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Sammanfattning 
 
I detta arbete har en textil konstruktions betydelse vid skärmotstånd undersökts. 
Ett företag ser ett behov av att utveckla sina skärskyddsprodukter och vill därför 
veta om textilens konstruktion har någon betydelse för resultatet vid ett 
skärmotståndstest. Tre olika konstruktioner har stickats fram i två olika material. 
Konstruktionerna har sedan testats på både rätsida och avigsida med ett manuellt 
skärmotståndstest.  
Samtliga resultat skiljde sig mellan varandra, alltså har konstruktionen betydelse 
för skärmotståndet. Den konstruktionen som fick bäst resultat var 1:3 foder 
(avigsida). Detta tros bero på att den har lägst ytfriktion av de testade 
konstruktionerna vilket gjort att kniven lättare glidit över ytan och inte skadat 
textilen i samma utsträckning som hos de andra konstruktionerna. 
Detta resultat ger företaget en indikation på hur området behöver utvecklas för att 
kunna ge brukaren ett säkert skydd och så hållbara skärskyddsprodukter som 
möjligt. 
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Abstract 
 
In this thesis the signification of the textile construction, when used in cut 
protective purpose, has been studied. A Swedish company has experienced a need 
to develop their cut protective products and want to know if the textile 
construction is of any signification when testing the products. Three different 
knitted constructions have been created in two different materials. The 
constructions have been tested at both sides with a manual cut resistance test.  
The results were varying which means that the construction does matter. The 
construction 1:3 two thread fleecy (backside) got the best result. The reason for 
this seems to be the low friction on the surface of the textile which makes it easier 
for the knife to slide and make less harm. 
This result gives the company an indication on how to develop their products to 
be able to give the user a safe protection and more durable cut protection products. 
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Sammanfattning – populärversion 
 
I detta arbete har en textil konstruktions betydelse vid skärmotstånd undersökts. 
Med konstruktion menas det sätt som textilen är stickad eller vävd på. Ett företag 
ser ett behov av att utveckla sina skärskyddsprodukter och vill därför veta om 
textilens konstruktion har någon betydelse för resultatet vid ett skärmotståndstest. 
Tre olika konstruktioner har stickats fram i två olika material. Konstruktionerna 
har sedan testats på båda sidor med ett manuellt skärmotståndstest.  
Samtliga resultat skiljde sig mellan varandra, alltså har konstruktionen betydelse 
för skärmotståndet. Den konstruktionen som fick bäst resultat hade en väldigt slät 
yta jämfört med de andra. Att denna fick ett bra resultat tros bero på att den har 
lägst ytfriktion av de testade konstruktionerna vilket gjort att kniven lättare glidit 
över ytan och inte skadat textilen i samma utsträckning som hos de andra 
konstruktionerna. 
Detta resultat ger företaget en indikation på hur området behöver utvecklas för att 
kunna ge brukaren ett säkert skydd och så hållbara skärskyddsprodukter som 
möjligt. 
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Förord 
 
Uppsatsens ämne initierades av företaget Ejendals och har skrivits av en student 
med stort intresse för skyddskläder. Syftet med uppsatsen och val av metoden har 
diskuterats fram mellan företaget och studenten. Framtagningen av textiler har 
skett i Textilhögskolans maskinpark och testerna har gjorts i Textilhögskolans 
laboratorium.  
Uppsatsens resultat hoppas kunna hjälpa och leda företaget vidare i utvecklingen 
av sina produkter. 
 
 
MAJA SJÖBERG 
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1.  Introduktion 
Att använda sig av skyddskläder i arbetet är viktigt för att undvika skador. Skador 
är inte bara förödande för den som skadas, utan det kan även drabba företaget hårt 
med sjukfrånvaro och kostnader för detta. Utbudet av skyddskläder är stort då 
material och ändamål i hög grad varierar.  Marknaden utvecklas ständigt och det 
råder stor konkurrens mellan tillverkande företag om att erbjuda det senaste och 
bästa inom skyddskläder. Företagen måste leverera pålitliga produkter då 
kunderna sällan vill kompromissa om människors säkerhet. 
 
Företaget Ejendals tillverkar skyddskläder för olika ändamål till främst händer och 
fötter. Företaget grundandes 1949 i Leksand, det är familjeägt och huvudkontoret 
finns kvar där det grundades. Deras sortiment består främst av skyddshandskar, 
med avsikt att skydda händerna mot vassa kanter och knivblad. Dessa produkter 
görs i skärskyddsmaterial som består av mycket starka fibrer för att stå emot 
skärskador samtidigt som de är komfortabla att bära. (Ejendals, 2015)  

1.1 Problembeskrivning 
Företaget Ejendals genomför tester på samtliga sina produkter för att säkerställa 
att de håller vad det lovar. Vid skärbeständighetstest som utförts har man 
konstaterat att resultaten kan variera beroende på den vinkel man skär med kniven 
i materialet i förhållande till garnriktningen. Detta vill man självklart undvika för 
att ge ett så säkert skydd som möjligt oberoende av hur kniven skär vid en 
eventuell olycka. De flesta produkter är idag slätstickade och frågan är om det 
finns andra konstruktioner som kan ge ett bättre resultat vid 
skärbeständighetstestet och därmed är ett bättre skydd för brukaren. 
Om produkterna utvecklas och blir bättre leder det inte bara till färre skador för 
brukare utan även en längre livslängd för produkterna. Detta är en stor fördel för 
både miljön och ekonomin då man inte behöver tillverka nya skärskyddsprodukter 
i samma utsträckning utan istället satsa på hållbarhet och kvalitet. 

1.2 Litteraturgenomgång 
En litteraturstudie ligger till grund för val av metod och tillvägagångssätt i arbetet. 
Information från liknande studier har varit begränsat vilket visar på att det finns 
behov av utveckling och forskning inom ämnet.  
 
Det finns olika sätt att testa textilier för skärmotstånd. Det vanligaste är att man 
använder någon av standarderna EN 388 (Security Compass, 2015) och ISO 
13997 (SHOWA Group, 2015) och därefter ges produkterna en skärskyddsnivå på 
en skala mellan 1 och 5 där 5 visar på högst skärskyddsnivå. EN 388 är en 
europastandard som består av de fyra deltesterna; nötningsmotstånd, 
skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd. Standarden används 
ofta för just skyddskläder och man väljer att göra ett eller flera av testerna 
beroende på skyddsplaggets ändamål. Skärbeständighetstestet genomförs med en 
roterande kniv som skärs mot materialet med konstant hastighet och tryck tills 
kniven går genom materialet. Resultatet jämförs sedan med ett referensprov som 
bedömer vilken nivå materialet hamnar på. (Security Compass, 2015) 
ISO 13997 är en internationell standard med liknande testmetod som EN 388. Den 
stora skillnaden är att man digitalt mäter den kraft i Newton som krävs för att 
knivbladet ska gå genom materialet. Skärningen görs alltid diagonalt i förhållande 
till trådriktningen på tyget. Denna metod har blivit obligatorisk i Europa för 
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handskar med de högsta skärskyddsnivåerna. (SHOWA Group, 2015) 
Då det är dessa testmetoder som används världen över idag har de varit en 
inspirationskälla för hur testmetoden genomförts i denna rapport. 
 
I en studie från 2010 (Alpyildiz et al.) har man undersökt hur olika stickade 
strukturer står emot hugg och skärning med kniv. Det är en jämförelsestudie där 
man har tagit fram olika strukturer som sedan testats enligt standarden EN 388 
med deltesterna skärbeständighet samt punkteringsmotstånd. 
Den struktur som det fokuserades på var en liksidig dubbelvara med fangmaskor. 
Varan stickades både med och utan fyllnadsgarn för att se om resultaten skilde sig. 
Man gjorde även testerna på en slätstickad vara samt en plyshvara för att kunna 
göra ytterligare jämförelser. Man provade även att lägga samtliga varor i flera 
lager för att se om skyddet ökade, vilket det gjorde hos samtliga prover. 
Resultatet visade att den liksidiga dubbelvaran med fangmaskor hade bäst 
motstånd i båda testerna jämfört med den slätstickade varan och plyshvaran vilket 
även där visar på att varor i flera lager ökar skärmotståndet. Det visade sig också 
att dubbelvaran med fyllnadsgarn fick bättre resultat än den utan fyllnadsgarn. 
(Alpyildiz et al., 2010) 
Denna studie har ett liknande syfte som det denna rapport, men mer fokus ligger 
på fyllnadsgarnets positiva eller negativa påverkan på skärmotståndet. Studien är 
specifik, varför en bredare studie behövs göras för att svara på frågan om 
konstruktionens påverkan på skärmotståndet. Användandet av fangmaskor i denna 
studie har delvis legat till grund för valet av konstruktioner som testas i denna 
rapport.  
 
I en annan studie (Thi, 2005) har det undersökts hur stor påverkan ytans friktion 
har vid skärskydd. I praktiken innebär ofta skärning med kniv en normalkraft samt 
en glidande rörelse. Skärmotståndet har alltså mycket att göra med friktionen. 
Standarden ISO 13997 har använts för att jämföra skärmotståndet på ytor med 
olika friktion. Studien resulterar i att en ökning av friktionen minskar 
skärmotståndet. En lägre friktion gör att kniven glider lättare på ytan och det är då 
mindre risk att den går igenom materialet. (Thi, 2005) 
Studien svarar delvis på frågan kring konstruktioners påverkan vid skärmotstånd 
då friktionen kan variera mellan olika konstruktioner. Det är en bred studie som 
ligger till grund för att de konstruktioner som testas i denna rapport skiljer sig 
mycket från varandra på grund av att de har olika ytor och därmed bör friktionen 
mellan dem även variera.  
 
En studie (Thilagavathi, Rajendrakumar, and Kannaian, 2010) har testat att göra 
en trelagerskomposit för att får så bra skärbeständighet som möjligt men samtidigt 
behålla en god komfort. Man tillverkade en komposit med det översta lagret 
bestående av en ribbvara i 94 % Kevlar® och 6 % Lycra® och det understa lagret 
i en slätstickad vara i 100 % polyamid. Det mellersta lagret bestod av 
polyuretanskum med god ånggenomsläpplighet. När kompositen testades för 
skärbeständighet enligt både EN 388 och ISO 13997 visade det sig att 
skärmotståndet ökade med 20 % jämfört med endast ribbvaran i Kevlar®. 
(Thilagavathi, Rajendrakumar, and Kannaian, 2010) 
Den här studien har ytterligare ett fokus utöver att skapa ett bra skärskydd, 
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nämligen att skapa en god komfort. Studien reflekterar inte över valet av 
konstruktion på textilerna utan utgår mer från sammansättningen av materialen för 
att öka komfortegenskaperna. Studien bekräftar dock det som Alpyildiz et al. 
(2011) undersökte, nämligen att varor med flera lager kan öka skärmotståndet. 

Alla studier har specifika syften, vilket visar på en efterfrågan av en bredare och 
mer grundläggande studie. Ingen av de nämnda studierna fokuserar på skillnaden 
mellan konstruktionerna och dess egentliga påverkan.  Det man kan konstatera 
utifrån studierna är att varor i flera lager ger ett bättre skydd samt att en låg 
friktion mellan kniv och material är fördelaktigt. Då friktionen hos en vara kan 
minskas med hjälp av både kemiska och mekaniska textila beredningsprocesser är 
inte varans konstruktion helt avgörande. Därför är det viktigt att undersöka om 
och hur mycket skärmotståndet skiljer sig mellan olika konstruktioner för att i 
framtiden kunna skapa en textil vara med så bra skärsmotstånd som möjligt. 

1.3 Problemformulering 
De frågor som arbetet ska besvara är 

• Är konstruktionen hos textilen avgörande för resultatet vid skärtest?  
• Skiljer sig resultaten hos de olika konstruktionerna beroende på om 

testet utförs på rätsidan eller avigsidan1? 

1.4 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta reda på om skärskyddet hos en textil varierar beroende 
på vilken konstruktion textilen har. Varierar resultatet så mycket att det kan vara 
värt för företaget att titta vidare på? 
 

2. Material och metoder 
2.1 Informationssökning/litteratursökning 
För att hitta relevant och aktuell bakgrundsinformation till arbetet har sökning 
efter vetenskapliga artiklar genomförts. Sökning har främst skett i databaser 
relevanta för ämnet så som Textile technology complete, World textiles, INSPEC 
samt Scopus. Även allmänna databaser som Summon och Google Scholar har 
använts.  
Sökorden ”cut resistance”, ”structure” och ”textile” användes i samtliga databaser 
i olika kombinationer. Ett fåtal användbara artiklar hittades men dessa refererade 
ofta till mer användbara källor. Kurslitteratur relevant för ämnet har även lett till 
vissa primärkällor. Både primärkällor och sekundärkällor har alltså använts i 
arbetet och källorna består av både böcker, vetenskapliga artiklar samt hemsidor.  

2.2 Avgränsningar 
För att hålla en ram för arbetet har vissa avgränsningar gjorts. Arbetet handlar om 
att ta reda på om resultaten vid skärskyddstest av olika textila konstruktioner 
skiljer sig mellan varandra. Syftet är inte att ta reda på vilken konstruktion som 
                                                 
1 Rätsidan menas den sidan som är utåt rummet sett till hur materialet kommer ur maskinen. 
Avigsidan menas motsatt sida. 
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ger bäst skärskydd. Det är inte heller arbetets mening att ta reda på vilken 
konstruktion som lämpar sig bäst i en skyddshandske ur komfortsynpunkt. 
 

2.3 Framtagning av prover 
För att få ett tydligt resultat i arbetet togs det fram prover i tre olika konstruktioner. 
Samtliga konstruktioner gjordes i två olika material, en skärskyddsfiber kallad Cut 
Resistant Fiber som används av företaget idag, samt ett referensmaterial för att få 
ett utförligare resultat. Som referensmaterial valdes polyamid då det är en seg och 
stark fiber men inte tillräckligt stark för att klassas som en skärskyddsfiber av 
Ejendals (Ejendals, 2015). Sammanlagt togs 6 olika prover fram.  
Inom ramen för denna studie var det inte möjligt att ta fram konstruktioner i väv 
och varptrikå och de sex proverna har istället stickats fram. Framtagningen av 
proverna begränsades ytterligare på grund av den aktuella skärskyddsfiberns 
tjocklek och egenskaper. Samtliga prover stickades på samma maskin, en enbädds 
rundsticksmaskin av märket Mayer & Cie, typ Relanit 0.8, med delningen 12 E 
(maskinnummer: 55452). Maskinens inställningar visas i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Maskininställningar vid framtagning av prover 
Masklängd 16 
Bredd 80 
 
De konstruktioner som stickades var slätstickning (single jersey), 1:3 foder (1:3 
two thread fleecy) samt en pikévariant över fyra system (lacoste). Slätstickning 
valdes då det är den som främst används av företaget idag och är därför en 
motiverad utgångspunkt i jämförelsen med andra konstruktioner. De andra 
konstruktionerna valdes för att få tre olika ytstrukturer att jämföra resultatet 
mellan. 1:3 fodret valdes för att den har en intressant avigsida med floteringar och 
pikévarianten för att den har en knottrig yta samt att den innehåller fangmaskor 
som påstås vara fördelaktiga i tidigare studier. Samtliga textila konstruktioner 
visas i bilaga 1. 

2.3.1 Textila fibrer 

2.3.1.1 Skärskyddsfiber  
Ett av materialen som använts i denna undersökning är en skärskyddsfiber, även 
kallad Cut Resistant Fiber (CRF®). Fibern är ett Ultra High Molecular Weight 
Polyethylene-garn (UHMWPE). Skärskyddsfibern är en av de starkaste 
polymererna som finns. Den har en hög nöthållfasthet samt en låg 
friktionskoefficient som är en fördel i skärmotstånd. Fibern används också i bland 
annat skottsäkra västar, invävd tillsammans med andra textila material för att öka 
komforten jämfört med metall eller keramik. (Jones et al., 2010)  
Fibern är kemiskt identisk med högdensitetspolyeten (HDPE) men har en 
påtagligt högre molekylvikt. Genom mekanisk bearbetning i form av dragning 
tvingas molekylerna att anta en rak konformation och orienteras i fiberns riktning. 
De fysiska och kemiska egenskaperna är fortfarande samma som för polyeten, 
men styrkan hos fibern är högre tack vare den höga orienterings- och 
kristiallinitetsgraden. (Hearle, 2001)  
Garnet som använts i denna studie är ett multifilamentgarn bestående av 164 
filament och har en tjocklek på 400 dTex. Fibern har en brottstyrka på 28 
cN/dTex och en töjning på 3.2–3.6 %. 
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2.3.1.2 Polyamid  
Polyamid (PA) är den äldsta syntetfibern som kom redan 1938 och användes då i 
fiskelinor och borstar. Idag används den ofta som filament tillsammans med andra 
material för att öka styrkan och elasticiteten. (Humphries, 2009) Polyamid är, tack 
vare sin kristallina struktur, en stabil och stark fiber. Den är en linjär polyamid-
polymer där kolatomerna hålls samman av kovalenta bindningar, vilket är en 
orsak till fiberns goda elastiska egenskaper. Vätebindningarna mellan 
molekylerna gör också så att fibern har lätt att gå tillbaka efter sträckning. (Gohl 
and Vilensky, 1991) 
Polyamid görs genom smältspinning och dras sedan för att orientera 
molekylkedjorna. Fibern absorberar vatten mycket dåligt vilket ofta leder till 
dåliga komfortegenskaper då materialet lätt blir statiskt. Det är också stor risk för 
noppring då de små fiberbollarna som formas på ytan inte är lätta att borsta bort. 
(Humphries, 2009) 
I denna studie har ett polyamidgarn med garnnummer dTex 110/24/4 använts för 
att få liknande tjocklek på båda materialen.  

2.4 Skärmotståndstest 
Då ingen utrustning för de testmetoderna som beskrivs i litteraturgenomgången 
funnits att tillgå har en ny testmetod tagits fram specifikt för denna rapport. 
Metoden har inspirerats av båda tidigare nämnda testmetoder men genomförs mer 
manuellt.  
För att testa alla material på både rätsidan och avigsidan klipptes två stycken 
runda provbitar med arean 1 dm3 ur alla material som tidigare stickats fram, 
sammanlagt 12 provbitar. Provbitarna har fästs med nålar på 12 mm tjock 
skärplatta för att hålla proverna på plats vid skärtestet. För att säkerställa att 
skärningen utfördes med samma kraft på samtliga prover placerades skärplattan 
på en våg av märket Denver Instrument (se figur 1). Då kontrollerades hela tiden 
att vikten som vågen belastades med vid skärningen var inom samma intervall för 
alla tester (200-400g). Skärningen gjordes med en kniv av märket Cocraft Snap-
off Blade Knife med ett 9 mm brett knivblad. 
Tre stycken 5 cm långa skärningar med 2 cm mellanrum gjordes diagonalt, i 
förhållande till trådriktningen, i varje provbit (se figur 2). Knivbladet byttes till ett 
nytt efter varje provbit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1.  Figur 2. 
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3. Resultat 
Resultaten från skärtestet varierar för samtliga konstruktioner och har här 
sammanställts visuellt i en tabell med bilder. Sedan följer en beskrivning och 
tolkning av resultatet. 
 
Tabell 2. Sammanställning av resultatet vid skärtest presenterat i bilder. 
Prov Material Konstruktion Rätsida / 

avigsida 
Resultat (bilder) 

1 PA Slätstickning Rätsida 

 
2 PA Slätstickning Avigsida 

 
3 PA 1:3 foder Rätsida 
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4 PA 1:3 foder Avigsida 

 
5 PA Pikévariant Rätsida 

 
6 PA Pikévariant Avigsida 

 
7 CRF® Slätstickning Rätsida 

 
8 CRF® Slätstickning Avigsida 
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9 CRF® 1:3 foder Rätsida 

 
10 CRF® 1:3 foder Avigsida 

 
11 CRF® Pikévariant Rätsida 

 
12 CRF® Pikévariant Avigsida 

 
 
Vid test av prov 1 skar kniven ganska lätt genom materialet. Samtliga snitt har 
helt gjort hål på materialet men vid tredje snittet finns ett fåtal hela eller delvist 
skadade garn kvar som håller ihop konstruktionen. Test av prov 2 ger liknande 
resultat som prov 1, samtliga snitt har helt gått genom materialet utan garn som 
håller ihop konstruktionen. Skillnaden mellan proverna är att snitten i prov 2 är 
finare än i prov 1. På kanterna i samtliga snitts i prov 1 har små fiberbollar bildats 
medan snittkanterna i prov 2 är mer skarpa. 
Resultatet på prov 3 liknar även det prov 1. Samtliga snitt har gått genom 
materialet och det har bildats fiberbollar vid snittens kanter. En stor skillnad är att 
i mitten av varje snitt, finns ett stycke där konstruktionen fortfarande håller ihop. 
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Prov 4 skiljer sig mycket från de tidigare proverna. Vid en första anblick syns det 
inte att kniven gått genom materialet utan det är först när man särar på kanterna 
som man ser att det gått hål. Dock hålls konstruktionen fortfarande ihop på ett 
flertal ställen i snittet. Även här har fibrerna i garnet fluffat till sig vilket gör att 
man inte ser hålen. 
Även i prov 5 har det gått hål på materialet, dock inte i hela snittet utan 
konstruktionen håller ihop utan skada i mitten av alla tre snitt och även med hjälp 
av enstaka fibrer i resten av snitten. Prov 6 har ett liknande resultat som prov 5, 
konstruktionen håller ihop i mitten av samtliga snitt men i övrigt har det gått hål 
på materialet. 
 
På prov 7 har viss skada skett. Det har gått hål på enstaka ställen i samtliga snitt, i 
övrigt håller konstruktionen ihop och det har endast blivit markeringar efter 
kniven. Prov 8 håller ihop bättre än prov 7. Garnet har gått av på ett fåtal ställen, 
utöver det finns bara markering från kniven.  
Prov 9 och 10 har inte tagit skada av kniven. Endast fibrerna på ytan på prov 10 
har skurits av men det har inte gått hål på materialet. 
På prov 11 och 12 har desto mer skada skett. Prov 11 har hål på flera ställen i 
första snittet samt ett hål i andra snittet. Garnet har tagit skada även om 
konstruktionen fortfarande håller ihop. 
Prov 12 har hål i mittensnittet samt det tredje snittet och garnet har skadats i 
samtliga snitt.  
 
Sammanfattningsvis har alla prov gjorda av CRF®-fibern (prov 7-12) bättre 
resultat än de prover gjorda i polyamid med avseende på att bäst stå emot kniven 
vid skärtestet. Den konstruktion som har bäst resultat generellt är 1:3 foder. 
Resultaten mellan rätsidan och avigsidan skiljer sig mer eller mindre på samtliga 
konstruktioner. 

4. Diskussion 
Resultatet visar att konstruktionen hos textilier har betydelse vid ett skärtest. Det 
visar också att resultaten skiljer sig åt hos samtliga konstruktioner beroende på om 
testet utförs på rätsidan eller avigsidan. Att de prover som är stickade i CRF®-
fibern har ett bättre motstånd mot kniven än de prover stickade i polyamid faller 
sig naturligt då det är en starkare fiber som är gjord för att stå emot just skärning 
med kniv.  
Anledningen till att resultaten skiljer sig hos samtliga konstruktioner mellan 
rätsidan och avigsidan är att sidorna ser olika ut. Den konstruktion där sidorna är 
mest olika är 1:3 foder, där avigsidan fick bäst resultat. Detta kan bero på att 
avigsidan har längre floteringar än rätsidan. Floteringarna gör att ytan blir slätare 
vilket i sin tur kan ha lett till att kniven lättare glidit över materialet. Denna teori 
kan styrkas av resultatet i studien från 2005 där det skrivs att en lägre friktion ger 
ett bättre skärskydd (Thi).  
Konstruktionen som påvisade näst bäst resultat är pikévarianten. Här skiljer sig 
resultaten mellan rätsidan och avigsidan ganska lite, vilket kan bero på att ytorna 
är relativt lika om man ser till floteringar och friktion. Konstruktionen har en 
ganska knottrig yta vilket kan ha gjort att kniven inte glidit lika lätt.  
Att den slätstickade konstruktionen fick ett sämre resultat kan även bero på att den 
är tunnare än de andra konstruktionerna, och därmed krävs inte lika mycket kraft 
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för att skära genom materialet. Även detta kan styrkas från en av studierna som 
granskats(Alpyildiz et al., 2010), där den tjockaste varan fått bäst resultat. Den 
studien visar också att konstruktioner med fangmaskor kan vara fördelaktiga, 
vilket delvis styrker resultaten för pikévarianten då denna konstruktion innehåller 
fangmaskor. 
 
Testmetoden som använts i arbetet har genomförts manuellt utan en standard. 
Detta har gjort att det varit svårt att kontrollera att testmetoden utförs på precis 
samma sätt för alla provbitar vilket i sin tur kan leda till en osäkerhet i tolkning av 
resultatet. För att få ett mer tillförlitligt resultat kan man ha utfört testet fler 
gånger med fler provkroppar klippta från olika delar av de framstickade tygerna, 
dessa bör sedan jämföras internt för att få fram ett mer genomsnittligt resultat för 
den konstruktionen. I det fallet bör man även ha gjort endast ett skärsnitt i varje 
provbit då det finns en risk att den uppspända provbiten släpper lite efter varje 
skärning och därmed inte är lika spänd vid sista skärningen som vid första. Detta 
skulle stärka resultatens trovärdighet. Man bör också se över om det finns ett 
annat sätt att mäta så att kraften kniven skärs med är konstant. Här har det setts till 
att hålla sig inom samma intervall för samtliga tester, kanske intervallet kan 
minskas för att ge resultatet mer trovärdighet.  
För att nå ett bredare resultat hade skärtestet kunna utförts i fler riktningar än 
endast på diagonalen då man, som beskrivet i introduktionen, vill ge brukaren ett 
så bra skydd som möjligt oberoende av hur kniven hamnar vid en olycka.  

5. Slutsatser 
Syftet med arbetet var att ta reda på om skärskyddet hos en textil varierar 
beroende på vilken konstruktion textilen har. Ett skärtest har genomförts på tre 
olika konstruktioner där både rätsida och avigsida har testats på samtliga 
konstruktioner. Resultatet visar att skärskyddet varierar hos konstruktionerna, 
även mellan rätsidan och avigsidan varierade resultaten. Den konstruktion som 
resulterade i bäst skärmotstånd var 1:3 foder på dess avigsida. Slutsatsen är att 
skärskyddet hos en textil varierar beroende på vilken konstruktion textilen har 
vilket i sin tur ger företaget en indikation till att de bör titta vidare på problemet. 

6. Förslag till fortsatt arbete 
Då det i detta arbete endast har fokuserats på trikåvaror kan en naturlig 
fortsättning vara att se över möjligheterna att ta fram skärskydd i t.ex. varptrikå 
eller i vävda varor. Det kan också arbetas vidare på fibervalet kring skärskydd för 
att få den bästa kombinationen av fiber och konstruktion. 
Det kan också vara en god idé att säkerställa resultaten i detta arbete. Detta kan 
göras genom att utföra samma undersökning, men istället använda någon eller 
båda av standarderna EN 388 och ISO 13997. När detta gjorts kan 
undersökningen fortsätta för att ta reda på mer kring vilka specifika 
konstruktioner som kan ge bästa möjliga skärskydd.  
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1. Textila konstruktioner 
 
Slätstickning (single jersey) 
 

 
 
1:3 foder (1:3 two thread fleecy) 

 
 
Pikévariant över 4 system (lacoste) 
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