiberdiametern (Lupton & Pfeiffer 1998). Fibrer med en högre grad av medullation 

blir plattare och får lägre densitet. Det leder till att en bestämd vikt medullerade 

fibrer har fler antal fibrer än samma vikt med fibrer utan medullation, det vill säga 

det påverkar antalet fibrer per massa (SGS 2011b).  

 

Viss ull kan innehålla fler medullerade fibrer än andra, men ingen relation mellan 

medullering och andra fiberegenskaper har kunnat påvisas enligt Société Générale 

de Surveillance (SGS) (2011b) och Bray et al. (2015). Bray et al. (2015) menar på 

att det snarare har ett samband med näring och genetik. Kadolph (2014) menar 

däremot att finare ull oftast har mindre mängd medullering. När den är närvarande 

innehåller den luftfickor och kan bidra till ullens isolerande egenskap. Hur stor 

andel medullerade fibrer en samling ull har kan numera mätas med två olika 

metoder som båda standardiserats av IWTO (2015b). Den ena är att ta ut den 

procentuella andelen medullerade fiber när distributionen av fiberdiametern mäts 

med ett projektionsmikroskop. Den här provningsmetoden tar tid, det är upp till 

tolkning om vilken grad av medullation som är relevant att mäta (SGS 2011b). 

Andra testmetoden utförs med en OFDA som kan mäta mängden och distributionen 

av opaka fibrer (IWTO 2015b). Testmetoden är enligt Lupton och Pfeiffer (1998) 

en mer effektiv metod som kan definiera graden av medullering. 

 

Varför mätningar av medullation skapats är för att mängden medullerade fibrerna 

kan påverka mycket hur färgad ull uppfattas. Om ett ullgarn innehåller mycket 

medullerade fibrer kan färger med högre mättnad upplevas som blekare. Och om 

flera fibrer har blivit fullständigt medullerade så kommer de synas bättre efter 

färgning. Detta beror på hur ljuset reflekteras i den ihåliga fibern. Andra egenskaper 

som kan påverkas negativt av en stor mängd medullerade fiber i ett garn är ökad 

hårighet, styvhet och ojämnhet (Chaudhuri & Bandyopadhyay 2009; SGS 2011a).  

 

Inom mattindustrin kan en grad av medullation ändå vara önskvärt för att det kan 

ge egenskaper som en “krispig” känsla till mattorna enligt SGS (2011a). 

Medullerade fibrer kan bidra till ökad bulk i ullgarn p.g.a. att de har en lägre 

specifik vikt och ett högre kompressionsmotstånd (Crawshaw 2002). 

 

2.2.5 Fukt 
Proteinet i ullfibern innehåller flera olika grupper som attraherar vatten. Fibern har 

ett teoretisk fuktinnehåll på 15 % i en luftfuktighet på 65 % med temperaturen 20 

°C, men fukten är relativ och förändras lätt med ändrad luftfuktighet. 

Fuktupptagningen kan vara upp till 23 % när fibern befinner sig i vatten (Gupta 

2008). När ullfibern tar upp vatten sväller den nästan helt radiellt, d.v.s. på bredden, 

och det sker nästan ingen förändring på längden. Att ullfibern sväller på det här 

sättet kan förklaras av att det mesta av vattnet absorberas av matrisen där hydrofila 
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grupper finns och packas därmed effektivt in i molekylen, de som absorberas senare 

ökar volymen i fibern (Hearle 2002).  

 

Eftersom fukt påverkar ullen kan detta utnyttjas i beredningsprocessen. Ett fenomen 

som kan behandlas med fukt är självsnodd i garner som beskrivs och undersöks i 

en artikel av Mitchell, Naylor och Phillips (2006). De skriver att självsnodd 

uppkommer som ett resultat efter spinning. I garnet har fibrerna blivit böjda så att 

de lägger sig i en spiralform. Det blir ett onormalt tillstånd för fibrerna som därför 

försöker räta ut sig igen. Denna egenskap, om den inte behandlas, kan skapa 

problem längre fram i processer där garnet används. Ett vanligt sätt att behandla 

denna självsnodd är att direkt efter spinning ånga garnet så att det relaxeras och 

fixeras i sin garnform. Denna metod tas upp i litteratur bland annat i den tidigare 

nämnda artikeln av Mitchell, Naylor och Phillips (2006) men också av Hunter 

(2002). Hunter skriver att det är viktigt att parametrarna för ångningen regleras 

noggrant så att ullgarnet inte riskeras att gulna. Om ångningen inte ger tillräcklig 

effekt är det att föredra att ånga en längre tid snarare än att höja temperaturen. 

 

Fixering av ullgarner kan utföras vid färgningen med kokande vatten, ångning i en 

autoklav eller genom kemisk behandling. I boken Carpet Manufacturing förklarar 

Crawshaw (2002) att vid färgning av härvor uppnås tillräcklig snoddfixering, dock 

är det kostsamt och innebär mycket extra arbete att spola upp garnerna igen på 

koner. Crawshaw förklarar hur färgning av garnkoner kan uppnå en liknande 

snoddfixering vid att först koka garnkonerna i ett vattenbad under minimum 20 min. 

 

2.2.6 Mekaniska egenskaper 
Hur ett garn beter sig beror till stor del av det inbördes förhållandet mellan hur 

fibrerna arrangeras och deras specifika egenskaper. Därför räcker det inte med att 

enbart ha kunskap om fibrernas egenskaper, även om dessa sätter vissa gränser för 

hur själva garnet blir. Till exempel kan ett garns styrka inte bli större än summan 

av alla de individuella fibrernas styrka (Hearle & Morton 2008). 

 

Ullfibrer har oftast en låg styrka men hög töjbarhet. Olika ullsorter får 

dragprovskurvor med lite olika utseenden. Gemensamt för de alla är en 

elasticitetsmodul (e-modul) upp till 2 % töjning, med ett flytområde som sträcker 

sig mellan 2-30 % töjning och en brottöjning vid 45 % (Hearle 2008). På grund av 

variationerna som uppstår längs med fibern kan olika delar av fibern befinna sig på 

olika delar av kurvan samtidigt (Hearle 2002). Fuktupptagningen i ullen påverkar 

dess dragprovskurva. Med ökande luftfuktighet minskar E-modulen och kurvan blir 

generellt lägre men även längre (Hearle 2002), d.v.s. lägre kraft behövs för högre 

töjning. För kardade garner, vars mer tilltrasslade fibrer skapar bulk blir det en 

töjning precis i början av ett dragprov, under låg belastning, innan krusigheten har 

rätats ut. Chen och Hearle (2010) skriver att det inte finns något motstånd till 

töjningen förrän fibrerna har blivit tillräckligt styva. 
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Fibrer som har en hög krusighet får fler kontaktpunkter i ett garn, d.v.s fibrerna blir 

mer tilltrasslade, vilket bidrar till garnets styrka. Det är friktionskraften vid dessa 

kontaktpunkter som håller ihop fibrerna i garnet. Om friktionen är låg mellan 

fibrerna kommer styrkan i garnet att minska (Hearle & Morton 2008). 
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3. Ullgarn och metod 

En ingenjör arbetar vanligtvis med att konstruera något, till exempel en lösning eller 

produkt. I det här fallet har en dekonstruktion gjorts genom ett antal tester på garn- 

och sedan fibernivå. Förståelsen för uppbyggnaden och kompositionen av garnerna 

har legat som grund till att förstå varför de har olika egenskaper. Insamling av 

information och teori till studien blev till största del gjord med kvantitativ 

undersökning i form av tester på både ofärgade och färgade garner. Kvalitativt 

material, som korrespondens med företaget, har använts för att få en förståelse för 

problemet. Avsnitt 1.2 och hela kapitel 2 representerar den kunskap som behövs för 

att förstå vilka tester som valdes att utföra. Resultaten av testerna har ställts mot 

varandra för att se hur mycket ullgarnerna skiljer sig åt och på vilka sätt. 

 

3.1 Material  

Nedan presenteras det material som samlats in för att utföra arbetet. Information 

om leverantörerna och deras garner har kommunicerats via företaget per mejl. 

Garnspecifikation och garner har levererats av företaget.  

 

3.1.1 Företagets nuvarande garnspecifikation 
Garnspecifikationen, som legat till grund för leverantörerna A och B, innehåller 

krav på: 

 garnnummer (Nm6) med en viss tolerans 

 materialkomposition 

 förpackning av garn och vikt 

 spinnsystem 

 färg  

 S/Z snodd och snoddtal (tpm7) med en viss tolerans 

 brottstyrka (N), lägsta tillåtna nivå 

 brottförlängning (%), lägsta tillåtna nivå 

 fiberbredd (µm). 

 

3.1.2 Ullgarnet – från leverantör till företag 
Företaget förmedlade att leverantör A använder sig av så kallad Crossbred-ull till 

garnerna och B får sin ull från fårrasen Corriedale. Båda leverantörerna har ull från 

Nya Zeeland och använder vatten, olja och en antistatisk produkt att behandla ullen 

med innan kardning. Ullen är sedan ringspunnen med direktspinningsmetoden, där 

två förgarn matas direkt in i ringspinningen och garnet får sin snodd (Kadolph 

2014). Efter tvättning torkas ullen och förpackas. 

                                                
6 Indirekt mätning för garn med antal meter för ett gram. 
7 Turns per meter. 



 

 16 

Ett färgeri som företaget anlitar tar emot leveransen av ofärgade garner från 

leverantörerna och ställer garnkonerna på lager tills de ska färgas. Färgeriet färgar 

garnerna med syrafärg för alla färger förutom svart, som färgas med reaktivfärg. 

Temperatur vid färgning är 98 °C och vid torkning 70-75 °C. Garnerna ångas inte 

hos färgeriet, utan avses bli fixerade under färg- och torkningsprocessen. 

 

Företaget tar ut stickprov och kontrollerar snoddtal och förpackningsvikt av varje 

leverans från leverantörerna. Garnerna levereras efter färgning till företaget. Där 

tvinnas ett antal garner ihop och spolas sedan upp inför vävning i skyttelvävstol. 

 

3.1.3 Ullgarn 
Namngivningen av ofärgat och färgat garn bygger på samma referenssystem. Från 

konerna lindades garnet till härvor för att göra materialet mer lätthanterligt inför 

testerna och försäkra en jämn konditionering. Varje härva har också fått ett 

referensnamn, som bygger på konernas referens, till exempel första härvan från kon 

A1 kallas härva A1.1, och så vidare. En påbyggnad av referensnamnen skedde då 

provkropparna togs ut, där första provkroppen från kon A1 och härva A1.1 blev 

provkropp A1.1.1.  

 

3.1.3.1 Ofärgat ullgarn 

Tre koner av ofärgat ullgarn från olika partier har tillhandahållits från vardera 

leverantör. Garnkonerna har alla valts ut av företaget och är insamlade från olika 

miljöer efter vad som fanns att tillgå. Varje kon har fått ett referensnamn som 

används under arbetet för att lättare kunna spåra eventuella felkällor. För 

namngivning av konerna se tabell 2. 

 

Tabell 2. Ofärgat material och varifrån konerna tagits, samt hur de hädanefter kommer 

hänvisas till sina referensnamn. 

Leverantör Insamlad från miljön Parti Referensnamn 

A 

 

Kon 1 Nyligen levererad 10 A1 

Kon 2 Nyligen levererad 11 A2 

Kon 3 Litet lager hos företaget 12 A3 

B 

 

Kon 1 Litet lager hos företaget 20 B1 

Kon 2 Lager hos färgeri 21 B2 

Kon 3 Lager hos färgeri 22 B3 

 

3.1.3.2 Färgat ullgarn  

Tre färgade garnkoner från vardera leverantör kunde tillhandahållas. Det valdes ett 

parti som korresponderade med någon av de ofärgade garnkonerna, för 

namngivning av konerna se tabell 3. För att urskilja hur mycket garnerna påverkas 

av färgningen kom konerna från vardera leverantör från samma parti och färgades 

alla i samma omgång hos företagets färgeri.  
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Tabell 3. Färgat material och varifrån konerna tagits, samt hur de hädanefter kommer 

hänvisas till sina referensnamn. 

Leverantör Insamlad från miljön Parti Referensnamn 

A 

 

Kon 1 Direkt från färgeri 10 FA1 

Kon 2 Direkt från färgeri 10 FA2 

Kon 3 Direkt från färgeri 10 FA3 

B 

 

Kon 1 Direkt från färgeri 21 FB1 

Kon 2 Direkt från färgeri 21 FB2 

Kon 3 Direkt från färgeri 21 FB3 

 

 

3.2 Utförda tester  

Tester som utförts sammanfattas nedan i tabell 4 där kolumnerna visar vilken nivå 

testerna utfördes, d.v.s. fiber eller garn, och vilken standard testerna utgått från. 

Vilket garn som testades, ofärgat eller färgat finna markerat med ett X. 

 
Tabell 4. Översikt över utförda tester. 

Nivå Test Metod/standard 
Ullgarn 

Ofärgat Färgat  

Garn Massa per längd  Egen X X 

Garnsnodd SS-EN ISO 2061:2015,modifierad X 
 

Dragprovning ISO 2062:2009, metod C X X 

Självsnodd Egen X X 

Fukt  ASTM D1576, modifierad X 
 

Fiber Materialkomposition Egen X 
 

Längd ISO 6989:2004, modifierad X 
 

Bredd Egen X 
 

Medullation Egen 
 

X 

Krusighet ASTM D 3937-01, modifierad X X 

 

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

En checklista, se nedan, blev framtagen enligt provplaneringen i Design and 

Analysis of Experiments av Dean och Voss (1999). Checklistan följdes för att ta 

fram arbetsgången vid varje försök och skulle i förhand lokalisera eventuella 

felkällor. Den viktigaste delen av provplaneringen var att den skulle hjälpa definiera 

utbytet av testet och om det hjälper uppfylla uppsatsens syfte. Provplaneringen var 

viktig för att skapa ett test som kunde utföras på samma sätt oberoende vem som 

utförde det.  
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Checklista för provplannering: 

1. Definiera experimentens mål 

2. Specificera de mätningar som skall göras, det experimentella förfarandet, 

och de förväntade svårigheterna 

3. Identifiera alla källor för variation 

4. Kör ett testprov 

5. Ange en modell eller referens som kan förklara testets utfall 

6. Beskriv analysen 

7. Granska ovanstående beslut, ändra om det behövs. 

 

Tester som kunnat utföras enligt standarder, publicerade av standardiseringsorgan, 

valdes för att minimera felkällor. IWTO har skapat standarder, se kapitel 1, som är 

utformade för att testa ull och är mer tillämpbara för ullen med hänsyn till dess 

variationer och kunskapen som krävs för att förstå utfallet. Dessa standarder har 

sökts efter och efterfrågats, men har inte funnits tillgång till. Inspiration för tester 

där en standard inte kunnat tillämpas eller funnits att tillgå har utformats med hjälp 

av vetenskapliga artiklar och tidigare studentarbeten på Textilhögskolan i Borås, 

där liknande förutsättningar funnits som för den här studien. 

 

Reliabiliteten för testerna är svårare att säkra för ull, erfarenheten mellan 

laboratorium i flera länder visar att dynamiska mätningar av exempelvis brottstyrka 

och brottöjning är svåra att få reproducerbara för ull (SIS 1999). 

 

3.3.1 Antal provkroppar och uttag av provkroppar 
Eftersom variationen för de tester som utförts inte var känd innan bestämdes antal 

provkroppar utifrån varje testmetod. Antaganden kring testets variationsgrad 

påverkade antal provkroppar och observationer som utfördes, där en högre 

förväntad variation ledde till ett större urval och fler observationer.  

 

Beroende på vilka egenskaper hos garnet som skulle testas, togs provkroppar 

antingen direkt från konen eller från en härva. Uttag av provkroppar i form av 

härvor eller garn gjordes med ett intervall på minst en meter mellan varje uttag. Om 

test måste avvika från den regeln ska det uppges under beskrivningen av 

testmetoden, annars är det ovan nämnda metod som gäller.  

 

Provkroppar på fibernivå samlades in från garn enligt kvadratmetoden från ISO 

12751:1999 (SIS 1999), för att säkerställa hela fibrer och minska påverkan av 

vilken fiber som valdes. Metoden innefattar en mindre glasskiva som placeras 

ovanpå en garnbit så att garnänden sticker ut cirka fem millimeter. Sedan dras fibrer 

ut med hjälp av en pincett, där de första fem millimetrarna är fibrer som kan ha 

brutits när garnbiten klipptes av. Glasskivan flyttas sedan cirka två millimeter och 

de fibrer som kommer fram är de som blir provkroppar.  
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3.4 Analysmetod 

Eftersom arbetet har varit en jämförande studie, mellan två ullgarner, har resultaten 

i första hand ställts mot varandra och jämförts i form av grafer eller tabeller. De tre 

konerna från varje leverantör, se avsnitt 3.1.3, utgör populationerna, medan härvor 

eller garnbitar har varit stickproven där provkroppar togs från. 

 

Färgat ullgarn testades efter undersökningen av de ofärgade. Vilket gjordes för att 

se om skillnaderna som upptäckts kvarstod efter färgningen. Det ofärgade garnet är 

det som specificeras mot leverantörerna men det är i färgad form som garnet 

används i väven, därför gjordes en jämförelse mellan ofärgade och färgade garner.  

 

3.4.1 Statistisk analysmetod 
För varje test som utförts har det skattade medelvärdet för populationerna (x̅) och 

variationskoefficienten (CV) beräknats i procent för att normalisera 

standardavvikelsen och göra att olika utfall av resultatet blivit jämförbara. T-test 

utfördes med en 95 % konfidensnivå för att se om det fanns en signifikant skillnad 

mellan de två populationerna, p-värde < 0,05 ansågs ge en signifikant skillnad 

mellan populationerna.  

 

Tukey-test användes som kontroll där de t-testerna visade på att det ej fanns 

signifikant skillnad mellan A och B. Detta för att Tukey ställer högre krav på 

signifikansen än t-test (Engstrand & Olsson 2003). Tukey användes för att se hur 

variationen såg ut inom och mellan leverantörerna.  

 

 

3.5 Tester på garnnivå 

En första subjektiv bedömning av garnerna från leverantörerna A och B gjordes 

genom ett taktilt och visuellt intryck. Garnerna dekonstruerades genom att tvinna 

upp och dra isär förgarnen. Efter första bedömningen granskades ullgarnernas 

egenskaper efter ovan nämnda tester, se tabell 4 i avsnitt 3.2. Alla tester har utförts 

i en konditionerad miljö förutom garnsnodd. 

 

3.5.1 Garnnummer 
Från garnkonerna lindades det upp sammanlagt nio härvor à 50 m från varje 

leverantör som sedan placerades i en konditionerad miljö. Efter konditionering 

vägdes härvorna på en våg med en decimals exakthet. För mer utförlig beskrivning 

av genomförandet och beräkning av tex-tal samt Nm-nummer se bilaga 1. 

3.5.2 Garnsnodd 
Testet utfördes enligt standarden SS-EN ISO 2061:2015 (SIS 2015) med maskinen 

Mesdan TwistLab 2531C. Det uträknade tex-talet från test av garnnummer 

användes för att beräkna den vikt som skulle läggas på för spänning, se bilaga 2. 
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Garnet monterades i maskinen direkt från garnkonerna och 15 provkroppar testades 

från vardera leverantör. Under monteringen av provkroppar var det viktigt att ta 

garnet från konen på ett sätt som bevarade snodden. Om det fanns misstanke om att 

snodden hade påverkats räknades detta bort och ett nytt test utfördes. Maskinen 

visade garnsnodden som antal varv per meter.  

 

3.5.3 Dragprovning 
Med dragprovaren Mesdan Lab (2512A) Strength Tester och programvaran 

Tensolab utfördes testet enligt standarden ISO 2062:2009 metod C (SIS 2009). 

Härvorna från test av garnnummer användes för uttag av provkroppar, totalt gjordes 

27 dragprov för varje leverantör. För att dragprovaren skulle justera spänningen 

utefter det garn som testades skrevs tex-talet in i programvaran. Medelvärdet för 

varje leverantörs tex-tal användes, se bilaga 3. I programvaran valdes 

provkroppslängden 250 mm, d.v.s. avståndet mellan dragprovarens klämmor, och 

en hastighet på 250 mm/min. Garnet monterades i dragprovaren och programvaran 

tog ut mätvärden för styrka i cN och töjning i procent under testet. Mätvärden 

hämtades ut i form av tabeller och grafer för vardera leverantör.  

 

I programvaran Microsoft Excel togs brottöjningen (%) ut där styrkan var på det 

högsta, d.v.s. vid brottstyrkan. Brottstyrkan i cN/tex och styvheten i cN/tex 

beräknades utifrån tex-talet för varje härva. Styvheten beräknades med k-värden 

uttagna från grafernas linjära del. 

 

3.5.4 Självsnodd 
Ett förtest utfördes, se bilaga 4, där inspiration hämtades från artiklar av Mitchell, 

Naylor och Phillips (2006), Alamdar-Yazdi och Khojasteh (2006) och Babaarslan, 

Ertek Avci och Sarioglu (2016). Det bestämdes att testa 15 provkroppar för vardera 

leverantör, där provkropparna togs direkt från de konditionerade garnkonerna. På 

en vägg hade en tejpbit fästs med markeringar som visade avstånd i fem centimeters 

intervall, med noll i mitten. Provkroppen togs från garnkonen på ett sådant sätt att 

den inneboende snodden inte skulle påverkas. En meter av garnet mättes upp mot 

tejpmarkeringen och de två ändarna fördes sedan samman mot mitten. 

Observeringar gjordes av det avståndet, i centimeter, där garnet började snurra om 

sig själv och antal varv efter ändarna fördes helt ihop. 

 

3.5.5 Fuktinnehåll och fuktåterhämtning 
Viktändringen som sker med ett ullgarn vid torkning antas vara fukten som har gått 

ur materialet och kan beräknas som fuktinnehållet. Testet utgick från ett förtest och 

inspiration från den amerikanska standarden ASTM D1576 (ASTM International 

2013), se bilaga 6. Provkroppar skapades som härvor á 20 meter, nio per leverantör, 

och lades till konditionering. Sedan vägdes varje provkropp med en noggrannhet 

på tre decimaler och stoppades ner i glasburkar som placerades i en ugn vid 70 °C, 



 

 21 

se figur 6. Torkningen gjordes under stigande tidsintervall från fem minuter med 

vägning mellan varje intervall, se figur 7. Det var viktigt att sätta på och skruva åt 

locket hårt på glasburkarna under tiden som de var ute ur ugnen, detta för att fukten 

i rummet inte skulle störa testet. Definitionen av konstant massa sågs som bristen 

på progressiv minskning av massan, d.v.s. tre efterföljande vägningar inte hade 

större skillnad än 0,010 gram. Viktskillnaden mellan konditionerat prov och torrt 

prov antogs vara fuktinnehållet som beräknades som en procentandel av vikten för 

konditionerad provkropp. 

 

 
Figur 6 & 7. Provkroppar i värmeskåp och vägning under testning av fuktinnehåll . 

 

För mätning av fuktåterhämtning lades de torkade härvorna åter i den 

konditionerade miljön och vägningar utfördes cirka två gånger per dag i tre dagar. 

Den slutgiltiga vikten jämfördes med den torra vikten för alla provkroppar. 

Viktskillnaden antogs vara fuktåterhämtningen och beräknades som en 

procentandel av vikten för torr provkropp. 

 

 

3.6 Tester på fibernivå 

Med ett bränntest utfördes en kontroll av materialet i ullgarnerna från leverantör A 

och B. Fibrer togs ur garnet och fördes långsamt mot lågan från en tändsticka. Det 

observerades hur fibrerna betedde sig nära lågan, i lågan och efter bränntestet. Det 

registrerades hur det brann, luktade och om kolet var poröst eller inte. Vidare 

testades fibrer enligt tabell 4 i avsnitt 3.2 där samtliga provkroppar har samlats in 

från konditionerade garnkoner och testats i den konditionerade miljön. 

3.6.1 Fiberlängd 
Mätning av fiberlängd, som i sin helhet finns i bilaga 6, utgick från standarden ISO 

6989:2004 metod A (SIS 2004) och masteruppsatsen av Julia Aronsson (2017). En 

härva från varje kon valdes ut och tre bitar garn klipptes av. Från en sådan bit mättes 

15 fibrer i millimeter. Således testades 135 provkroppar sammanlagt från varje 

leverantör. Fibrerna placerades på ett svart sammetstyg och sträcktes ut med hjälp 

av pincetter. En tabell upprättades där 1-200 i millimeter markerades i en kolumn 

och längderna noterades som frekvens. Resultatet delades sedan in i grupper för att 
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åskådliggöra frekvensen av fiberlängden i ett histogram och därmed tydliggöra 

resultatet. 

3.6.2 Fiberbredd 
En mätning av den “korrekta” fiberdiametern utfördes inte, som nämnt i avsnitt 

2.2.1 är det ett problem att mäta just diametern på en ullfiber. Istället gjordes en 

mätning av fiberbredden med hjälp av USB-mikroskopet Dine-Lite Pro på stativ, 

se bilaga 7. Det bestämdes att 30 provkroppar skulle testas för varje leverantör. 

Provkropparna placerades på en bit svart sammetstyg som sedan fördes in under 

USB-mikroskopet, se figur 8. Med hjälp av programvaran DinoCapture 2.0 gjordes 

tre observationer jämnt fördelade längs fibern. 

 

 
Figur 8. Ullfiber under USB-mikroskop. 

 

3.6.3 Medullerade fibrer 
Ett test för granskning av medullerade fibrer utformades och utfördes på fibrer från 

färgade garner, se bilaga 8. Eftersom de medullerade fibrerna är ljusa eller opaka 

var de mer synliga i det färgade garnerna. Sammanlagt tre garnbitar på 10 cm 

vardera från varje leverantör dekonstruerades och granskades. Endast de fibrer som 

synligt hade en kontinuerlig medulla räknades, där en bild på en medullerad fiber 

ställdes upp som referens (se figur 9 för exempel). Resultatet beräknades som antal 

medullerade fibrer per 10 cm. 

 

 
Figur 9. Vanliga ullfibrer till höger och exempel på medullerade fibrer till vänster. 
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3.6.4 Krusighet 
För att mäta krusigheten hos ullfibrerna i garnerna applicerades standarden ASTM 

D3937-01 (ASTM International 2001) som är avsedd att mäta krusighet hos 

konstgjorda fibrer. För att räkna antalet våglängder behövde ullfiberns 3D-struktur 

plattas till, detta gjordes med en glasplatta. Sedan togs glasplattan bort och med 

hjälp av två pincetter sträcktes fibern ut för att mätas i millimeter. Det testades 30 

provkroppar per leverantör där krusigheten beräknades som antal våglängder per 

millimeter. Se bilaga 9 för mer information. 
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4. Resultat och analys 

Efter att garnkonerna från leverantörerna hade erhållits av företaget noterades första 

intrycket av dem. Känslan i handen var strävare och hårdare för garner från B. 

Garnet var även mer “nervöst” – med det menas att garnet drar ihop sig och snurrar 

upp sig i sig självt, se figur 12 och 13 nedan. Det kan beskrivas som att garnet har 

en självsnodd. Sett till formen för garnerna på konen märktes också en skillnad 

mellan A och B, se figur 10 och 11 nedan. Garnkonerna från leverantör A såg ut att 

vara mer anpassad för att täcka plastkonen som var helt täckt av garn. Garnkonerna 

från leverantör B var mer uniforma och platta samt hade en kon som stack upp mer. 

 

 
Figur 10, 11, 12 & 13. Garnkoner och självsnodd för A till vänster och B till höger. 

 

Garnerna från båda leverantörer lindades runt en bit kartong med samma antal varv 

inom ett lika stort område se figur 14. Garnet från leverantör B upplevdes som 

ljusare i jämförelse med garnet från leverantör A. Det märktes också en viss skillnad 

i bulk. Eftersom mindre av den svarta kartongbiten lyser igenom garnet från 

leverantör B ser garnet bredare ut. Spinnsystemet och -metoden för de båda 

leverantörernas ullgarn kunde identifieras vara två förgarn som fått sin snodd vid 

ringspinningsprocessen med stöd av information från leverantörerna, se avsnitt 

3.1.2. 

 

 
Figur 14. Ofärgat ullgarn från kon A1 och B2 upplindat 25 varv på samma längd. 
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Första intrycket av de färgade garnerna hade även här en färgskillnad där B gav 

intryck av en ljusare färg med gulare ton. En skillnad i tjocklek märktes där B såg 

ut att ha ökat i bulk och blivit lite mer ojämn än A. Ett försök att fånga skillnaderna 

på bild syns nedan i figur 15. 

 

 
Figur 15. Färgat ullgarn från FA och FB upplindat 25 varv på samma längd. 

 

 

4.1 Tester på garnnivå – ofärgat garn 

Testerna som utförts är valda utefter företagets nuvarande garnspecifikation (avsnitt 

3.1.1) och genomgången av litteratur i kapitel 2. Tabeller med basfärgen ljusgul 

redovisar resultat för tester på ofärgat garn, där A markeras med blått och B 

markeras med grönt. 

 

4.1.1 Garnnummer – ofärgat garn 
Härvorna från garnkonerna för leverantörerna visade sig ha lika tex-tal, de hade i 

genomsnitt samma linjära densitet. Leverantör B har ett högre CV, se tabell 5, vilket 

tyder på att B har större skillnader i linjär densitet inom och mellan garnkonerna. 

Tukey-testet visade på att det ändå fanns en signifikant skillnad mellan 

garnkonernas tex-talet för leverantörerna, se figur 16. Kon B3 var signifikant olik i 

jämförelse med kon A1 och B2. Jämförandet mellan garnkoner från B i figur 16 

gav ytterligare hänvisning till att den linjära densiteten skulle vara mer ojämn för 

B:s garner. 

 
Tabell 5. Medelvärde, CV och p-värde av tex-tal för A och B. 

Tex-talet x̅ CV [%] P 

A 673,56 2,36 0,891 

B 675,11 4,32 
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Figur 16. Tukey-test av text-talet med jämförelse av medelvärde mellan konerna från A 

och B. 
 

4.1.2 Garnsnodd – ofärgat garn 
Testresultatet bekräftade att alla garnerna hade Z-snodd, se bilaga 2. I tabell 6 går 

det att utläsa att garnsnodden är lika mellan A och B. Tukey-testet, se figur 17, visar 

att garnsnodden är varierande mellan alla garnkoner. Men ingen jämförelse mellan 

garnkonerna kunde påvisa att snodden var signifikant olik varandra inom eller 

mellan leverantörerna.  

 
Tabell 6. Medelvärde, CV och p-värde av garnsnodd för A och B. 

Snodd/m �̅� CV [%] P-värde 

A 162,14 2,88 0,124 

B 164,33 2,85 

 

 
Figur 17. Tukey test av garnsnodden med jämförelse av medelvärdet mellan konerna 

från A och B. 
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4.1.3 Dragprovning – ofärgat garn 
Signifikanta skillnader kunde påvisas mellan garnerna A och B i brottstyrka, 

brottöjning och styvhet, se tabell 7. Garnerna från A var både starkare med en högre 

töjbarhet och styvare. CV för brottöjning visade att A hade en ojämn töjning mellan 

garnerna, för alla resultat se graf i bilaga 3. Styvheten för B var något mer 

varierande än för A, det fanns alltså områden längs garnet som var mer eller mindre 

styvt. 

 

Garnerna från leverantörerna har en synlig skillnad i e-modulen efter 2,2 cN/tex, se 

figur 18. Garnerna från A kräver mer kraft för att lämna det elastiska området.  

 
Tabell 7. Medelvärde, CV och p-värde av brottstyrka, brottöjning och styvhet för A och B. 

Brottstyrka [cN/tex] �̅� CV [%] P-värde 

A 5,41 5,54 1,1×10⁻5 
 

B 5,06 4,29 

Brottöjning [%] 
 

A 32.89 9,21 6,6×10⁻⁶ 
 

B 29,39 6,21 

Styvhet [cN/tex] 
 

A 0,60 5,15 2,2×10⁻8 
 

B 0,54 6,70 

 

 
Figur 18. Graf över mediankurvorna för dragprovning av A och B. Punkterna visar 

elasticitetsgränsen och streckad linje är där ullgarnerna börjar skilja sig. 
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4.1.4 Självsnodd – ofärgat garn 
Snoddstarten började tidigt för båda leverantörerna men garnerna från B hade ett 

signifikant högre medelvärde, se tabell 8. Resultatet för antal varv garnet snoddar 

sig gav ett mycket högre medelvärde för B, vilket bekräftade att garnerna från B 

skulle ha större inneboende spänning. Variationen i mätningarna var större för B, 

som kan visa på en ojämnhet i garnerna. 

 

Tabell 8. Medelvärde, CV och p-värde av snoddstart och självsnodd för A och B. 

Snoddstart [cm] �̅� CV [%] P-värde 

A 35,27 9,76 0,008 

B 39,47 11,37 

Antal varv [st] 
 

A 16,53 12,07 2,3×10-5 

B 21,13 13,25 

 

4.1.5 Fuktinnehåll och fuktåterhämtning – ofärgat garn 
Som nämnt i början på kapitel 4 var första intrycket av det ofärgade garnet, från 

leverantör B, att det kändes strävare och hårdare alternativt torrare. Från detta 

uppstod misstanken om att garnerna hade olika förmåga att lagra och ta upp fukt. 

Men resultatet av testet visade på att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

A och B i någon av egenskaperna, se tabell 9. Ullgarnerna från A och B hade alltså 

liknande fuktinnehåll och de återhämtar fukten på liknande sätt efter torkning till 

konstant massa, se bilaga 5. 

 
Tabell 9. Medelvärde, CV och p-värde av fuktinnehåll och fuktåterhämtning för A och B. 

Fuktinnehåll [%] �̅� CV [%] P-värde 

A 10,59 3,60 0,051 

B 10,91 2,10 

Fuktåterhämtning [%]  

A 99,91 0,22 0,809 

B 99,88 0,27 

 

 

4.2 Tester på garnnivå – färgat garn 

Egenskaperna som visade på signifikant skillnad mellan leverantörernas ullgarner 

testades även på de färgade garnerna för att se om skillnaden bestod, se figur 19 för 

urval av tester. 
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Figur 19. Urval för tester på färgade garner. 

 

Enligt avsnitt 3.4 jämfördes de färgade garner vars testresultat uppvisade 

signifikant skillnad med de ofärgade garnerna. Jämförelsen gjordes för att se om 

och hur garnerna hade förändrats under färgningsprocessen. Fortsättningsvis 

markeras leverantörerna A och B med blått och grönt, men tabeller som redovisar 

resultat för färgade garner har basfärgen mörkgrön. 

 

4.2.1 Garnnummer – färgat garn 
Den linjära densiteten var högre för FB och det var en signifikant skillnad i tex-tal 

mellan leverantörernas garner, se tabell 10. CV var nu större för FA än innan 

färgning, se avsnitt 4.1.1. Det skulle innebära att garnet har förändrats under 

färgningsprocessen och blivit mer varierande i tjockleken. 

 
Tabell 10. Medelvärde, CV och p-värde av tex-talet för FA och FB. 

Tex-tal x̅ CV [%] P-värde 

FA 630,22 9,02 0,006 

FB 700,00 1,77 

 

Jämförelsen mellan ofärgade och färgade garner, se tabell 11, visar att den linjära 

densiteten hade höjts signifikant för B efter färgning. 

 
Tabell 11. Jämförelse av tex-talet mellan ofärgade och färgade garner 

Tex-tal A FA B FB 

P-värde 0,055 0,038 

 

4.2.2 Dragprovning – färgat garn 
FB fick en högre brottstyrka och -töjning än FA, se tabell 12. Styvheten var 

fortfarande tydligt högre för FA i grafen, se den linjära lutningen i figur 20. 
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Tabell 12. Medelvärde, CV och p-värde av brottstyrka, brottöjning och styvhet för FA 

och FB. 

Brottstyrka [cN/tex] �̅� CV [%] P-värde 

FA 4,63 7,80 0,001 

FB 4,93 5,31 

Brottöjning [%] 
 

FA 24,56 11,92 2,2×10⁻⁵ 

FB 28,32 10,55 

Styvhet [cN/tex] 
 

FA 0,72 5,84 1,6×10⁻¹⁵ 

FB 0,60 5,97 

 

Kurvorna för FA och FB skiljer sig åt vid cirka 1,5 cN/tex, se figur 20, vilket är 

tidigare än för de ofärgade garnerna (se avsnitt 4.1.3). Vid utläsning av töjningen i 

det elastiska området kräver FA mer kraft för att kunna uppnå samma töjning. FA 

och FB korsar varandra under flytområdet, garnerna behöver en lika stor kraft för 

att töjas cirka 15 %, sen töjs A ut med samma kraft tills brott uppstår. 

 

 
Figur 20. Graf över mediankurvorna för dragprovning av FA och FB. Punkterna visar 

elasticitetsgränsen och streckad linje är där ullgarnerna börjar skilja sig 
 

I grafen ovan, figur 20, syns det att brottstyrkan och brottöjning har minskat för A 

efter färgningen, jämfört med grafen i figur 18. I tabell 13 gick det att utläsa att 

garnerna från leverantör A förändrats signifikant efter färgningen. Styvheten hade 

inte minskat för A, utan garnerna blev efter färgningen styvare. Likaså blev det för 

B som efter färgningen blev styvare men utan att brottstyrka och -töjningen 

förändrats signifikant. 
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Tabell 13. Jämförelse av brottstyrka, brottöjning och styvhet mellan ofärgade och 

färgade garner. 

Brottstyrka cN/tex A FA B FB 

P-värde 2,4×10-11 0,052 

Brottöjning % A FA B FB 

P-värde 4,1×10⁻¹⁴ 0,117 

Styvhet cN/tex A FA B FB 

P-värde 6,9×10⁻¹⁷ 1,1×10⁻⁸ 

 

4.2.3 Självsnodd – färgat garn 
Medelvärdet för snoddstarten var lågt för FB, se tabell 14, även om en signifikant 

skillnad fanns antogs det att värdena inte påverkade vävbarheten för garnerna. Antal 

varv i självsnoddstestet är inte signifikant mellan FA och FB, garnerna har fixerats 

i den snodd som las på under spinningsprocessen.  

 
Tabell 14. Medelvärde, CV och p-värde av snoddstart och självsnodd för FA och FB. 

Snoddstart [cm] �̅� CV [%] P-värde 

FA 3,00 44,10 0,005 

FB 4,78 17,44 

Antal varv [st] 
 

FA 2,89 20,80 0,592 

FB 3,11 19,32 

 

 

4.3 Tester på fibernivå 

Bränntestet visade att båda leverantörernas garner innehåller ull. Lågan släcktes av 

sig själv, luktade bränt hår och kolet var poröst. Enligt lukten och hur fibrerna brann 

fanns det inget som tydde på att garnerna skulle innehålla någon annan typ av fiber. 

 

4.3.1 Fiberlängd – orfärgat garn 
Histogrammet, se figur 21, visar ett grupperat resultat med olika intervall av 

fiberlängden (se bilaga 6). Från histogrammet gick det utläsa att längden på fibrerna 

för leverantör A hade en större spridning, men en jämnare fördelning mellan 

intervallen och i genomsnitt längre fibrer, se tabell 15.  Hos leverantör B var det en 

smalare fördelning med överhängande flest fibrer i kategorin 75-100 mm. 

Leverantör A hade också flest fibrer i kategorin 75-100 mm. Mätningen av 

fiberlängden var generellt svårare för fibrerna från leverantör B, då de gick av i 

större utsträckning. 
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Tabell 15. Medelvärde och CV av fiberlängden för A och B. 

Fiberlängd [mm] �̅� CV [%] 

A 102,53 61,46 

B 91,82 59,13 

 

 
Figur 21. Histogram över fördelningen av fiberlängd för A och B. 

 

4.3.2 Fiberbredd – ofärgat garn 
Det var en signifikant skillnad i fiberbredd mellan leverantörernas ullgarner, se 

bilaga 7. Leverantör A har bredare fibrer och mer varierande bredd mellan fibrerna, 

se tabell 16.  

 
Tabell 16. Medelvärde, CV och p-värde av fiberbredden för A och B. 

Fiberbredd [μm] �̅� CV [%] P-värde 

A 45,30 15,83 3,0×10-4 

B 40,18 13,69 

 

4.3.3 Krusighet – ofärgat garn 
Fler våglängder kan beräknas per mm för fibrer från leverantör B, se tabell 17. 

Fibrer från B bröts lätt under testet och vågorna var mindre i storlek, vilket gjorde 

fibrerna svårare att mäta (se bilaga 9).  

 
Tabell 17. Medelvärde, CV och p-värde av krusigheten per mm för A och B. 

Krusighet/mm �̅� CV [%] P-värde 

A 0,18 20,66 3,8×10-8 

B 0,26 21,46 
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4.3.4 Medullerade fibrer – färgat garn  
Leverantör B hade en högre andel av medullerade fibrer i garnerna. Medelvärdet i 

tabell 18 visar på en mer frekvent förekomst av kontinuerligt medullerade fibrer i 

ullgarner från leverantör B. CV blev högre för A på grund av den låga frekvensen 

av kontinuerligt medullerade fibrer, som bara kunde hittas i vissa garnbitar, se 

bilaga 8.  

 
Tabell 18. Medelvärde och CV av antal medullerade fibrer per 10 cm för FA och FB. 

Medullerade fibrer/10 cm �̅� CV [%] 

FA 4,67 49,49 

FB 17,00 21,21 

 

4.3.5 Krusighet – färgat garn 
I tabell 19 går det att utläsa en signifikant skillnad i krusighet mellan fibrerna från 

leverantör A och B. Medelvärdet ligger mycket nära varandra, men leverantör B 

hade en lite högre krusighet per mm. Det var svårare att mäta fibrer från FB för de 

bröts vid den utsträckning som metoden kräver samt att fibrerna hade många 

småvågor som var svåra att identifiera och räkna, se bilaga 9.  

 
Tabell 19. Medelvärde, CV och p-värde av krusigheten per mm för FA och FB. 

Krusighet/mm �̅� CV [%] P-värde 

FA 0,16 16,21 0,042 

FB 0,17 10,74 

 

En signifikant skillnad i krusighet mellan ofärgade och färgade garner från både 

leverantörer kan ses i tabell 20. En jämförelse mellan tabell 17 och 19 visade på att 

värdena för krusighet hade minskat efter färgning. Fast FB minskade mycket i 

krusighet per mm påverkades inte skillnaden mellan FA och FB, utan den ansågs 

fortfarande vara signifikant. 

 
Tabell 20. Jämförelse av krusigheten per mm mellan ofärgade och färgade garner. 

Tex-tal A FA B FB 

P-värde 0,034 2,6×10-9 
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5. Diskussion 

Första intrycket och tester som visade på en signifikant skillnad i resultatet kommer 

att diskuteras i det här kapitel, se figur 22. Detta för att se om det finns några 

kopplingar mellan olika skillnader som har upptäckts och de skillnader i 

egenskaperna som uppstår hos de bägge garnerna. 

 

 
Figur 22. Urval av skillnader i egenskaper mellan a och B. 

 

5.1 Skillnader mellan A och B 

Den första frågan som formulerades för att kunna uppfylla syftet lyder: Hur och 

varför skiljer sig garnerna mellan leverantör A och B åt? 

 

Första intrycket, i början av kapittel 4, visar på att FB har en ljusare färgnyans än 

FA, trots att båda leverantörernas garnkoner var färgade i samma omgång. 

Chaudhuri (2009) och SGS (2011b) nämner att garner med hög andel medullerade 

fibrer kan upplevas som blekare när de färgas i mättade färger. Enligt Anon (2008) 

kan även flera tunna fibrer i ett garn göra att det upplevs som ljusare i förhållande 

till ett garn som färgats med samma nyans men som innehåller grövre fibrer. 

Resultatet från mätningen av fiberbredden, se avsnitt 4.3.2, visar att B har fler tunna 

fibrer än A. Förutom förekomsten av fler medullerade fibrer i B skulle detta kunna 

förklara varför färgen hos FB, och ofärgade B, upplevs som ljusare än FA och A. 

 

Tunnare och fler medullerade fibrer skulle även kunna vara anledningen till att B 

ser ut att vara bulkigare vid första intrycket. Crawshaw (2002) skriver att fibrer med 

en högre grad av medullation får lägre densitet, som SGS (2011a) nämner leder det 

till att en bestämd vikt medullerade fibrer har fler antal fibrer än samma vikt med 

fibrer utan medullation. För att B ska kunna uppnå den linjära densiteten som 

specificerats så kan det behövas fler tunna och medullerade fibrer i garnets tvärsnitt 

än för A.  

 

De ofärgade garnerna skiljde sig mer i linjär densitet inom leverantör B än mellan 

leverantörerna, vilket tyder på att B levererar garn med ojämnare tjocklek. Efter 
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färgning höjdes tex-talet för B vilket gav en signifikant skillnad mellan 

leverantörerna. Det betyder att garnet ska ha krympt under färgningen och dragit 

ihop sig så att det blev en högre massa på samma längd. Ull har en unik 

filtningsegenskap, p.g.a. epidermisfjällen, som skapar en friktionseffekt (Mather & 

Wardman 2015). Den här friktionen ökar när ullen utsätts för processer såsom 

färgning. Det skulle kunna vara en förklaring på varför tex-talet ökade efter 

färgning, för när något filtar sig krymper det så att samma massa ryms på en mindre 

yta. Filtningsegenskapen är svår att se i garnerna från A och B, FB ser snarare ut 

att ha ökat i volym. För att ta reda på om det är filtningegenskapen som är olika för 

garnernas ullfibrer skulle friktionen inom garnerna behöva mätas.  

 

Resultatet från dragprovningen av ofärgade garner visade att garner från leverantör 

A har högre brottstyrka och styvhet än leverantör B, se avsnitt 4.1.3. Brottstyrkan 

kan bero på att A har en högre andel längre fibrer och, som Hearle och Morton 

(2008) skriver, ger långa fibrer starkare garner. De menar att långa fibrer inte 

behöver ha ett speciellt högt snoddtal eftersom att de överlappar varandra mer i 

garnet. A och B har båda flest fibrer i samma längdintervall, se figur 20, men A har 

även fler längre fibrer än vad B har. Båda garnerna har liknande snoddtal vilket 

skulle ge B en lägre styrka p.g.a. avsaknaden av de långa fibrerna som A har. Det 

skulle kunna undersökas om ett högre snoddtal för B skulle göra garnet lika starkt, 

men andra parametrar skulle kunna påverkas såsom ökade spänningar i garnet och 

självsnodd. 

 

Även brottöjningen var högre för ofärgat garn från A. Återigen kan detta bero på 

de längre fibrerna som ökar överlappning, se avsnitt 2.1.3. Längre fibrer har en 

större yta med epidermisfjäll och dessa kan haka i varandra under dragprovningen 

vilket gör att garnet håller ihop bättre. 

 

Spridningen i fiberbredd var lite högre för A, detta kan visa på att bredden varierar 

mellan fibrerna men det kan inte uteslutas att det kan finnas en variation längs med 

fibrerna också. Eftersom fibrerna hos A är längre kan det finnas en överhängande 

risk för sådana ojämnheter att uppkomma. Enligt Botha och Hunter (2010) kan en 

variation i fiberdiametern påverka fiberlängden eftersom fibrerna går av under olika 

processer. De tunnare områdena, som skulle kunna finnas hos fibrer i leverantör 

A:s garner, kan bli känsliga för mekaniska processer som exempelvis rörelsen av 

vatten och det höga trycket som behövs vid färgning av garn på kon. Och liksom 

att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk, är en fiber inte starkare än sin 

tunnaste del. Detta skulle kunna förklara varför FA har förändrats så mycket efter 

färgningen. Färgningen kan alltså ha varit en tillräcklig påfrestning för fibrerna som 

därmed gått av. De långa fibrerna kan ha förstörts av behandlingen på ett mer 

påtagligt sätt än för FB och därmed gett garnet en lägre brottstyrka.  

 

Styvheten ökade för både FA och FB, se avsnitt 4.2.2, garnerna kan som sagt under 

färgningen ha filtats och därmed ökat i styvhet. Krusigheten kan spela roll för 
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styvheten, som Chen och Hearle (2010) skriver kommer dragprovningskurvan visa 

på en längre töjning i början om krusigheten är hög. Kurvan skulle alltså ha ett lägre 

k-värde om fibrerna hade högre krusighet. I det här fallet har krusigheten minskat 

signifikant för A och B, och styvheten har ökat. Det kan styrkas av det Carnaby, 

Lappage och Ross (1986) påstår om att ullfiberns naturliga krusighet förloras under 

processer som spinning och ytterligare i färgprocesser där garnerna färgas på koner.  

 

Det som upptäcktes vid analys av graferna från dragprovningen, se avsnitt 4.1.3 och 

4.2.2, var att kurvorna för A och B skiljde sig åt tidigt. Den här skillnaden skulle 

kunna vara en förklaring till problemen som uppstår i väven hos företaget. Vilket 

var den andra frågeställningen som formulerades i den här studien. Skillnaden i 

elasticitet mellan A och B som kvarstår och ökar efter färgning, kan vara en viktig 

faktor att ta hänsyn till vid vävningen för företaget. Problem som nämnts har varit 

att öglor skapas i väven när A och B körs tillsammans samt att vävning med garn 

från leverantör B ger stelare mattor, se avsnitt 1.4. Om ena garnet vid samma kraft 

töjer sig mer, läs B, så kommer det vid väftinlägget ha en längre sträcka att 

återhämta och därmed dra ihop sig mer i väven. Det gäller förstås endast om kraften 

vid väftinlägget är inom det elastiska området. Eller om garnerna efter färgning 

skulle bedömas ha en tydlig skillnad för elasticitetsgräns, vilket inte kunnat 

bedömas i den här studien. För att kunna undersöka det skulle kraften vid 

väftinlägget behöva mätas och ställa den mot ullgarnernas resultat vid 

dragprovning.  

 

5.2 Testutförande 

De standarder som följts, och de tester som utförts, tar inte hänsyn till variationen 

inom ull. Testmetoder som IWTO utvecklar är, som nämnt i avsnitt 3.3, 

specificerade för just mätning av ull. Det som under den här studien anses saknas 

är testmetoder som utförs på garnnivå för ull. Sådana testmetoder skulle kunna öka 

validiteten för testerna som utförts. 

 

Mätningen av självsnodd utfördes eftersom det till en början märktes en stor 

skillnad i hur de ofärgade garnerna betedde sig, som beskrivs under kapitel 4. Testet 

utformades efter tester som hittades i litteratur och artiklar. Reliabiliteten kan 

diskuteras eftersom själva utförandet gjordes för hand, utan konstant hastighet, 

vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

Det fanns inte möjlighet att mäta den verkliga fiberdiametern istället mättes 

fiberbredden, se metod för fiberbredd i avsnitt 3.6.2. Programvaran som utförde 

mätningen var inte anpassad att mäta fina fibrer. Mätningen som utfördes gav därför 

osäkra värden. Resultaten är emellertid till för att jämföra garnerna, som alla mättes 

med samma instrument och inställningar. Simpson (2002) nämner att ett större 

intervall av olika fiberdiameterar ger bulkigare garn, så om fiberbreddstestet skulle 
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utförts med en frekvenstabell såsom fiberlängden (se bilaga 6) så skulle det kunna 

användas som argument vid diskussionen om bulk i garnerna.  

 

Kontroll av materialkomposition hade kunnat utföras mer omfattande, med 

exempelvis kemisk analys, men med tanke på bränntestets resultat och att företaget 

uppgett att de levererat 100 % ullgarn för studien så förutsattes att det var just bara 

ull.  

 

Fibrer med en lägre grad av medullation kunde inte bedömas enligt testet i avsnitt 

3.6.3, vilket gjorde det svårt att säga vilket garn som innehåller mest medullerade 

fibrer. Som nämnt i avsnitt 2.2 finns OFDA som kan användas för att mäta flera av 

ullfiberns egenskaper.  

 

5.3 Inhämtad information 

Under litteraturstudien har det varit svårt att få tag på mer exakt information om 

vissa moment i ullprocessen, samt förklaringar på varför vissa egenskaper uppstår. 

Det har försvårat att dra slutsatser och följa upp en diskussion. Mycket av 

informationen som behandlats i denna uppsats har funnits i äldre källor, som artiklar 

och böcker.  

 

Något som togs upp på workshopen var oron för att den kunskap om ull, som 

människor besitter, inte ska kunna tillvaratas innan det är för sent. Efter 

litteratursökningen för den här studien misstänks också att mycket kunskap finns 

hos människor som arbetar inom ullindustrin men inte i litteraturen. 

 

Kommunikationen med leverantörerna för detta projekt har gått genom företaget. 

På grund av att informationen som erhållits kom från en andrahandskälla kan det 

diskuteras hur pass pålitlig den är. Därför kan ingen större tyngd läggas vid den 

informationen, utan den har istället använts mer som en ledtråd för att dra arbetet 

framåt. Materialet som erhållits har förvarats på olika sätt hos företaget och 

färgeriet. De olika miljöer och luftfuktigheterna som garnerna har befunnit sig i kan 

ha påverkat garnerna och hur de beter sig i testerna. 

 

5.4 Garnspecifikation 

Studiens syfte har varit att undersöka vad som påverkar ett ullgarn och hur en 

kravspecifikation för en sådan ska konstrueras. För att kunna uppfylla syftet så 

ställdes den tredje frågan om det går att ta hänsyn till de parametrar där skillnader 

påvisas när en garnspecifikation ska utformas. Efter diskussionen om varför 

leverantör A och B skiljer sig åt, se avsnitt 5.1, så kunde eventuella krav börja 

formuleras. Nedan följer den specifikation som företaget använder i ljusare färg och 

aktuella tillägg i svart: 
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 garnnummer (Nm) med en viss tolerans 

 materialkomposition 

 förpackning av garn och vikt 

 spinnsystem 

 färg  

 S/Z snodd och snoddtal med en tolerans (tpm) 

 brottstyrka (N), lägsta tillåtna nivå + (cN/tex) 

 brottförlängning (%), lägsta tillåtna nivå 

 fiberbredd (µm) 

 fiberlängd (mm) 

 medullerade fibrer (%) 

 E-modul (cN/tex) 

 medelvärde och fördelning 

 testmetoder. 

 

Första tillägget som föreslås är att specificera brottstyrkan med cN/tex istället för 

N. Detta för att få ett mer anpassad värde eftersom ull är ett svagt material och 

krafterna som krävs för brott är relativt små. Varför kraften skall delas på 

garnnumret är för att få ett mer sant värde som tar hänsyn till de variationerna som 

finns i ullgarner.  

 

Mekaniska egenskaper som brottstyrka och brottförlängning skulle kunna 

specificeras så det framgår var i processen som garnet ska uppnå det kravet. 

Resultatet i det här arbetet visade på en förändring för de mekaniska egenskaperna 

efter färgning, som därmed kanske inte längre stämmer överens med det som 

bestämdes i specifikationen från början. Hur det här ska specificeras kan diskuteras 

efter om problemen kan åtgärdas genom att sätta ett högre värde med tanke på 

färgningsprocessen eller om för många andra parametrar påverkar och gör en sån 

här specificering för komplex.  

 

Även E-modulen har lagts till i specifikationen ovan. Hur långt garnen kan töjas 

och återhämta sig har diskuterats påverka väven direkt. E-modulen skulle, som de 

andra mekaniska egenskaperna, kunna ses som en utvärdering av hur andra 

parametrar i specifikationen uppfyllts.  

 

Eftersom variationer i fiberbredd skulle kunna påverka jämnheten i garner (Botha 

& Hunter 2010) och bulken så skulle en fördelning, utöver ett medelvärde, 

specificeras. I den här studien har inte fördelningen av bredden kunnat analyserats 

med den testmetod som använts. Det är nog svårt för garnleverantören att köpa in 

ullfiber i en viss fördelning, så om fördelningen av fiberbredden anses för 

varierande och svår att kontrollera skulle antal fibrer i tvärsnittet kunna mätas för 

att få en uppskattning om den parametern. Ett bra sätt att specificera och mäta 

tvärsnittet skulle isåfall underlätta. Mätning av fiberbredden kommer att påverkas 
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av ullens fuktupptagningsförmåga, se avsnitt 2.2.5, därför skulle testerna behöva 

utföras i liknande miljö som för produktionen för att få rätt uppskattning. 

 

Fiberlängden kan i den här studien kopplas till garnets styrka men eftersom både 

medellängden och fördelningen kan förändras när fibrer går av under processen 

(Botha & Hunter 2010), så skulle det behövas specificeras till leverantörerna när 

längden skall testas. Resultatet från den här studien visade att fibrerna för båda 

garnerna befann sig i samma intervall men att medelvärdena skilde sig åt och kan 

vara en orsak till skillnader i egenskaper. Men återigen kan variationen i ull försvåra 

detta arbetet och det kan diskuteras hur noga ett intervall verkligen kan specificeras.  

 

Medullerade fibrer skulle kunna läggas till om det är något som önskas och 

beroende på vilka egenskaper mattorna ska tillskrivas. Medullerade fibrer påverkar 

många egenskaper hos ett garn som färg, densitet och mekaniska egenskaper. 

Medullation kan vara svårt att undvika helt för grövre ull, men om förekomsten av 

dem är känd skulle en andel kunna specificeras.  

 

Utöver det som tagits upp ovan så nämner Chaudhuri och Bandyopadhyay (2009) 

att bulk och växtrester som viktigt att specificera i mattgarn. Bulken var vid första 

intrycket något som skiljde leverantörerna åt, men en bra testmetod eller hur den 

ska definieras har inte tagits fram i det här arbetet. Krusigheten har testats istället 

för att se om det kunde vara ett mått på bulken. I teorin skulle krusigheten kunna 

definieras för att få en viss bulk men det påverkas av vilka processer garnet går 

igenom och i vilken form, härva eller kona samt formen på konan. Men med tanke 

på att krusigheten kan inverka på ullgarnets töjningsförmåga och återhämtning så 

kan en specificering av den motiveras, alternativt så kan fårrasen specificeras där 

krusigheten oftast är känd. 

 

Som alla parametrar som nämnts ovan – längd, bredd och medullerade fibrer – går 

det inte att komma undan en viss variation, även om fibrerna kommer från samma 

får. Om det går att blanda sig till rätt fördelning av längden kan det störa 

fördelningen av diametern och visa versa. Läggs andelen medullerade fibrer till 

detta blir det ännu svårare att få rätt blandning av alla parametrar. I teorin skulle det 

gå att blanda sig till rätt förhållanden om förekomsten av alla parametrar är kända, 

men frågan är om det är lättare att anpassa sig efter de fördelningar som ges. Oavsett 

kan en standard, testmetod och analys av resultaten specificeras för alla parametrar. 

Det finns flera olika metoder för att mäta samma sak och utfallen kan bli olika 

beroende på just dessa olika metoder. Det som ska specificeras borde testas 

återupprepande av företaget som en kvalitetskontroll. Men återupprepande tester 

kan också avändas för att få reda på vilka gränsvärden som är rimliga att sätta, med 

tanke på variationen som ändå kommer att uppstå, utan att kompromissa allt för 

mycket med de egenskaper som önskas av garnet. 
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5.4.1 Återkoppling: Svensk ull 
Deltagandet vid workshopen, se avsnitt 1.1, gav en inblick i textilindustrins 

svårigheter att arbeta med svensk ull. Fokus låg på nya kreativa sätt att använda 

ullen för att den skall bli mer tilltalande som råvara. Men det skulle kunna hävdas 

att ullen redan är av intresse eftersom den är efterfrågad och frågan är vad som 

krävs för att kunna skicka garnspecifikationen som diskuteras ovan till ett spinneri 

i Sverige. Det som saknas är en infrastruktur i Sverige, bättre sätt att kontrollera 

ullen som finns och uppbyggnad av en lättillgänglig kunskap om vilka egenskaper 

som är vanliga för de svenska fårraserna. De parametrar som är viktiga har den här 

uppsatsen försökt belysa, men det skulle behövas laboratorier där ullen regelbundet 

testas, såsom finns etablerat i Nya Zeeland och Australien. 

 

En uppenbar fördel med att utveckla infrastrukturen i Sverige och för svensk ull är 

minskande transporter, från bland annat ovan nämnda länder, men också för att 

minska transporter av den svenska ullen ned till Europa för förädling. Något som 

kom fram under workshopen genom projektet som Filippa K genomfört var att ullen 

kan i tvättas i Sverige, men steget därefter saknas i dagsläget.  

 

Som nämnt i introduktionen har olika världsdelar och länder egna 

klassificeringssystem. Att Sverige inte har ett sådant system är en orsak till att 

svensk ull inte är en del av den globala marknaden, men samtidigt är det skapandet 

av systemet som gör det svårt att komma in i denna marknad. Etableringen av ett 

klassificeringssystem kräver blant annat resurser, tid och kunskap från alla 

involverade. För den svenska ullindustrin skulle det kunna vara fördelaktig att ta 

del av något som redan finns, till exempel IWTO. 
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6. Slutsats 

Det har tagits reda på varför två till synes likvärdiga ullgarner beter sig olika. 

Testresultaten visade att garner från leverantör A och B skiljer sig åt tillräckligt 

mycket på fibernivå för att de ska ha olika egenskaper. Den egenskap som kan 

förklara varför garnerna skiljer sig åt i väven är skillnaden i töjning som blev ännu 

tydligare efter att garnerna genomgått färgningsprocessen där garnerna från B töjde 

sig mer än A. 

 

Syftet var även att diskutera parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid 

utformning av en garnspecifikation. Att ändra enheten för brottstyrka från N till 

cN/tex ger ett sannare värde för de variationer som ullgarnerna har. Att specificera 

E-modulen skulle kunna läggas till som en ytterligare kontroll av garnets mekaniska 

egenskaper. Från litteratur och testresultat har studien kunnat diskutera 

specificering av fiberdiameter, fiberlängd och krusighet i hänseende till medelvärde 

och fördelning. Men om detta är något som garnleverantörerna kan uppfylla är 

osäkert, med tanke på att variationer alltid kommer finnas inom ull och uppstår i 

början av ullkedjan. Medullerade fibrer kan förekomma och det måste diskuteras 

om detta är önskat eller inte. Förutom att specificera flera parametrar kan det vara 

fördelaktig att komma överens med leverantören enligt vilken standard 

parametrarna ska testas, på vilket stadie detta skall testas och hur resultatet skall 

analyseras.  
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7. Fortsatt arbete för minskad ullvariation 

Som nämnt i avsnitt 5.4 går det inte att komma undan en viss variation för 

parametrarna, även om fibrerna kommer från samma får. Därför kan det diskuteras 

om vilka inställningar som kan ändras när garnerna spinns som tar hänsyn till 

kraven i garnspecifikationen, men med kunskap om den ullen som används, jämkar 

dessa krav för att få ett likvärdigt garn. För att undersöka detta skulle det kräva 

ytterligare studier och fortsatt arbete. 

 

Något som har diskuterats genom arbetet med studien är hur friktionen påverkar 

garnerna. Friktionen som diskuterats är den som kan uppstå p.g.a. ullfibrernas fjäll. 

Men även ullfettet som tvättas bort (avsnitt 1.2) och de medel som tillsätts hos 

leverantörerna (se avsnitt 3.1.2) för att lättare kunna spinna garnen, kan vara källor 

som påverkar fiberfriktionen. Därför borde intern fiberfriktion testas på 

förgarnet eller en metod utvecklas för test av intern fiberfriktion på garnnivå.  

 

Under denna studie har det inte varit möjligt att mäta tvärsnittet och räkna antal 

fibrer i tvärsnittet. Därför har slutsatsen om fler fibrer i tvärsnittet hos garnerna från 

leverantör B dragits utifrån resultatet från mätningen av fiberbredd, där garnet hade 

fler tunnare fibrer. Det hade varit intressant att få kunskap om hur tvärsnittet ser ut 

med hur många fibrer det innehåller och hur det förändras efter färgning. 

 

Vid jämförandet mellan figur 14 och figur 15 i första intrycket av garnkonerna, ser 

FB ut att ha fått mer bulk. Efter den linjära densiteten hade kontrollerats på de 

färgade garnerna bekräftade det att tex-talet hade ökat för B. En misstanke om att 

garnet har filtat sig väcktes, se avsnitt 5.1, men det behöver undersökas vidare 

varför tex-talet ökade hos B men inte hos A. Om det beror på några av de 

fiberegenskaper hos B som har upptäckts i den här studien eller om det är p.g.a. hur 

garnet har blivit spunnet.  

 

För fortsatta studier hade det varit intressant att mäta kraften som skytteln går 

genom väven och ställa det mot dragprovningskurvan och elasticitetsmodulen för 

det garnet som ska användas i väven.  

 

Det ryms inte inom den här studien att ta reda på exakt hur färgningen har påverkat 

garnerna, men genom att påvisa skillnader som upptäcktes i garnerna innan 

färgningen kan de ge ett underlag för fortsatt arbete om hur ett ullgarn ska 

specificeras för att problem som dessa ska kunna undvikas i framtiden. 
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Bilaga 1 – Testprotokoll: Garnnummer 

Bestämning av massa per längd (tex) och längd per massa (Nm).  
 

Metod  

Utrustning: Härvel och sax. 

Konditionering: Härvor låg 24 timmar i temperaturen 21±2 °C med 

luftfuktigheten 65±5 %. 

 

Garn från kon lindades upp till härvor à 50 m med hjälp av en härvel. Varje härva 

vägdes och vikten noterades i gram. Med längd och vikt beräknades tex och Nm 

för varje härva enlig formlerna nedan.  

 

 

   

 

Antal provkroppar: Det togs totalt 18 härvor, där nio är från varje leverantör. 

 
Datum för test: 12-04-2019 

 

Referens  

Ullgarn på kon från leverantör A och B. Vardera leverantör har tre koner och de 

refereras till som A1, A2, A3 och B1, B2, B3.  

 

Avvikelser 

 Härvor från kon B2 och B3 konditionerades 22 timmar i miljön 20±2 °C 

med 65±5 % luftfuktighet. 

 

Resultat 
 

Tabell 1. Observationer i gram med beräknat tex och Nm för leverantör A. 
Prov- 

kropp 

A1 A2 A3 

Vikt [g] tex Nm Vikt [g] tex Nm Vikt 
[g] 

tex Nm 

1 34,1 682,0 1,47 33,40 668,0 1,50 32,70 654,0 1,53 

2 34,9 698,0 1,43 33,60 672,0 1,49 32,70 654,0 1,53 

3 34,8 696,0 1,44 33,40 668,0 1,50 33,50 670,0 1,49 

Medelvärde/kon 692,0 1,45 
 

669,3 1,49 
 

659,3 1,52 

 
Tabell 2. Observationer i gram med beräknat tex och Nm för leverantör B. 

Prov- 

kropp 

B1 B2 B3 

Vikt [g] tex Nm Vikt [g] tex Nm Vikt 
[g] 

tex Nm 

1 33,90 678,0 1,47 35,20 704,0 1,42 33,00 660,0 1,52 

2 35,80 716,0 1,40 35,00 700,0 1,43 31,60 632,0 1,58 

3 32,70 654,0 1,53 34,40 688,0 1,45 32,20 644,0 1,55 

Medelvärde/kon 682,7 1,47 
 

697,3 1,43 
 

645,3 1,55 
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Tabell 3. T-test av tex-talet mellan A och B.             Tabell 4. Tukey test mellan konerna. 

T-test 
Tex-tal 

A B 

Mean 673,56 675,11 

Variance 251,78 850,11 

Observations 9 9 

df 12 
 

t Stat −0,1406 
 

P(T<=t) two-tail 0,8905 
 

t Critical two-tail 2,1788 
 

 

 
Datum för test: 13-05-2019 

 

Referens  

Färgad ullgarn på kon från leverantör A och B. Vardera leverantör har tre koner 

och de refereras till som FA1, FA2, FA3 och FB1, FB2, FB3. 

 

Resultat 
 
Tabell 5. Observationer i gram med beräknat tex och Nm för leverantör FA. 

Prov- 
kropp 

FA1 FA2 FA3 

Vikt [g] tex Nm Vikt 

[g] 

tex Nm Vikt 

[g] 

tex Nm 

1 32,10 642,0 1,56 27,80 556,0 1,80 35,00 700,0 1,43 

2 33,50 670,0 1,49 28,40 568,0 1,76 34,20 684,0 1,46 

3 31,70 634,0 1,58 27,70 554,0 1,81 33,20 664,0 1,51 

Medelvärden 648,7 1,54 
 

559,33 1,79 
 

682,7 1,47 

 
Tabell 6. Observationer i gram med beräknat tex och Nm för leverantör FB. 

Prov- 
kropp 

FB1 FB2 FB3 

Vikt [g] tex Nm Vikt 

[g] 

tex Nm Vikt 

[g] 

tex Nm 

1 34,90 698,0 1,43 35,00 700,0 1,43 35,50 710,0 1,41 

2 34,40 688,0 1,45 33,90 678,0 1,47 35,70 714,0 1,40 

3 34,70 694,0 1,44 35,10 702,0 1,42 35,80 716,0 1,40 

Medelvärden 693,3 1,44 
 

693,33 1,44 
 

713,3 1,40 

 
Tabell 7. T-test av tex-talet mellan FA och FB. 

T-test 
Tex-tal 

FA FB 

Mean 630,22 700,00 

Variance 3228,44 153,00 

Observations 9 9 

df 9 
 

t Stat −3,5999 
 

P(T<=t) two-tail 0,0057 
 

t Critical two-tail 2,2622 
 

 

 

Leverantör N Mean Grouping 

B2 3 697,33 A 

A1 3 692,00 A 

B1 3 682,7 AB 

A2 3 669,33 AB 

A3 3 659,33 AB 

B3 3 645,33    B 
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Bilaga 2 – Testprotokoll: Garnsnodd 

Bestämning av antal varv per meter i ett garn. 

 

Metod 

Utrustning: Mesdan TwistLab 2531C, vikter och sax 

Konditionering: Koner stod 24 timmar i temperaturen 21±2 °C med 

luftfuktigheten 65±5 %. 

 

Testet utfördes enligt SS-EN ISO 2061:2015 Textil - Garn - Bestämning av 

garnsnodd - Direkträkningsmetod. En vikt lades på i maskinen för att hålla 

spänningen under testets gång, denna vikt beräknades enligt formel nedan.  

 

Vikt = [garnets textal]0,5 cN/tex 

 

Garn togs från kon på ett sätt som bevarade snodden i garnet och provkroppen 

monterades i maskinen direkt från konen. Provkropparna var 500 mm långa och 

togs med ett mellanrum på minst en meter emellan. Metod A valdes i maskinen 

och snoddriktning registrerades innan maskinen startades. Medans maskinen 

lindade upp garnet ökade längden. Längdmätaren gick således från noll till noll då 

den vände efter garnet hade lindats upp helt och fortsatte linda tills garnet fick 

tillbaka det ursprungliga varvtalet. När detta var klart stannade maskinen av sig 

själv och varvtalet den visade kunde skrivas ner som antal snodd/m. Om det fanns 

misstanke om att snodden hade påverkats räknades detta bort och registrerades 

som en avvikelse innan ett nytt test utfördes. 

 

Antal provkroppar: Det togs totalt 36 garnbitar, 30 st användes för beräkningar, 

där 15 st är från varje leverantör. 

 
Datum för test: 10-04-2019 

 

Referens 

Ullgarn på kon från leverantör A och B. Vardera leverantör har tre koner och de 

refereras till som A1, A2, A3 och B1, B2, B3. 

   

Avvikelser 

 Misstanke om påverkning av snodd fanns för två tester hos vardera kon 

A2, B2 och B3. Dessa värden har inte tagits med i beräkningarna, men 

finns redovisad inom parentes i tabell 2.  

 

Resultat 
För detta test användes medelvärdet av textalet för leverantörerna 

tillsammans.Vikten beräknades till 675 tex0,5 cN/tex = 337,5 cN. Vikten som 

valdes var 3 N, då detta var det den högsta vikten som kunde läggas på i 

maskinen.  
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Tabell 1. Observationer av snoddriktning, snodd/m och beräknat medelvärde per kon för A och B. 
Koner A1 A2 A3 B1 B2 B3 

Snoddriktning Z Z Z Z Z Z 

Provkroppar Snodd/m - (Värden inom parentes är avvikande och räknas inte med) 

1 172 167 156 163 (175) 163 

2 162 (185) 160 170 (168) 162 

3 163 159 157 159 154 (157) 

4 162 153 165 168 154 (173) 

5 159 165 157 160 160 161 

6 - (168) - - 160 161 

7 - 166 - - 160 163 

Medelvärde 163,6 162,0 159,0 164,0 157,6 162 

 
Tabell 2. T-test av garnsnodden mellan A och B.       Tabell 3. Tukey test mellan konerna. 

T-test Garnsnodd 

A B 

Mean 161,53 164,33 

Variance 24,70 21,95 

Observations 15 15 

df 28 

t Stat 1,5878 

P(T<=t) two-tail 0,1236 

t Critical two-tail 2,0484 

 

  

Leverantör N Mean Grouping 

B1 5 164,00 A 

A1 5 163,60 A 

B3 5 162,00 A 

A2 5 162,00 A 

A3 5 159,00 A 

B2 5 157,60 A 
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Bilaga 3 – Testprotokoll: Dragprovning 

Bestämning av brottstyrka, brottöjning och styvhet i ett garn. 
 

Metod  
Utrustning: Mesdan Lab (2512A) Strength Tester med lastcell l00 N, 

pneumatiska klämmor med gummiklädda backar, programvaran Tensolab, sax 

och linjal.  

Konditionering: Härvor låg ungefär 63 timmar i temperaturen 21±2 °C med 

luftuktigheten 65±5 %. 

 

Testet utfördes enligt standarden ISO 2062:2009, metod C. Med en 

provkroppslängd på 250 mm, d.v.s. mellanrummet mellan klämmorna, och en 

hastighet på 250 mm/min. Textalet för garnet skrevs in i programvaran Tensolab, 

där medelvärdet för varje leverantör användes, se testprotokoll för garnnummer. 

Dragprovaren justerade spänningen efter vad som skrevs in i programvaran. För 

att ta ut provkroppar ovanifrån på ett sätt som bevarade snodden hängdes 

härvorna runt en kropp som underlättade uttaget. Garnet fästades först i den övre 

klämman och sedan i den undre, utan någon pålagd spänning, innan testet 

startades.   

 

Rådata från testet sparades och Excel användes för att beräkna medelvärde och 

konfidensintervall för brottstyrka [cN] och [cN/tex], brottöjning [%] och 

styvheten [cN/tex]. Brottstyrka [cN/tex] och styvheten [cN/tex] är beräknad 

utifrån textal per härva, för beräkning av textal per hävra, se testprotokoll för 

garnnummer.   

 

Antal provkroppar: Det togs totalt 54 garnbitar från härvor, där 27 st är från 

varje leverantör. 

 
Datum för test: 29-04-2019 

 

Referens  

Ullgarn på kon från leverantör A och B. Vardera leverantör har tre koner och de 

refereras till som A1, A2, A3 och B1, B2, B3. 

 

Resultat  
Testet utfördes med tex-talet 674 för A och 675 för B. 

 Styvhet = k-värde/tex  
*k-värdet beräknades från intervallet 0,578-4,165 % töjning för A, och 0,88-4,069 % töjning för 

B. 
 
Tabell 1. Beräknat medelvärde för brottstyrka, brottöjning och styvhet per kon för A och B.   

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

Brottstyrka [cN/tex] 5,54 5,36 5,32 5,14 5,05 4,98 

Borttöjning [%] 34,93 33,36 30,34 30,68 29,04 28,46 

Styvhet [cN/tex] 0,59 0,58 0,51 0,51 0,57 0,53 
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Figur 1. Styrka vs. töjning - graf över alla observationer för A i cN/tex. 

 

 
Figur 2. Styrka vs. töjning - graf över alla observationer för B i cN/tex. 

 

Tabell 2. T-test av brottstyrka, brottöjning och styvhet mellan A och B. 

T-test 
Brottstyrka [cN/tex] Brottöjning [%] Styvhet [cN/tex] 

A B A B A B 

Mean 5,41 5,06 32,89 29,39 0,597 0,537 

Variance 0,090 0,047 9,178 3,335 0,001 0,001 

Observations 27 27 27 27 27 27 

df 47 43 51 

t Stat 4,9275 5,1311 6,6125 

P(T<=t) two-tail 1,0744x10-5 6,5823 x10-6 2,2283 x10-8 

t Critical two-tail 2,0117 2,0167 2,0076 

 
Datum för test: 15-04-2019 

 

Referens  

Färgad ullgarn på kon från leverantör A och B. Vardera leverantör har tre koner 

och de refereras till som FA1, FA2, FA3 och FB1, FB2, FB3. 

 

Resultat 
 Testet utfördes med tex-talet 630 för A och 700 för B. 
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 Styvhet = k-värde/tex  
*k-värdet beräknades från intervallet 0,464-2,554 % töjning för FA, och 0,465-3,724 % 

töjning för FB 

 
Tabell 3. Medelvärde för brottstyrka, brottöjning och styvhet per kon för FA och FB.   

FA1 FA2 FA3 FB1 FB2 FB3 

Brottstyrka [cN/tex] 4,72 4,33 4,86 5,02 4,91 4,85 

Borttöjning [%] 25,76 22,41 25,52 28,98 27,28 28,69 

Styvhet [cN/tex] 0,73 0,70 0,74 0,61 0,62 0,57 

 
Figur 3. Styrka vs. töjning - graf över alla observationer för FA i cN/tex. 

 
Figur 4. Styrka vs. töjning - graf över alla observationer för FB i cN/tex. 

 
Tabell 4. T-test av brottstyrka, brottöjning och styvhet mellan FA och FB. 

T-test 
Brottstyrka cN/tex Brottöjning [%] Styvhet [cN/tex] 

FA FB FA FB FA FB 

Mean 4,635 4,926 24,56 28,32 0,725 0,603 

Variance 0,131 0,068 8,57 8,92 0,002 0,001 

Observations 27 27 27 27 27 27 

df 47 52 51 

t Stat −3,3949 −4,6650 11,3284 

P(T<=t) two-tail 0,0014 2,1967 x10-5 1,5497 x10-15 

t Critical two-tail 2,0117 2,0066 2,0076 
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Bilaga 4 – Testprotokoll: Självsnodd 

Bestämning av ett garns förmåga att snurra i sig själv. 
 

Metod 

Utrustning: Sax och måttband. . 

Konditionering: Koner stod minimum 24 timmar i temperaturen 21±2 °C med 

luftfuktigheten 65±5 %. 

 

Förtest: Ett förtest utfördes för att testa vilken tyngd som krävdes för att hjälpa 

garnet “hitta mitten” och varva runt denna. Vikten påverkade hastigheten och 

därför varvtalet. Detta ansågs kunna vara en felkälla och vikten slopades.  

 

Garn togs ovanifrån kon på ett sätt som ivar tog snodden. Provkropparna var 100 

cm långa och hölls sträckt mot ett uppmätt intervall, per fem centimeter, på en 

vägg. Garnets ändar fördes samman och det noterades vid vilket avstånd garnet 

började snodda i sig själv. Därefter fördes garnet samman tills ändarna möttes och 

hålls fast så snodden inte gick upp. Varvtalet räknades för hand och noterades.  

 

Antal provkroppar: Det togs totalt 30 garnbitar direkt från kon i en slumpmässig 

följd, där 15 st är från varje leverantör. 

 

Avvikelser 

 Garnet fördes samman för hand där hastigheten inte var konstant.  

 
Datum för test: 01-05-2019 

 

Referens  

Ullgarn på kon från leverantör A och B. Vardera leverantör har tre koner och de 

refereras till som A1, A2, A3 och B1, B2, B3.  

 

Resultat 
För leverantör A fick alla provkroppar all sin självsnodd vid snoddstart. 

Leverantör B fick ytterligare snodd, efter mätning av snoddstart, då ändarna 

fördes samman.   

 
Tabell 1. Observationer av snoddstart och antal varv med beräknat medelvärde per kon för  A. 

Prov- 
kropp 

A1 A2 A3 

Snoddstart 

[cm] 

Antal 

varv 

Snoddstart 

[cm] 

Antal 

varv 

Snoddstart 

[cm] 

Antal 

varv 

1 37 16 35,5 20 29,5 15 

2 37 13 44,5 19 33 15 

3 34 16 36,5 17 34,5 15 

4 34,5 17 37,5 19 32,5 15 

5 36 17 36 19 31 15 

Medel 35,7 15,8 38 18,8 32,1 15 
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Tabell 2. Observationer av snoddstart och antal varv med beräknat medelvärde per kon för B. 

Prov- 
kropp 

B1 B2 B3 

Snoddstart 

[cm] 

Antal 

varv 

Snoddstart 

[cm] 

Antal 

varv 

Snoddstart 

[cm] 

Antal 

varv 

1 46 25 35 18 38 19 

2 45 25 37 18 35 21 

3 44,5 24 35 18 33,5 21 

4 46,5 25 38 19 39 22 

5 44 24 38,5 19 37 19 

Medel 45,2 24,6 36,7 18,4 36,5 20,4 

 
Tabell 3. T-test av snoddstart och antal varv mellan A och B. 

T-test Snoddsstart [cm] Antal varv 

A B A B 

Mean 35,27 39,47 16,53 21,13 

Variance 11,85 20,12 3,98 7,84 

Observations 15 15 15 15 

df 26 25 

t Stat −2,8766 −5,1822 

P(T<=t) two-tail 0,0079 2,32781x10-5 

t Critical two-tail 2,0555 2,0595 

 
Datum för test: 15-05-2019 

 

Referens  

Färgad ullgarn på kon från leverantör A och B. Vardera leverantör har tre koner 

och de refereras till som FA1, FA2, FA3 och FB1, FB2, FB3. 

 

Avvikelser 

 Det har tagits ett mindre antal provkroppar, nio per varje leverantör. 

  

Resultat  

 
Tabell 4. Observationer av snoddstart och antal varv med beräknat medelvärde per kon för FA. 

Prov-
kropp 

FA1 FA2 FA3 

Snoddstart 

[cm] 

Antal 

varv 

Snoddstart 

[cm] 

Antal 

varv 

Snoddstart 

[cm] 

Antal 

varv 

1 2 3 3 2 2 2 

2 1 2 5 5 4 3 

3 4 4 2 2 4 3 

Medel 2,33 3 3,33 3 3,33 2,67 

 
Tabell 5. Observationer av snoddstart och antal varv med beräknat medelvärde per kon för FB. 

Prov- 
kropp 

FB1 FB2 FB3 

Snoddstart 

[cm] 

Antal 

varv 

Snoddstart 

[cm] 

Antal 

varv 

Snoddstart 

[cm] 

Antal 

varv 

1 17 7 9,5 6 15 6 

2 13 6 11 6 14 6 

3 11 6 8,5 5 11 7 

Medel 13,67 6,33 9,67 5,67 13,33 6,33 
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Tabell 6. T-test av snoddstart och antal varv mellan FA och FB. 
T-test Snoddstart [cm] Antal varv 

FA FB FA FB 

Mean 3,00 4,78 2,89 3,11 

Variance 1,75 0,69 1,11 0,36 

Observations 9 9 9 9 

df 13 13 

t Stat −3,4112 −0,5494 

P(T<=t) two-tail 0,0046 0,5920 

t Critical two-tail 2,1604 2,1604 
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Bilaga 5 – Testprotokoll: Fukt 

Bestämning av ett ullgarns fuktinnehåll och fuktåterhämtning. 

 

Metod 

Utrustning: Härvel, sax, värmeskåp SDL Atlas G209A/B, 18 st 250 ml 

glasburkar VWR Borosilicate 3.3 och våg av typen Kern, EG 420-3 NM. 

Konditionering: Provkroppar låg tre dygn i temperaturen 21±2 °C med 

luftuktigheten 65±5 %.   

 

Ett förtest utfördes enligt standarden ASTM D1576 med förslutningsbara 

glasburkar, ett värmeskåp och en våg. Testet behövdes anpassas eftersom 

provkropparna blev för små och torkningen gick för snabbt till att ha kontroll på 

vad som hände. Storleken på provkropparna justerades upp och temperaturen 

sänktes i värmeskåpet.  

 

Garn från kon lindades upp till härvor om 20 m med hjälp av en härvel för att 

skapa provkroppar. Varje härva vägdes med en noggrannhet på tre decimaler 

innan de lades till konditionering. Glasburkarna med lock vägdes med samma 

noggrannhet. Efter konditionering vägdes varje härva igen, lades i varsin 

glasburk, locket skruvades på hårt och kontroll vägdes. De förslutna glasburkarna 

förflyttades sedan till värmeskåpet som ställdes in i temperaturen 70 °C. Locket 

skruvades av och glasburk med provkropp placerades i mitten av värmeskåpet. 

Provkropparna stod inne i värmeskåpet i intervaller med stigande tid och vägdes 

mellan varje intervall i gram. Detta gjordes tills massan var konstant, d.v.s. då tre 

på varandra vägningar inte hade större skillnad än 0,010 gram. För att beräkna 

provkroppens fuktinnehåll användes vikten efter konditionering och efter 

torkning, utan vikten för glasburken. Viktskillnaden antas vara fukten som har 

gått ur provkroppen och beräknas som en procentandel av vikten efter 

konditionering.  

 

Provkropparna togs ur glasburkarna för att läggas tillbaka i konditioneringsmiljön. 

Över tre dagar vägdes provkropparna vid olika intervaller. För att beräkna 

provkroppens fuktåterhämtning användes vikten för efterkonditonering 

tillsamman med vikten efter torkning. Viktskillnaden anses vara den fukt 

provkropparna har tagit upp från miljön och beräknas som en procentandel av den 

torra vikten.  

 

Antal provkroppar: Det togs totalt 18 härvor, där nio är från varje leverantör. 

 
Datum för test: 29-04-2019 

 

Referens  

Ullgarn på kon från leverantör A och B. Vardera leverantör har tre koner och de 

refereras till som A1, A2, A3 och B1, B2, B3. 

 

Avvikelser  

 Normal cykel för värmeskåpet är inte känd. 
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 Temperaturen sjönk cirka 10 °C då proverna togs in och ut ur ugnen. 

Ugnens temperatur ställdes till 80 °C medans proverna vägdes.  

 Avkylning innan vägning i rumstemperatur var av varierande tid.  

 

Resultat 
Tabell 1. Utvalda intervall med vägning i gram och beräknat fuktinnehåll i % per provkropp för A och B. 

Prov- 

kropp 

Start 

vikt 
Vikt 

burkar 

Vikt 

burk+ 

garn 

5 min 

(70°C) 

60 min 

(70°C) 

125 

min 

(70°C) 

245 

min 

(70°C) 

525 

min 

(70°C) 

845 

min 

(70°C) 

Fukt- 

innehåll 

[%] 

A1.1 14,514 243,698 258,212 258,183 257,939 257,721 257,221 256,782 256,606 11,07 

A1.2 14,257 243,598 257,855 257,834 257,498 257,273 256,736 256,424 256,300 10,91 

A1.3 14,322 243,864 258,186 258,174 257,889 257,668 257,173 256,724 256,598 11,09 

A2.1 13,807 243,33 257,137 257,106 256,895 256,676 256,232 255,800 255,662 10,68 

A2.2 13,403 243,916 257,319 257,306 257,205 257,078 256,614 256,099 255,925 10,40 

A2.3 13,870 243,513 257,383 257,373 257,289 257,150 256,618 256,118 255,946 10,36 

A3.1 13,179 243,407 256,586 256,563 256,338 256,110 255,638 255,305 255,190 10,59 

A3.2 13,725 243,641 257,366 257,35 257,221 257,100 256,68 256,154 255,989 10,03 

A3.3 13,525 244,099 257,624 257,601 257,446 257,287 256,827 256,387 256,247 10,18 

B1.1 12,551 243,465 256,016 256,985 255,706 255,468 255,029 254,748 254,645 10,92 

B1.2 13,377 242,672 256,049 256,026 255,849 255,654 255,139 254,758 254,633 10,59 

B1.3 13,302 243,494 256,796 256,771 256,568 256,392 255,892 255,517 255,364 10,77 

B2.1 13,657 243,501 257,158 257,118 256,793 256,542 256,056 255,743 255,641 11,11 

B2.2 13,832 244,124 257,956 257,932 257,68 257,438 256,885 256,549 256,428 11,05 

B2.3 14,011 243,587 257,598 257,57 257,396 257,160 256,594 256,183 256,061 10,97 

B3.1 13,042 243,603 256,645 256,621 256,484 256,330 255,723 255,369 255,271 10,54 

B3.2 12,829 245,043 257,872 257,854 257,734 257,569 256,990 256,537 256,435 11,20 

B3.3 12,976 249,253 262,229 262,198 261,996 261,764 261,226 260,894 260,798 11,03 

 
Tabell 2. Utvalda intervall med vägning i gram och beräknat fuktåterhämtning i % per provkropp för A och 
B. 

Prov- 

kropp 

Vikt 
torr 2/5 

kl1600 

Vikt 
2/5 

kl1700 

Vikt 
3/5 

kl0800 

Vikt 
3/5 

Kl1330 

Vikt 
3/5 

kl1700 

Vikt 
4/5 

kl2200 

Vikt 
5/5 

kl1100 

Slut 

vikt 

Fuktåter- 
hämtning 

[%] 

A1.1 12,908 13,941 14,434 14,409 14,424 14,475 14,433 14,514 99,73 

A1.2 12,702 13,634 14,185 14,157 14,175 14,22 14,184 14,257 99,74 

A1.3 12,734 13,646 14,249 14,215 14,230 14,282 14,245 14,322 99,72 

A2.1 12,332 13,221 13,755 13,725 13,739 13,791 13,753 13,807 99,88 

A2.2 12,009 12,84 13,34 13,306 13,331 13,374 13,342 13,403 99,78 

A2.3 12,433 13,175 13,805 13,775 13,793 13,838 13,811 13,870 99,77 

A3.1 11,783 12,769 13,174 13,151 13,169 13,209 13,177 13,179 100,23 

A3.2 12,348 13,294 13,707 13,683 13,701 13,748 13,717 13,725 100,17 

A3.3 12,148 13,081 13,517 13,490 13,507 13,549 13,522 13,525 100,18 

B1.1 11,180 12,041 12,530 12,503 12,52 12,56 12,53 12,551 100,07 

B1.2 11,961 12,848 13,350 13,317 13,336 13,378 13,353 13,377 100,01 

B1.3 11,870 12,748 13,280 13,254 13,265 13,307 13,279 13,302 100,04 

B2.1 12,140 13,134 13,615 13,589 13,606 13,648 13,616 13,657 99,93 

B2.2 12,304 13,293 13,786 13,757 13,779 13,814 13,785 13,832 99,87 

B2.3 12,474 13,443 13,958 13,932 13,953 13,991 13,962 14,011 99,86 

B3.1 11,668 12,435 12,921 12,888 12,909 12,945 12,916 13,042 99,26 

B3.2 11,392 12,257 12,771 12,737 12,75 12,793 12,767 12,829 99,72 

B3.3 11,545 12,448 12,972 12,943 12,958 13,001 12,974 12,976 100,19 
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Tabell 3. T-test av fuktinnehåll och fuktåterhämtning mellan A och B. 
T-test Fuktinnehåll [%] Fuktåterhämtning[%] 

A B A B 

Mean 10,59 10,91 99,91 99,88 

Variance 0,145 0,053 0,046 0,074 

Observations 9 9 9 9 

df 13 15 

t Stat −2,1511 0,2455 

P(T<=t) two-tail 0,0509 0,8094 

t Critical two-tail 2,1604 2,1314 
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Bilaga 6 – Testprotokoll: Fiberlängd 

Bestämning av frekvens och medellängd av ullfibrer i ett garn. 

 

Metod   

Utrustning: Linjal, två pincetter och svart sammet. 

Konditionering: Härvor låg minimum 24 timmar i temperaturen 21±2 °C med 

luftuktigheten 65±5 %. 

 

Testet utfördes med inspiration från standarderna ISO 6989:2004 metod A, ISO 

12751:1999 uttag av provkroppar från garn och masteruppsatsen till Julia 

Aronsson (2018). Istället för att fibrerna lades på en glasskiva med vaselin 

användes ett svart sammetstyg och fibrerna drogs ut med två pincetter för 

mätningen. Fibrernas längd avlästes i millimeter med hjälp av en och samma 

linjal.  

 

Ett excelblad upprättades där 1-200 i millimeter var markerade i en kolum och 

resultaten noterades som frekvens för varje härva. Medelvärdet för varje härva 

och för varje leverantör räknades sedan ut. Frekvensen av fiberlängden delades in 

i kategorier med intervall på 25 mm. Antal kategorier blev åtta stycken. Med 

dessa kategorier gjordes ett histogram för varje leverantör för att se hur de 

fördelade sig. 

 

Antal provkroppar: Det togs ut totalt 270 fibrer, där 135 st är från varje 

leverantör. 

 
Datum för test: 25-04-2019 

 

Referens  

Ullgarn på kon från leverantör A och B. Vardera leverantör har tre koner och de 

refereras till som A1, A2, A3 och B1, B2, B3. 

  

Resultat  

Under testet upplevdes att härva B1.3 var sprödare och de fibrerna gick lättare av 

än som upplevdes hos någon av de andra härvorna. Fibrerna var där också mer 

märkbart kortare vilket framgår i tabell 3. 

 
Tabell 1. Medelvärde, CV av fiberlängden för A och B. 

Leverantör 
Fiberlängd [mm] 

x CV [%] 

A 102,53 61,46 

B 91,82 59,13 
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Tabell 2. Frekvens av fiberlängden för A och B. 
Fiberlängd Frekvens Fiberlängd Frekvens 

mm A1 A2 A3 B1 B2 B3 mm A1 A2 A3 B1 B2 B3 

...       80  1 1 1 1 1 

40 2      81  1  1  1 

41       82    1  1 

42       83  2  2 2  

43       84   1 2   

44       85 1 1 1 2 1 1 

45 1      86 3  1 2  2 

46       87  1  2 1  

47       88     1  

48 1      89 2    1  

49       90   1 3 3 2 

50 2      91     2  

51       92 1 1 1  1 3 

52       93  1  2   

53 1      94  1 1  1  

54       95  2 1 2 1 1 

55    1   96  2  1   

56  1  1   97   1 1 2  

57       98  1   2  

58 1      99  2 1   2 

59   2    100 1  3  2 1 

60 1     1 101 1   2 1  

61 2      102  1 3  2 1 

62 1   2 1 1 103    1 1  

63 1 1  1   104   1    

64 1   2   105   1 1 1 1 

65 1   1  1 106  1 1   1 

66  2  1   107 1  1    

67    2   108 1     1 

68  1     109 1    1 2 

69  1     110 2    2 1 

70    1 1 1 111 1      

71  1 1 1   112      1 

72  1  1  1 113   1    

73       114  1 1   2 

74 1 1  1 2 2 115  2     

75 1 1 1  2 1 116       

76   1    117 1  1    

77  1 1 1 2 2 118 1     1 

78   1 2 1 2 119     1  

79 1      120  1 1  1 2 

121       161       

122 1      162       

123       163       

124   1  1 2 164   1    

125  2 1    165      1 

126   1  1  166       

127      1 167       

128    1   168       

129  2     169       
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Fiberlängd Frekvens Fiberlängd Frekvens 

mm A1 A2 A3 B1 B2 B3 mm A1 A2 A3 B1 B2 B3 

130     1  170  2     

131       171       

132   3    172       

133 1 2     173       

134 1      174   1    

135     1  175       

136   1    176       

137       177       

138 1      178       

139       179   1    

140 1    1  180  1     

141   1    181       

142       182 1      

143       183       

144   1    184       

145   1    185       

146       186       

147       187  1     

148 1      188       

149  1    1 189       

150      1 190       

151       191       

152 1      192       

153       193       

154 1  1    194       

155 1 1     195       

156       196       

157       197       

158       198       

159       199       

160 1      200       

 

  



 

 17 

Bilaga 7 – Testprotokoll: Fiberbredd 

Bestämning av medelbredd av ullfibrer i ett garn. 

 

Metod 

Utrustning: USB-mikroskop Dine-Lite Pro med stativ, programvaran 

DinoCapture 2.0, svart sammet och två pincetter. 

Konditionering: Koner stod minimum 24 timmar i temperaturen 21±2 °C med 

luftuktigheten 65±5 %. 

 

Testet utfördes enligt egen metod och kvadratmetoden i standarden ISO 

12751:1999 uttag av provkroppar från garn. En bit på minst en meter klipptes av 

varje kon och tre garnbitar togs ut på olika intervall och tvinnades upp. Då fiber 

har tagits ut enligt kvadratmetoden drogs slumpmässigt tre fibrer för mätning. 

Provkroppen (fibern) placerades på det svarta sammetstyget, sträcktes ut lite, och 

fördes in under USB-mikroskopet. Programvaran för mikroskopet var kalibrerat 

på förstoringen 225x med en mikrometer skala. Tre observationer gjordes på varje 

provkropp, jämt fördelade över fibern, i mikrometer.  

 

Antal provkroppar: Det togs ut totalt 54 fibrer, där 27 st är från varje leverantör. 

 
Datum för test: 19-05-2019 

 

Referens  

Ullgarn på kon från leverantör A och B. Vardera leverantör har tre koner och de 

refereras till som A1, A2, A3 och B1, B2, B3. 

 

Avvikelser 

 Provkroppar från två koner, A1 och B3, en från vardera leverantör, 

testades med en glasplatta över för att hålla fibern på plats.  

 

Resultat 
En upptäckt var att B har flera vita fibrer som är väldigt platta och vita i 

mikroskopet, det upptäcktes även några få fiber på koner från leverantör A.  

 
Tabell 1. T-test av fiberbredden mellan A och B. 

T-test 
Fiberbredd 

A B 

Mean 45,30 40,18 

Variance 30,60 15,63 

Observations 27 27 

df 47 

t Stat 3,9144 

P(T<=t) two-tail 0,0003 

t Critical two-tail 2,0117 
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Tabell 2. Observationer – tre mätningar per fiber i μm för A och B. 
Provkropp A1 A2 A3 B1 B2 B3 

1 1.1 42,36 36,44 50,5 39,22 36,63 43,66 

1.2 45,161 36,26 42,28 29,9 40,53 43,86 

1.3 52,426 39,88 48,65 33,43 39,24 51,92 

2.1 45,26 40,05 47,28 43,81 39,22 40,05 

2.2 29,58 42,29 58,47 40,05 37,86 50,377 

2.3 47,43 43,66 35,71 39,24 30,98 47,28 

3.1 42,04 40,05 47,28 41,34 47,81 47,14 

3.2 40,65 41,03 45,86 41,36 45,867 47,69 

3.3 53,03 42,29 39,05 43,66 39,05 34,21 

2 1.1 47,17 44,12 44,11 50,76 37,34 32,43 

1.2 45,87 39,26 50,37 37,28 43,81 47,28 

1.3 37,33 45,86 36,44 36,98 40,53 45,43 

2.1 56,64 51,92 47,11 29,23 39,89 46,28 

2.2 69,28 50,51 50,76 37,85 43,51 44,26 

2.3 59,03 38,55 44,26 32,42 39,88 42,28 

3.1 47,14 42,29 47,28 36,26 44,11 39,06 

3.2 41,34 36,23 43,51 36,26 47,28 45,437 

3.3 39,22 53,9 39,88 29,01 47,14 41,34 

3 1.1 54,39 60,78 39,89 39,8 39,89 45,44 

1.2 41,33 63,33 39,22 37,95 45,43 48,32 

1.3 38,54 56,3 33,43 37,05 39,22 32,84 

2.1 41,28 43,52 47,14 33,43 32,43 39,22 

2.2 36,98 41,35 43,66 34,4 37,85 45,86 

2.3 43,85 51,28 54,39 38,04 33,43 35,72 

3.1 36,44 50,37 47,69 35,71 43,66 46,15 

3.2 44,26 54,88 48,38 41,34 39,22 44,85 

3.3 41,35 50,9 39,88 27,61 34,4 36,26 
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Bilaga 8 – Testprotokoll: Medullerade fibrer 

Bestämning av antal medullerade ullfibrer i ett garn.  

  

Metod  

Utrustning: Sax, svart sammet, pincett och lupp. 

Konditionering: Koner stod minimum 24 timmar i temperaturen 21±2 °C med 

luftuktigheten 65±5 %. 

 

Från varje kon klipptes en bit på 10 cm, garnbiten tvinnades upp och det ena 

förgarnet lades under en glasplatta enligt ISO12751:1999. Ur förgarnet drogs 100 

fibrer som sorterades i två grupper, färgad ullfibrer och medullerade ullfibrer. 

Antalet från varje grupp noterades och medullerade fibrer beräknades som en 

procentandel av de 100 fibrerna. Sedan analyserades resten av garnbiten för det 

totala antal medullerade fibrer i garnbiten och redovisas som antal medullerade 

fibrer per 10 cm.  

 

Antal provkroppar: Det togs totalt sex garnbitar där tre är från varje leverantör. 

 
Datum för test: 15-05-2019 

 

Referens  

Färgad ullgarn på kon från leverantör A och B. Vardera leverantör har tre koner 

och de refereras till som FA1, FA2, FA3 och FB1, FB2, FB3. 

 

Resultat  
Tabell 1. Antal medullerade fibrer och beräknat procentandel för FA. 

Prov- 

kropp 

Medullerade 

fibrer 

Färgade 

fibrer 

Medullering 

[%] 

Medullerade fibrer i garnbit 

[fibrer/10cm] 

FA1 0 100 0 2 

FA2 1 99 1 6 

FA3 2 98 2 6 

Medel 1 4,67 

 
Tabell 2. Antal medullerade fibrer och beräknat procentandel för FB. 

Prov- 

kropp 

Medullerade 

fibrer 

Färgade 

fibrer 

Medullering 

[%] 

Medullerade fibrer i garnbit 

[fibrer/10cm] 

FB1 2 98 2 16 

FB2 3 97 3 21 

FB3 4 96 4 14 

Medel 3 17 

 
Tabell 3. Medelvärde och variationskoefficient av antal medullerade fiber/10cm för FA och FB. 

Leverantör 
Medullerade fibrer/10cm 

x CV [%] 

A 4,67 49,487 

B 17,00 21,209 
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Bilaga 9 – Testprotokoll: Krusighet 

Uppskattning av mängden krusighet i ett ullfiber från garn. 

 

Metod 

Utrustning: Linjal, glasskiva, svart sammet och två pincetter. 

Konditionering: Koner stod minimum 24 timmar i temperaturen 21±2 °C med 

luftuktigheten 65±5 %. 

 

Från varje kon klipptes två bitar á 50 cm med minst en meter emellan. Varje bit 

tvinnades upp och drogs isär där fem fibrer drogs slumpmässigt ur garnet enligt 

kvadratmetoden i standarden ISO 12751:1999. Enligt ASTM D3937-01 lades 

fibern på det svarta sammetstyget och en glasplatta placerades ovanpå. Detta 

gjorde att fibern plattades till och krusigheten räknades som antal våglängder. 

Glasplattan togs sedan av och med hjälp två pincetter sträcktes fibern ut för att 

mäta fiberns utsträckta längd i millimeter. Krusigheten beräknades som antal 

våglängder per millimeter.  

 

Antal provkroppar: Det togs ut totalt 60 fibrer, där 30 st är från varje leverantör. 

 
Datum för test: 23-05-2019 

 

Referens  

Ullgarn på kon från leverantör A och B. Vardera leverantör har tre koner och de 

refereras till som A1, A2, A3 och B1, B2, B3. 

 

Resultat 
 
Tabell 1. T-test av krusighet/mm mellan A och B 

T-test 
Krusighet/mm 

A B 

Mean 0,1782 0,2564 

Variance 0,0014 0,0030 

Observations 30 30 

df 51 

t Stat −6,4660 

P(T<=t) two-tail 3,79498 x10-8 

t Critical two-tail 2,0076 
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Tabell 2. Observationer av våglängd, utsträckt längd och beräknat krusighet av varje fiber för A 

och B. 

Prov- 

kropp 

Våg- 

längder 

[st] 

Utsträckt 

längd 

Krusighet 

/mm 

Prov- 

kropp 

Våg- 

längder 

[st] 

Utsträckt 

längd 

Krusighet 

/mm 

A

1 

1 27 106 0,255 B

1 

1 17 72 0,236 

2 24 146 0,164 2 23 85 0,271 

3 27 125 0,216 3 21 83 0,253 

4 28 119 0,235 4 21 70 0,300 

5 20 85 0,235 5 23 72 0,319 

6 11 80 0,138 6 32 92 0,348 

7 20 146 0,137 7 21 65 0,323 

8 17 115 0,148 8 23 70 0,329 

9 17 105 0,162 9 18 56 0,321 

1

0 

18 99 0,182 1

0 

23 86 0,267 

A
2 

1 18 101 0,178 B
2 

1 23 85 0,271 

2 20 112 0,179 2 20 105 0,190 

3 19 90 0,211 3 18 70 0,257 

4 19 110 0,173 4 18 74 0,243 

5 22 105 0,210 5 14 85 0,165 

6 34 202 0,168 6 18 87 0,207 

7 26 185 0,141 7 14 66 0,212 

8 13 90 0,144 8 23 95 0,242 

9 12 65 0,185 9 18 73 0,247 

1
0 

17 85 0,200 1
0 

19 75 0,253 

A

3 

1 11 80 0,138 B

3 

1 25 81 0,309 

2 12 90 0,133 2 14 85 0,165 

3 12 95 0,126 3 13 76 0,171 

4 25 186 0,134 4 36 105 0,343 

5 18 140 0,129 5 22 70 0,314 

6 20 100 0,200 6 19 100 0,190 

7 20 106 0,189 7 23 93 0,247 

8 16 80 0,200 8 22 128 0,172 

9 28 135 0,207 9 23 90 0,256 

1

0 

25 108 0,231 1

0 

19 70 0,271 

 

 
Datum för test: 23-05-2019 

 

Referens  

Färgat ullgarn på kon från leverantör A och B. Vardera leverantör har tre koner 

och de refereras till som FA1, FA2, FA3 och FB1, FB2, FB3. 
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Resultat 
 
Tabell 3. T-test av krusighet/mm mellan FA och FB. 

T-test 
Krusighet/mm 

FA FB 

Mean 0,1603 0,1725 

Variance 0,0007 0,0003 

Observations 30 30 

df 52 

t Stat −2,0830 

P(T<=t) two-tail 0,0422 

t Critical two-tail 2,0066 

 
Tabell 4. Observationer av antal våglängder, utsträckt längd och beräknat krusighet av varje fiber 

för FA och FB. 

Prov- 
kropp 

Våg- 

längder 

[st] 

Utsträckt 

längd 

Krusighet 

/mm 

Prov- 
kropp 

Våg- 

längder 

[st] 

Utsträckt 
längd 

Krusighet 
/mm 

F 

A 

1 

1 20 120 0,167 F 

B 

1 

1 19 114 0,167 

2 20 116 0,172 2 13 84 0,155 

3 14 92 0,152 3 18 112 0,161 

4 17 125 0,136 4 19 104 0,183 

5 18 86 0,209 5 13 72 0,181 

6 16 132 0,121 6 13 92 0,141 

7 19 136 0,140 7 12 86 0,140 

8 17 117 0,145 8 15 92 0,163 

9 15 114 0,132 9 23 122 0,189 

10 11 79 0,139 10 24 113 0,212 

F 

A 

2 

1 16 97 0,165 F 

B 

2 

1 19 106 0,179 

2 16 106 0,151 2 10 66 0,152 

3 14 101 0,139 3 19 104 0,183 

4 17 103 0,165 4 16 94 0,170 

5 13 101 0,129 5 17 88 0,193 

6 20 116 0,172 6 16 91 0,176 

7 12 78 0,154 7 17 102 0,167 

8 22 112 0,196 8 14 95 0,147 

9 24 143 0,168 9 13 84 0,155 

10 14 89 0,157 10 8 54 0,148 

F 

A 

3 

1 13 91 0,143 F 

B 

3 

1 18 92 0,196 

2 22 112 0,196 2 18 96 0,188 

3 13 94 0,138 3 19 108 0,176 

4 22 134 0,164 4 14 85 0,165 

5 27 174 0,155 5 16 89 0,180 

6 12 61 0,197 6 22 114 0,193 

7 23 101 0,228 7 21 101 0,208 

8 26 137 0,190 8 15 87 0,172 

9 22 168 0,131 9 19 108 0,176 

10 12 76 0,158 10 10 62 0,161 

 

 


