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SAMMANFATTNING 

Behovet av nya och skonsamma material blir allt större inom textilbranschen. 

Samtidigt råder en överkapacitet inom pappersindustrin till följd av att traditionell 

tryckt media ersätts med digitala alternativ. I Japan har nya användningsområden 

för papper tagits fram, i form av pappersgarn för användning inom textil. 

Forskning inom området är i ett tidigt skede, därför finns inte så mycket 

information om pappersgarnets egenskaper som är av stor betydelse vid 

produktutveckling. Redan i designstadiet av ett klädesplagg är det viktigt att 

beakta vilka egenskaper som konsumenter söker, för att säkerställa att det säljer 

och att konsumenten blir nöjd vid användning. En utav de mest väsentliga 

faktorerna som påverkar ett köpbeslut av ett klädesplagg är materialets taktila 

komfort eller känsla.  

Utifrån denna vetskap riktas studien åt att undersöka pappersgarnets taktila 

egenskaper genom en jämförelse med två av de vanligaste cellulosabaserade 

materialen på marknaden idag; bomull och viskos. I studien undersöks egenskaper 

av respektive material, stickade med en vanligt förekommande bindning, 

slätstickning. Syftet är att bedöma huruvida garn tillverkat av papper utifrån taktil 

komfort, kan vara ett alternativ till konventionella garn av bomull och viskos. En 

metod som heter Kawabata Evaluation System for Fabrics (KES) har använts för 

att testa de mekaniska egenskaperna hos trikå av papper, bomull och viskos. 

Dessa värden har sedan jämförts och analyserats för att kunna dra slutsatser om 

respektive materials taktila komfort. I KES metoden ingår ett antal tester; 

dragprov, skjuvning, böjning, kompression, luftgenomsläpplighet, ytegenskaper 

så som friktion och ytojämnheter, samt termiska egenskaper så som 

värmeöverförings-, energiförbruknings- och värmeledningsförmåga. Utöver KES 

har även vattenabsorptions- och vattenavgivningstester utförts för de tre 

materialen, parametrar som också har stor betydelse för textila materials taktila 

komfort. För att ytterligare kunna dra slutsatser kring pappersgarnets egenskaper i 

relation till bomull och viskos, har de stickade materialen samt garnen 

fotograferats med ett Scanning Electron Microscope (SEM). För att utmana teorin 

som används vid tolkning av KES i de mekaniska egenskaperna gjordes en 

undersökning med testgrupp för att se hur väl KES korrelerar med verkliga 

människors subjektiva uppfattning om känsel.  

Resultat av mekaniska egenskaper visar att papperstrikå gör mer motstånd än 

bomulls- och viskostrikå vid dragprov, skjuvning, böjning och kompression, 

vilket även gäller för respektive garn i enskilda garntester för dragprov, böjning 

och kompression. Detta tyder på att papper är ett styvare material än bomull och 

viskos. Pappers termiska egenskaper visar liknande tendenser som viskos; högre 

värmeledningsförmåga och därför något sämre värmeisoleringsförmåga jämfört 

med bomull. Detta tyder på att papper, likt viskos, upplevs som ett svalt/svalkande 

material. Resultaten från vattenabsorptionstestet visar att papper absorberar i takt 

med bomull, vilket visades vara mindre än för viskos. Vattenavgivningstestet 



 

 

visade att papper torkade snabbare än bomull men något långsammare än viskos. 

Detta tyder på att papper har en jämförelsevis bra vattenabsorbering och 

wickingförmåga, vilket är viktigt för känseln då materialet upplevs torrt, vid 

snabb fuktabsorption. 

Slutsatser som kan dras utifrån detta, är att pappers mekaniska egenskaper 

uppfyller de krav som ställs på material i modeplagg. Resultat ifrån testgrupp 

visar dock att i jämförelse med bomull och viskos som är mjuka och lena material 

upplevs papper vara strävt och obekvämt. Slutsatser som dras utifrån detta är att 

papper kan behöva bearbetas för att ge en mjukare känsla och därmed tilltala den 

bredare målgruppen. Däremot, var intresset stort för detta nya material både 

miljö- och utseendemässigt, vilket ansågs kompensera för materialets strävhet i ett 

modeplagg. 

NYCKELORD: Pappersgarn, papperstrikå, papperstextil, trikå, bomull, viskos, 

material, känsel, taktila egenskaper, taktil komfort, komfort, mode, modeplagg, 

klädesplagg, pappersindustri, textilindustri, textil, hållbarhet, hållbara material, 

konfektion, mekaniska egenskaper, materialegenskaper 

  



 

 

ABSTRACT 
The textile industry is in need of new and more sustainable materials. 

Simultaneously, there is an over capacity within the forest industry, following the 

shift from printed to digital media. New uses for paper have been developed in 

Japan, where yarn made from paper has made its way into textile applications. 

This area of research is at an early stage, hence, there is a lack of information 

regarding the different properties of paper yarn that prevail in product 

development. As early as the design phase, it is highly important to consider 

which properties the consumers look for in a product in order to determine how 

well the product will sell and what level of satisfaction the customer will feel 

when wearing or using it. One of the most essential factors that influence 

purchasing decisions of clothing is the tactile comfort of the material or the hand 

of the fabric.  

This study aims at investigating the tactile properties of paper yarn, in comparison 

to two conventional, cellulose-based fibres; cotton and viscose. The properties of 

these materials were compared in the form of knitted fabrics, knitted using the 

most readily available knitting technique Single Jersey. The Kawabata Evaluation 

System for Fabrics (KES) was used to evaluate the mechanical properties of 

knitted paper, cotton and viscose. The values from testing using KES  can be 

interpreted to give an indication of each respective materials tactile comfort. Six 

tests are included in KES; tensile, shearing, bending, compression, surface 

properties such as surface roughness and friction, as well as thermal properties 

such as heat transfer, energy consumption and heat insulation. Water absorption 

and water release tests have also been performed, as these properties are highly 

important in regard to the tactile comfort of textiles. To further examine the 

properties of paper yarn in relation to cotton and viscose, the knitted fabrics and 

the yarns of each material were placed under the microscope for photography 

using a Scanning Electron Microscope (SEM). To challenge the theory used for 

evaluating KES results, a subjective tactile test was conducted in order to see if 

there was any correlation with the results of the objective measurements.  

Results from the mechanical properties show that knitted paper yarn has more 

resistance than cotton and viscose when testing properties of tensile, shearing, 

bending and compression. This is also true in the comparison of paper yarn to 

cotton and viscose yarns, which suggests that paper is a stiffer and more rigid 

material than cotton and viscose. Thermal properties revealed that paper and 

viscose had similar properties; high heat transfer capacities and therefore lower 

heat insulation in comparison to cotton. This suggests that paper, similarly to 

viscose, will be perceived as a cool material with a cooling sensation. Results 

from water absorption and water release show that paper absorbs water in similar 

amounts to cotton, and less than viscose, which was the most absorbent of the 

three materials. The water release test show that paper dried considerably faster 

than cotton but at a slower drying rate compared to viscose. In accordance, paper 



 

 

seems to have good absorbing and wicking properties, both vital criterions for 

tactile comfort.  

Conclusively, the mechanical properties of paper yarn seem to satisfy the 

requirements of materials in fashion garments. However, results from the test 

group showed that paper felt rough and uncomfortable compared to the softness 

and smoothness of cotton and viscose. In conclusion, there is a need to make 

paper softer in order to satisfy a wide range of consumers. On the other hand, the 

test group displayed great interest and curiosity over this new, potentially 

environmentally friendly material and its appearance, which they considered 

would compensate for its weakness in comfort, especially as an item of fashion.  

KEYWORDS: Paper yarn, knitted paper yarn, textiles, knit, knitting, cotton, 

viscose, material, hand, hand feel, tactile properties, tactile comfort, comfort, 

fashion, fashion garment, garment, clothing, paper industry, textile industry, 

sustainability, sustainable materials, apparel manufacturing, mechanical properties 

of textiles, material properties  

  



 

 

SAMMANFATTNING – POPULÄRVERSION 
Inom textilindustrin ökar behovet av nya och skonsamma material. Samtidigt 

finns en överkapacitet inom pappersindustrin, vilket skapat nya 

användningsområden för papper, i form av pappersgarn för användning i textil. 

Eftersom pappersgarn är ett nytt material finns ännu väldigt lite information om 

dess egenskaper, som är viktiga att känna till vid utveckling av nya produkter. En 

utav faktorerna som påverkar vid köpbeslut av ett klädesplagg är hur materialet 

känns. I denna studie jämförs därför papper utifrån känsel med bomull och viskos 

som är vanliga material i stickade modeplagg. Syftet är att bedöma huruvida 

pappersgarn kan vara ett alternativ till bomulls- och viskosgarn.  

En metod som heter Kawabata Evaluation System for Fabrics (KES) har använts 

för att testa materialens mekaniska egenskaper. Dessa värden har sedan jämförts 

och analyserats för att kunna dra slutsatser om respektive materials känsel och 

komfort. I KES ingår följande tester; dragprov, skjuvning, böjning, kompression, 

luftgenomsläpplighet, ytegenskaper så som friktion och ytojämnhet, samt termiska 

egenskaper så som värmeöverförings-, energiförbruknings- och 

värmeledningsförmåga. Utöver KES har även vattenabsorptions- och 

vattenavgivningstester utförts, eftersom dessa parametrar har betydelse för ett tygs 

känsel och komfort. För ytterligare jämförelser har samtliga tyger och garn även 

fotograferats med Scanning Electron Microscope (SEM). En undersökning med 

testgrupp gjordes för att se hur väl resultaten från KES korrelerar med verkliga 

människors uppfattning om känsel. 

Resultat visar att papperstrikå gör mer motstånd än bomulls- och viskostrikå vid 

dragprov, skjuvning, böjning och kompression, vilket även gäller för respektive 

garn i enskilda garntester. Detta antyder att papper är ett styvare material än 

bomull och viskos. Papper visade liknande tendenser som viskos; högre 

värmeledningsförmåga och lägre värmeisoleringsförmåga än bomull. Detta tyder 

på att papper, likt viskos, upplevs som ett svalt material. Resultaten från 

vattenabsorberingstestet visar att papper absorberar i takt med bomull, vilket 

visades vara mindre än för viskos. Vattenavgivningstestet visade att papper 

torkade snabbare än bomull men något långsammare än viskos.  

Slutsatser som kan dras utifrån detta, är att pappers mekaniska egenskaper 

uppfyller de krav som ställs på material i modeplagg. Resultat ifrån testgrupp 

visar dock att papper, i jämförelse med bomull och viskos som är mjuka och lena 

material, upplevs vara strävt och obekvämt. Papper kan därför behöva bearbetas 

något för att ge ett mjukare tyg och därmed tilltala den bredare målgruppen. 

Däremot var intresset stort för detta nya material både ur miljösynpunkt och 

utseendemässigt, vilket ansågs kompensera för materialets strävhet i ett 

modeplagg. 
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1. INTRODUKTION 
I denna studie har objektiva mätningar med Kawabata Evaluation System for 

Fabrics (KES) kombinerats med subjektiva mätningar med testgrupp för att 

utvärdera pappersgarnets mekaniska, taktila och komfortrelaterade egenskaper.  

1.1 BAKGRUND 
Behovet av nya material inom klädesbranschen 

Materialval spelar en avgörande roll när det gäller hållbarhet inom mode och den 

textila branschen. Bomull och polyester stod för 85 procent av världens 

fiberproduktion under 2010. Odling av bomull har en negativ miljöpåverkan då 

den kräver stora mängder vatten samt stora arealer av mark som konkurrerar med 

odling av fibrer för mat (Fletcher, 2014). Bomull är även en av de mest utsatta 

växterna vad gäller skadedjur och besprutas därför med bekämpningsmedel som 

skadar både människa och miljö. Världsomfattande rapporter kring dödsfall och 

kroniska sjukdomar orsakade av bekämpningsmedel uppnår, enligt Khan, till ca 1 

miljon per år (Khan, Ansari & W.M. & Khan, 2013). Vidare är konstgjorda 

cellulosafibrer bland de viktigaste industriella textilfibrerna från biologisk råvara, 

med flera utformningsmöjligheter och användningsområden. Viskosprocessen, 

som innebär användning av giftiga kemikalier, är vanligast för tillverkning av 

dessa fibrer. Forskning pågår ständigt för att förbättra processen och minska dess 

negativa inverkan på miljön (Fink, Ganster & Lehmann, 2014). 

Fletcher menar att ersättning av konventionell bomull med till exempel lin eller 

hampa skulle kunna minska det totala användandet av farliga bekämpningsmedel 

och vatten. Fletcher diskuterar även möjligheterna att ersätta polyester med 

återvunna eller nedbrytbara material för att minska användandet av 

petroleumkemiska ämnen såsom olja. Fibermångfald skulle kunna medföra att den 

totala miljömässiga och sociala påverkan minskar. Detta innebär att det finns ett 

behov av att använda nya material inom beklädnadsindustrin (Fletcher, 2014). 

Pappersindustrins överkapacitet 

Det råder stora skiftningar på marknaden för industri av papper och pappersmassa. 

Tryckt media ersätts av digital media, vilket reducerar användning av papper i 

form av bland annat tryckta dagstidningar, reklam och modemagasin. Samtidigt 

ökar betydelsen av återvunnet papper som råmaterial för ny papperstillverkning, 

allt eftersom behovet av att bevara planterad skog växer. Följderna som 

situationen utmynnar i har stor inverkan på nationella ekonomier över hela 

världen (Hujala, Arminen, Hill & Puumalainen, 2013).  

I Japan har nya användningsområden för papper introducerats, i form av 

pappersgarn inom textil. Oji Fiber är ett företag som ligger i framkant vad gäller 

tillverkning av pappersgarn. Forskning kring pappersgarnets egenskaper och 
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användningsområden är idag i ett mycket tidigt skede, men enligt Oji Fiber är 

pappersgarn ett miljömässigt hållbart alternativ och komplement till många av de 

konventionella material som används i textilbranschen (Oji Fiber, 2016).  

Eftersom pappersgarn är ett nytt material finns bristfällig information kring dess 

egenskaper. Studien fokuserar på att undersöka om pappersgarn kan vara ett 

möjligt alternativ inom modebranschen, pappersgarn jämförs därför med två av de 

vanligast förekommande cellulosabaserade fibrerna; bomull och viskos. Bomulls-, 

viskos- och pappersgarn är alla cellulosabaserade men tillverkas med helt skilda 

metoder. 

Konsumenter och köpbeslut 

När konsumenter befinner sig i köptillfälle grundas köpbeslutet i en kombination 

av olika faktorer. Konsumenten påverkas starkt av interna och externa faktorer. 

Interna faktorer innebär konsumentens uppfattning av produkten, medan externa 

faktorer handlar om word-of-mouth, trender och nätverkande via t.ex. sociala 

medier. Vid köptillfället jämför också konsumenten olika produkter med 

varandra, vilket betyder att det är viktigt för tillverkaren att vara medveten om 

vilka produkter eller material som varan konkurrerar med (Uchenna, 2015). 

Strukturella attribut så som strävhet, hårdhet, vikt och temperatur har en 

dominerande roll när det kommer till utvärdering av materiella ting (Workman, 

2010).  

Studier visar att avgörande egenskaper hos ett plagg vid köpbeslut är passform, 

stil, komfort, skötsel, känsel, mode och design. Högst rankade egenskaper är 

komfort och passform (Kamalha, Zeng, Mwasiagi & Kyatuheire, 2013).  

Möjligheten att först kunna känna på ett material eller plagg i butik har stor 

betydelse för många konsumentgrupper, vilket anses vara en begränsning vid 

näthandeln. Den information som uteblir vid näthandel, när möjlighet att röra vid 

och analysera ett plagg utifrån taktila egenskaper inte finns tillgänglig, kan vara 

en möjlig anledning bakom uteblivna köp och returer (Workman, 2010). Det är 

därför relevant att undersöka taktila egenskaper av material redan i design- och 

produktutveckling för att säkerställa att det färdiga plagget får önskvärda 

egenskaper.  

Kawabata Evaluation System for Fabric 

KES används för att utföra objektiva mätningar för utvärdering av känsel hos tyg. 

Metoden utformades 1970 och bygger på observationer kring hur ett material 

deformeras när känseln subjektivt utvärderas för hand av en expertpanel. Metoden 

mäter mekaniska egenskaper i form av små deformationer som sker i materialet 

vid låg belastning som motsvarar en hands beröring (Kawabata & Niwa, 1989). 

KES skapar nya möjligheter inom kvalitetskontroll och produktutveckling. 

Metoden används för att objektivt kunna förutspå ett materials känsel och taktila 

komfort. Utveckling av silkesliknande polyester i Japan är en utav de mest kända 

tillämpningarna av KES som har medfört att Japan idag är marknadsledande för 
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denna produkt (Chen, Collier & Hu, 2000). För att undersöka om mätningar med 

KES korrelerar med verkliga testpersoner utfördes även ett subjektivt 

känselbedömningstest. 

1.2 LITTERATURGENOMGÅNG 
Denna studie baseras på böcker och vetenskapliga artiklar om känsel och komfort 

i modeplagg och dessa aspekters betydelse för konsumenter och användare. I 

studien har följande parametrar undersökts; känsel, komfort, subjektiv och 

objektiv bedömning av känsel och komfort, samt fiber och tygers inverkan på 

plaggkomfort. Utöver denna litteraturstudie har mekaniska tester enligt KES 

utförts. Vetenskapliga artiklar om KES har studerats mer övergripande eftersom 

information om tester som utförts på stickade varor och av papper saknas. 

Litteraturen som användes vid testningen kommer från manualer från 

maskintillverkaren, Kato Tech Co, Ltd.  

Databaser som Summon, Scopus och Google Scholar har använts för att finna 

artiklar med vetenskaplig förankring. Har det uppkommit några tveksamheter 

angående en artikels trovärdighet har de kontrollerats med hjälp av databasen 

Ulrichsweb. För varje artikel har referenser undersökts för att se om någon 

referens är återkommande. Om artikeln citerats flera gånger av andra, stärker detta 

ytterligare den vetenskapliga förankringen. Både primära och sekundära källor har 

använts. Där det har varit möjligt har den primära källan sökts fram och använts 

istället för den sekundära källan. Många artiklar som handlar om känsel och 

komfort hänvisar till boken Textiles Science av Katheryn L. Hatch, och denna 

källa har därmed inköpts och använts. Förutom vetenskapliga artiklar har även 

studentlitteratur såsom Trikåteknik (Peterson, 2013), Fabric Reference 

(Humphries, 2014), Compendium in Fiber Chemistry (Tingsvik, 2012), 

Sustainable Fashion (Fletcher, 2014), använts för att få förståelse för bland annat 

materialegenskaper och deras betydelse för komfort i trikåplagg. Detta har varit 

viktigt för att kunna applicera och diskutera resultatet från KES, eftersom det varit 

svårt att finna information om hur resultaten ska tolkas när det gäller textila varor 

av trikå.  

1.3 ORIGINALITET I FÖRHÅLLANDE TILL BEFINTLIG 

KUNSKAP 
I skrivande stund finns det sparsamt med forskning kring pappersgarn överlag och 

inga studier har hittills undersökt pappersgarnets taktila egenskaper. 

Kawabatametoden har i störst utsträckning använts för att analysera vävda tygers 

taktila egenskaper. Eftersom studien går ut på att undersöka och jämföra stickade 

tygers taktila egenskaper och dessutom fokuserar på pappersgarn, anses den ha 

originalitet i förhållande till befintlig kunskap.  
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1.4 SYFTE 
Denna studie handlar om pappersgarn tillverkat av råvaran manillahampa. 

Studiens syfte är att testa och utvärdera egenskaperna hos en vanligt 

förekommande stickad bindning av pappersgarn jämfört med andra vanliga 

material inom textil- och modeindustrin. Målsättningen är även att utvärdera om 

garn tillverkat av papper kan vara ett alternativ, utifrån taktil komfort, till 

konventionella garn av bomull och viskos vilka används i modebranschen och 

textilindustrin idag. 

1.5 FRÅGESTÄLLNINGAR 
En övergripande forskningsfråga har formulerats: 

Hur kan pappersgarn, utifrån taktilkomfort, vara ett alternativ till konventionella 

garn av bomull och viskos inom modebranschen idag? 

Följande forskningsfrågor har även utformats: 

1. Vilka mekaniska egenskaper har papperstrikå tillverkat av manillahampa, 

jämfört med konventionell bomull och viskos? 

 

2. På vilket sätt kan resultaten på de mekaniska värdena i fråga 1 ge svar på 

de stickade materialens taktila komfort? 

 

3. Hur uppfattade den utvalda testgruppen den taktila känslan hos 

papperstrikå jämfört med bomull och viskos? 

 

4. Hur överensstämmer resultaten i testerna av de mekaniska egenskaperna 

med resultaten från testerna med den utvalda provgruppen vad gäller 

taktila egenskaper? 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 
Studien kommer enbart behandla taktila egenskaper. Avgränsning görs från 

variabler som berör användare och omgivning samt psykologiska och 

ergonomiska aspekter. Den här studien kommer enbart fokusera på taktilkomfort 

och avgränsas från övriga sensoriska aspekter såsom visuella, akustiska och 

doft/lukt aspekter. Den experimentella delen av rapporten kommer endast 

behandla KES samt tester enligt Japanska standarder ”BOKEN” Quality 

Evalutation Institute och Japanese Industrial Standard, JIS. Tester utfördes endast 

på trikå och garn av papper, bomull och viskos. Valet att endast jämföra papper 

med bomull och viskos gjordes eftersom de är de vanligast förekommande 

cellulosabaserade materialen i trikåplagg. Avgränsningar har gjorts till att endast 

undersöka en bindning - slätstickning. Detta för att det är en av de vanligaste 

trikåbindningarna inom beklädnadsindustrin (Peterson, 2013). Val av metod vid 
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garnproduktion har betydelse för garnets taktila egenskaper, men kommer inte 

behandlas på djupet i den här studien (Kamalha et. al, 2013). 

1.7 RELEVANTA METODER SOM UTELÄMNATS 
Studien utgår från de metoder som omfattas av KES. Eftersom KES är en standard 

som gäller för små deformationer vid låga belastningar finns ingen relevant metod 

som skulle kunna ersätta den valda metoden.  

2. LITTERATURSTUDIE 
Denna litteraturstudie baseras på böcker och vetenskapliga artiklar om känsel och 

komfort i modeplagg samt dessa aspekters betydelse för konsumenter och 

användare. 

2.1 KÄNSEL OCH KOMFORT 
Komfort definieras som ett tillstånd utan smärta och obehag (Hatch, 1993). Taktil 

komfort syftar till känsel eller de intryck som uppstår hos användaren när kläder 

berör mot dennes hud, exempelvis lenhet, strävhet, mjukhet och styvhet (Kamalha 

et. al, 2013). Huden är känslig för mekanisk stimuli och taktila egenskaper har 

därför stor betydelse vid urval och utveckling av textila material eftersom tyg som 

upplevs stickande kan skapa diskomfort (Kamalha et. al, 2013). Känslan av en 

textil produkt kan även påverka om den kommer sälja eller inte (Hatch, 1993). 

Ofta upplever människor bäst komfort när de är omedvetna om plagget de bär. 

När ett plagg upplevs som obekvämt känner bäraren sig exempelvis för varm, för 

kall eller fuktig (Hatch, 1993). När en textil berörs med händer och fingrar böjs 

materialet lätt, detta ger en indikation om styvhet och stelhet. När materialet 

kläms i handen sker en kompression som kan ge en känsla av tjocklek, mjukhet 

och strävhet (Hatch, 1993). Tygets egenskaper vid kompression har stor inverkan 

på den taktila komforten som vidare beror på garnets dimensionsstabilitet 

(Behery, 2005). Om fingrarna stryks lätt över materialets yta kan ojämnheter, i 

form av släthet och strävhet kännas av (Hatch, 1993). Känsel är svårt att mäta 

eftersom människor upplever känsel på olika sätt och det finns ingen kvantitativ 

metod för att fastställa hur ett material känns. Däremot finns det instrument som 

kan efterlikna fingrarnas lätta tryck och belastning. 

2.1.1 OBJEKTIV KÄNSELBEDÖMNING AV MATERIAL 

Objektiv känselbedömning av material utförs med metoder och utrustning som 

kan åstadkomma konsekventa och replikerbara resultat. År 1972 utvecklades KES 

i Japan. Metoden går ut på vetenskapliga, empiriska resonemang för mätning av 

mekaniska egenskaper och ytvariationer av material vid låg spänning som 

motsvarar handens rörelser (Kawabata & Niwa, 1995). Mätbara faktorer 

inkluderar; ytfriktion, böjning, skjuvtöjning, termiska egenskaper och 
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kompression vilka alla är avgörande för taktil komfort. Metoden har kritiserats för 

att den utvecklats utifrån subjektiva bedömningar av en viss population och därav 

inte är representativ för den globala populationen (Kamalha et. al, 2013).  

2.1.2 SUBJEKTIV KÄNSELBEDÖMNING AV MATERIAL 

Subjektiv känselbedömning bygger på sensoriska reaktioner som sker när ett 

finger berör ett material. De intryck som känslan av materialet framkallar kan 

knytas till specifika taktila egenskaper. Receptorer skickar vidare information och 

intryck som uppfattas via känsel av exempelvis ett materials struktur, termiska 

reaktioner, tjocklek och komfort (Hatch, 1993). Främst relateras intrycken till 

somatiska sensoriska receptorer som styr kroppens sensoriska analys, men dessa 

intryck kan även påverkas av utomstående faktorer så som omgivning, fördomar, 

erfarenhet och personlighet. Ett känseltest är en kombination av visuella och 

känselrelaterade intryck (Kamalha et. al, 2013). Eftersom intryck påverkas av 

flera faktorer kan det skilja mellan olika individer och därför blir det 

problematiskt att återskapa resultat vid subjektiv bedömning av textilier. Enligt 

Kamalha et. al, har kvinnor en finkänsligare respons än män vid känseltest. 

Sociala faktorer så som ålder, kultur och bakgrund spelar också in, varpå det 

rekommenderas att skapa stor spridning mellan testpersoner för att få ett mer 

rättvisande resultat (2013). 

2.2 TYGETS STRUKTURELLA PÅVERKAN AV 

KÄNSEL 
Mekaniska egenskaper samt ytegenskaper hos ett tyg har störst påverkan på dess 

känsel. Små mekaniska spänningar bidrar till stimuli som uppfattas av fysiska 

sensorer i huden. Exempelvis ger låg böjstyvhet i många fall en önskvärd 

upplevelse av taktil komfort i klädesplagg så som T-shirts och underkläder. I 

kostymer, byxor och kragar är däremot hög böjstyvhet mer önskvärt (Kamalha et. 

al, 2013). När ett finger dras över en yta skickar känselreceptorer signaler till 

hjärnan för att informera om ytstrukturen är sträv och ojämn. Det krävs en kraft 

för att föra fingret över en viss yta som motverkas av en friktionskraft. Mindre 

friktion informerar om att ytan är slät och jämn. Ett plagg med hög 

friktionskoefficient anses sträv mot huden och därmed mer obekväm (Hatch, 

1993). Ett fluffigt material med många fibriller känns mjukt vid beröring. Ett 

sådant material förväntas uppvisa höga friktionsvärden med KES, eftersom 

sensorerna är mycket känsliga för ytstrukturen av en hårig textil (Bertaux, 

Lewandowski & Derler, 2007). 

2.2.1 TERMISKA EGENSKAPER 

Varma och svala känslor är termiska egenskaper som relaterar till 

värmeöverföring mellan hud och material som registreras av känselreceptorer. 
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Direkt vid beröring av en textil upplevs en känsla av antingen värme eller kyla. 

Ojämna sträva ytor har en mindre kontaktyta, medan lena ytor har större 

kontaktyta och därav även ökad värmeöverföring, vilket resulterar i att tyget 

upplevs kallare (Kamalha et. al, 2013). Tyg som har ruggad eller fluffig yta 

upplevs varmare än mer släta och jämna ytor. Ett plaggs värmelednings- och 

värmeisoleringsförmåga är därför viktiga parametrar för komfort (Hatch, 1993).  

I klimat där kroppen har högre temperatur än omgivningen, genererar kroppen 

värme för att bibehålla luftlagret närmast huden varmt. Ett tyg med god 

värmeisoleringsförmåga underlättar för kroppen att hålla sig varm. Detta då de 

små utrymmena mellan fibrer och garnet i tyget förhindrar den varma luften från 

att förflyttas (Hatch, 1993). Hatch menar att en textils isoleringsförmåga är 

proportionell mot tjockleken vilket innebär att ju tjockare tyg desto större 

värmemotstånd vilket håller värmen bättre (1993). Vid klimat där omgivningen 

har högre temperatur än kroppen börjar denna kylas ner. Kroppen utsöndrar 

perspiration, eller frukt, som avdunstar från huden och på så sätt kyler ner denna 

(Humphries, 2009). En kropp som inte är i rörelse utsöndrar också perspiration. 

Tyget får inte motverka att fukten förflyttas från hudens yta eftersom kvarstående 

fukt kan kyla ner kroppen. Känslan av fukt och kyla upplevs som låg komfort 

(Hatch, 1993).  

2.2.2 FUKTTRANSPORTERANDE EGENSKAPER 

Wicking är förmågan att förflytta flytande vatten genom en textil. Ett vått och 

fuktigt plagg är mer grovt och strävt mot huden än om samma tyg vore torrt 

(Hatch, 1993). Wicking kan ske längs en fiber eller genom mellanrummen i 

textilen. Graden av wicking går att mäta genom att placera tyget horisontellt i ett 

vattenbad och sedan mäta hur högt vattnet absorberats efter en viss tid (Hatch, 

1993). Textilier med hög grad av wicking är bäst ämnade åt plagg i varma klimat 

(Humphries, 2009). 

I en textil kan vatten absorberas och hållas inuti och på ytan av en fiber, mellan 

fibrer i ett garn samt mellan garnet i tyget. Tiden det tar för att fukten ska 

avdunsta från en textil är en viktig parameter för känseln och komforten. En textil 

som är fuktig och blöt länge gör att kroppen kyls mer än hos en textil som har 

kortare torkningstid. Bomull är ett material som absorberar och håller vatten bra 

vilket gör det bättre lämpat för textilier som kräver snabb nedkylning. 

2.3 GARN OCH FIBERS PÅVERKAN AV KÄNSEL 
Upplevd sensorisk komfort beror på en kombination av flera olika egenskaper 

relaterade till varje materials fiber, garn, struktur, ytbehandlingar men även 

användaren. När konsumenter känner på klädesplagg görs subjektiva mätningar av 

tygets motstånd vid töjning, böjning och kompression. Tygets motstånd relateras 

till friktionen som uppstår mellan fibrer och inom tygets struktur (Behery, 2005). 
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Fiberstruktur och morfologi har stor inverkan på garnets och tygets 

friktionsegenskaper (Roshan, 1995). Friktion mellan fibrer i ett garn har en 

avgörande roll och påverkar alla stadier av en textil varas tillverkning; från att 

garnet spinns tills dess att den färdiga textilen är klar (Campos, Bechtold & 

Rohrer, 2003). Högre friktion mellan fibrer begränsar deras möjlighet att glida 

och förflytta sig vid garn och tygdeformation, vilket påverkar dess flexibilitet 

(Behery, 2005). 

Avgörande för en fibers komfort i klädesplagg är huruvida den innehåller 

hydrofila polymerer och därmed kan släppa in vattenmolekyler. Dess förmåga att 

ta in vattenmolekyler motverkar uppbyggnad av statisk elektricitet på fibrer vilket 

är en oönskad egenskap i klädesplagg. Klädesplagg som ansamlar statisk 

elektricitet skapar obehag vid användning. En fiber som uppvisar värmemotstånd, 

som bomull och viskos har också generellt en god värmeledningsförmåga 

(Tingsvik, 2012). 

Trikåmaterial har bra återhämtning efter töjning på grund av de sammanlänkade 

maskorna i den stickade strukturen. Materialets återhämtning beror även på 

garnets egenskaper. Ett slätare garn återgår lättare till ursprungsposition efter 

deformation (Hatch, 1993). Vilken metod som används vid garnproduktion har 

också stor betydelse för garnets taktila egenskaper, tillexempel om det är air-jet 

spunnet eller ringspunnet, kammat bomullsgarn eller rotorspunnet garn (Kamalha 

et. al, 2013). 

Materialets egenskaper påverkas även till stor del av garnets snoddtal. Vid ökat 

snoddtal förminskas garndiametern (Behery, 2005). Stapelfibergarn ökar i styrka 

med ökat snoddtal upp till en viss gräns. Snoddtal som överstiger denna gräns ger 

istället minskad styrka (Behery, 2005). Filamentgarn är däremot starkare vid lägre 

snoddtal och försvagas i samband med att snoddtalet ökar (Behery, 2005). Vid 

högt snoddtal blir garnet styvare, mindre flexibilitet och lättdeformerat vilket 

medför en ökad böjstyvhet i garn och material. Hög snodd tenderar även att skapa 

stickande känslor i tyget (Kamalha et. al, 2013). Garn med lågt snoddtal ger ofta 

mjukhet, bulk och värme till trikån. Bulkigare garn gör att de finns möjlighet för 

mer luft att hållas kvar i mellanrummen mellan fibrerna (Hatch, 1993).  

Garnets snodd är avgörande för ett tygs taktila egenskaper. Material som stickats 

av garn med höga snoddtal tenderar att ha högre böjstyvhet, mindre kompression, 

lägre ytfriktion, mindre bulk och mindre potentiell kontakt med angränsadnde ytor 

än material som stickats av garn med mindre snodd (Behery, 2005). Ökat snoddtal 

ger större intern friktion mellan fibrer vilket skapar högre böjstyvhet i garnet och 

ger även ett mer formstabilt garn som lättare står emot deformation vid 

kompression (Behery, 2005). 
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2.4 STICKNING 
Allmänt om stickning 

En vanlig bindningarna i stickade klädesplagg är slätstickning vilket är en 

grundbindning inom trikå och därmed ett naturligt val för referensprover till 

denna studie. Slätstickning är en oliksidig bindning med räta maskor på rätsidan, 

och aviga maskor på avigsidan. För att producera en slätstickad vara krävs endast 

en nålbädd och till följd av det benämns bindningen ofta ”Single Jersey”. 

Slätstickade material produceras vanligtvis med enbädds rundstickmaskin 

(Spencer, 2001). Inom klädesbranschen används rundstickning för att tids- och 

kostnadseffektivt producera metervara av finstickade material. Dessa material 

brukar oftast bäras närmast huden, exempelvis i form av underkläder eller T-

shirts. Materialet stickas i tubform och kan kvarstå i tubform genom hela 

produktionsprocessen (Eberle & Ring, 2014).  

Egenskaper som förknippas med slätstickade varor är god elasticitet och låg 

töjbarhet i sidled (väftriktning). Detta beror på att garnet binds med kortast 

möjliga avstånd mellan nålar vilket lämnar begränsad möjlighet till töjning. 

Slätstickning medför viss risk för spiralvridning efter tvätt vilket ofta innebär en 

kombination av att materialet krymper och vrider sig. Den största orsaken till 

spiralvridning är att alla garnkorner i rundstickmaskinen har samma spinnsnodd 

av samma riktning vilket orsakar materialet att sedan vridas åt samma håll. För att 

jämna ut de inre spänningar som då uppstår i materialet kan alternerande 

garnkoner av S- och Z-snodd användas. Slätstickning medför även viss risk för 

rullande kanter när det tubformade material klipps upp (Peterson, 2013). 

Trikåmaterial har bra återhämtning efter töjning på grund av de sammanlänkade 

maskorna i den stickade strukturen. Materialets återhämtning beror inte bara på 

stickningen utan även på garnet (Hatch, 1993). Ju slätare garn desto lättare är det 

för det deformerade garnet att återgå till ursprungsposition. Garn med lågt 

snoddtal ger ofta mjukhet, bulk och värme till trikån. Bulkigare garn gör att de 

finns möjlighet för mer luft att hållas kvar i mellanrummen mellan fibrerna. 

2.5 MATERIAL 

2.5.1 PAPPER 
Pappersgarn kan tillverkas av naturlig råvara i form av cellulosa från 

Manillahampa, även kallat Abaca. Manillahampan, om ger väl lämpade fiber för 

pappersgarnstillverkning, odlas i Ecuador. Det tar ca tre år för att plantan mogna 

och växa till rätt storlek. Växten huggs ner vid rötterna och blad avlägsnas från 

stammen som sedan rivs isär fiber för fiber (Oji Fiber:1, 2016). Processen för att 

sedan tillverka pappersgarn går till på samma sätt som processen för tillverkning 

av pappersark. Råmaterial blandas med vatten och nödvändiga kemikalier för att 

bilda en pappersmassa som roteras och blandas ihop med hjälp utav ånga under 
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höga temperaturer. Pappret som bildas rullas sedan upp på bom för att skäras till 

1-4 mm breda pappersremsor i en specialtillverkad maskin (Oji Fiber:2, 2016). 

Pappersremsorna genomgår en tvistningsprocess för att slutligen bilda ett 

pappersgarn att använda inom både stickning och vävning (Chummun & Rosunee, 

2012). 

2.5.2 BOMULL 

Bomull är en naturlig stapelfiber bestående av cellulosa och är ett av de äldsta och 

vanligaste fiberslag som används inom beklädnadsindustrin. Det är fiberns goda 

egenskaper och enkla framställning som skapat dess framgång. Bomullsgarn 

tillverkas genom spinning. Fiberlängd varierar mellan 10-35 mm vilket ger garnet 

en luddig yta med utåtstickande fibriller. Bomull är en stark fiber med god 

nöthärdighet och absorptionsförmåga som ger väldigt mjuka och bekväma 

klädesplagg . Fibern blir ungefär 25 % starkare i vått tillstånd (Humphries, 2014), 

vilket beror på att polymerer i fiberns amorfa regioner rätas upp, till följd av en 

tillfällig ökning av antal vätebindningar. På grund av att fibern till största del 

består av kristallina områden är fibern relativt oelastisk vilket leder till att 

bomullsmaterial lätt blir skrynkligt. Bomull har hög absorptionsförmåga, vilket 

gör att materialet upplevs torrt och i förening med fiberns styvhet skapar detta en 

krispig känsla i materialet eftersom fukt absorberas snabbt från huden (Tingsvik, 

2012). Materialet har en tendens att krympa vid tvätt (Humphries, 2014). Bomull 

tål höga temperaturer vid strykning för att bomullsfibrer i regel har god 

värmeledningsförmåga (Tingsvik, 2012). 

2.5.3 VISKOS 

Viskos är en regenatfiber som kemiskt framställs från naturlig råvara i form av 

cellulosa genom våtspinning i en så kallad våtspinningprocess (Humphries 2014). 

I processen omvandlas cellulosa, vanligtvis från träd, med hjälp av lösningsmedlet 

koldisulfid från fast form till en flytande spinnlösning (Tingsvik, 2012). 

Spinnlösningen pressas sedan ut genom små hål i en spinndysa för att bilda 

fibersträngar som sedan stelnar i en lösning av natriumhydroxid och bildar fasta 

viskosfibrer (Humphries, 2014). Eftersom viskos består av cellulosa har fibern likt 

bomull en bra absorberingsförmåga. Viskosmaterial ger normalt sett bekväma 

klädesplagg med vacker glans och fint fall (Humphries, 2014). I viskosprocessen 

bryts molekylkedjorna i fibern ned vilket gör fibern något svagare än bomull, 

speciellt i vått tillstånd (Humphries, 2014). Viskosfibern har ett amorft 

polymersystem vilket gör viskos till den mest absorberande fibern i allmänt bruk. 

Fibern har även hög förmåga att ansamla vätska i de hålrum som finns inuti 

fibern. Fukt agerar som ett smörjmedel mellan fibrer, vilket gör att materialet töjs 

om det torkas hängande, en deformation som tenderar att bli permanent. 

Viskosmaterial har därför en begränsad formstabilitet och krymper betydligt vid 

tvätt (Tingsvik, 2012). 
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2.6 MILJÖASPEKTER 
Tillverkningsprocessen vid framställning av pappersgarn skiljer sig från 

tillverkningsprocesser för bomull och viskos. Bomull kräver exempelvis flera 

förbehandlingar för att få bort föroreningar innan det kan användas i textil och i 

viskosprocessen används giftiga lösningsmedel som koldisulfid. Pappersgarnet 

skapas från färdiga pappersark som klipps till remsor och sedan tvistas till garn. 

Vid odling av manillahampa gynnas miljön genom att plantan absorberar 

koldioxid och släpper ut syre till följd av fotosyntesen (Oji Fiber:1, 2016). 

Bomullsodlingar konkurrerar med matodling och kräver dessutom stora mängder 

vatten och besprutas med giftiga bekämpningsmedel vilket leder till stora problem 

med resistenta bakterier (Fletcher, 2014). 

Pappersgarn är ett nytt material på marknaden och därför saknas det information 

gällande återvinning av pappersgarn. Det kan antas att eftersom produktionen av 

pappersgarn har samma process som papper skulle även återvinning av 

pappersgarn likna återvinningsprocessen för papper. Oji Fiber menar att 

Manillahampa är biologiskt nedbrytbar och att inga giftiga gaser som kan ha 

skadlig påverkan på omgivningen utsöndras vid förbränning (Oji Fiber:2, 2016). 

Produkter gjorda av pappersgarn ska kunna komposteras och brytas ned i naturen 

och bli till koldioxid och vatten (Oji Fiber:3, 2016). 

2.7 KÄLLKRITIK 
Informationen relaterad till pappersgarnet har inhämtats från producenterna av 

garnet, Oji Fiber. Detta medför att informationen om pappersgarnet endast 

kommer från en källa vilket författarna är medvetna om och tydligt redovisat i 

rapporten. Det föreligger en viss risk att informationen från Oji Fiber om 

pappersgarnet är partisk och har skrivits i försäljningssyfte. Det har varit svårt att 

kontrollera informationen som angivits av Oji Fiber då pappersgarn är nytt och det 

saknas både information och forskning kring området. Däremot har återvinning av 

papper i allmänhet kunnat diskuteras.  

Vid testningen har standarder och manualer från maskintillverkare använts. KES 

utrustningen kommer från ett och samma företag, Kato Tech Co, Ltd. Manualerna 

följer en standard enligt KES. Ytterligare standarderna som använts har varit 

japanska standarder men författarna har undersökt om det finns en internationell 

standard som korrelerar. För vattenavgivning användes Japanska ”BOKEN” 

Quality Evalutation Institute standard BQE A028 vilket överensstämmer med ISO 

17617. 

Subjektiva mätningar är svåra att utföra eftersom det är svårt att återskapa 

resultatet. Det subjektiva testet som utförts i denna studie kan därför anses vara 

osäkert. Författarna är medvetna om detta men har ändå valt att utföra testet för att 

se om resultatet från KES korrelerar med människors uppfattning om känsel. 
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3. MATERIAL OCH METODER 
Nedan presenteras tillverkning av de stickade referensprover som studien bygger 

på samt beskrivningar av metoder som utförts vid testning. 

3.1 STICKNING 
Trikåtyg av pappersgarn, bomulls- och viskosgarn stickades upp i en enbädds 

rundstickmaskin av märket Camber Velnit, delning E 18. Vid stickning av 

samtliga prover användes slätsticksbindning enligt figur 1. Samtliga material 

stickades med garn av samma garnnummer, vid samma tillfälle samt med samma 

maskininställningar för att bli jämförbara, enligt tabell 1.  

 
Figur 1: Slätstickning 

 

Tabell 1: Stickade tyger 

Materi

al 

Delnin

g 

Garnnumm

er 

Tygbred

d 

Rundstickmas

kin 

Behandling av 

garn 

Snoddva

rv 

Papper E18 Nm 50/1 140 cm Camber Velnit Med vax z 1000 

Bomull E18 Nm 50/1 140 cm Camber Velnit Obehandlat z 800 

Viskos E18 Nm 50/1 140 cm Camber Velnit Obehandlat - 

 

Viskostyget kontaminerades med oljefläckar i rundstickmaskinen och fick därför 

kasseras och stickas om på nytt. Under stickning förekom maskfall vilket visades i 

form av små hål i tyget. Detta åtgärdades genom att ändra matningen och få ökad 

garnspänning. En ökad garnspänning kan även leda till större risk för garnbrott. 

Eftersom cellulosa blir starkare när det är fuktigt sprutades lite vatten på garnet 

för att det skulle klara högre spänning.  

Det uppstod även problem vid stickning av viskos för att maskinen vid jämna 

mellanrum stängdes av utan att visa felkod. Efter att ha stängts av och åter satts på 

ett antal gånger upptäcktes ett glapp i en av metallsensorerna vilket då kunde 

justeras för att åtgärda problemet. Eftersom enbart Z-snodd av pappersgarn fanns 

tillgängligt användes endast Z-snodd för alla material vilket orsakat viss vridning i 

det färdiga tyget efter tvättning och torkning. 
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3.2 TVÄTTNING 
Inför testerna tvättades alla tygprover för att bättre motsvara de processer som 

tyget genomgår i industriell tillverkning. Samtliga stickade tyger tvättades enligt 

standard hushållstvätt: SS-EN ISO 6330:2012. För att få jämförbara provkroppar 

säkerställdes att alla tyger tvättats på exakt samma sätt genom att köra allt 

material i en och samma tvättomgång. Tygerna vägde sammanlagt 2,05 kg inför 

tvätt. Tvätt utfördes i Färg och Beredningslaboratoriet på Textilhögskolan i Borås, 

i en industriell tvättmaskin av modell Wascator FOM 71MP från Electrolux. 

Tygerna tvättades enligt tvättprogram 02; normaltvätt i 60 grader, standard för vit 

tvätt, med 0,5 dl (50 ml) tvättmedel av märket Skona vittvätt. Samtliga tyger 

hängtorkades i ett torkskåp från Electrolux, modell Intuition EDD2400, inställt på 

40 grader och 3 timmar.  

3.3 REFERENSPROVER FÖR KES 
Innan tester påbörjades klipptes stickade tyger till referensprover av olika storlek 

och form. För varje material förbereddes totalt 25 fyrkantiga referensprover av 

storlek 200 x 200 mm. Dessa mättes och ritades upp på respektive material för att 

sedan klippas ut för hand med vass tygsax. För att få provkroppar så raka och 

jämförbara som möjligtklipptes prover längs med maskrader och maskstavar. 

Varpriktning markerades på varje tygstycke som även numrerades för att kunna 

spåra eventuella fel hos provkroppar under testning. Eftersom tyget vridits vid 

tvätt var det svårt att följa maskraderna vilket kan vara en bidragande faktor till 

viss avvikelse i mätningsresultaten. Delar av tyget hade blivit skrynkligt under 

resan till Japan. De skrynkligaste bitarna var svåra att använda, risk för 

missledande resultat eftersom KES mätningsutrustning är mycket precis. 

3.4 KES  
Tester för denna studie har utförts på Shinshu University Faculty of Textile 

Science and Technology i Ueda, Japan. Samtliga tester har utförts i standardmiljö 

med rumstemperatur 20 grader C och ca 65 % luftfuktighet. KES har använts för 

att mäta dragprovning, skjuvning, böjning, kompression, friktion, ytojämnhet, 

termiska egenskaper och luftgenomsläpplighet för stickade tyger utav papper, 

viskos och bomull. Varje test har en egen KES benämning och en tillhörande 

maskin som utför testet. KES användes även för tester på pappers- viskos- och 

bomullsgarn i dragprov, böjning och kompression. I komplement till KES har 

wicking för respektive material testats genom vattenabsorptions- och 

vattenavgivningstester. I samband med dessa tester vägdes också materialen. 

Slutligen utfördes fotografering av materialens rät- och avigsidor, samt garn i 

längd- och tvärriktning med ett Scanning Electron Microscope (SEM). 
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3.4.1 KES FB1 DRAGPROV OCH SKJUVNING 

KES FB1 mäter både dragprov och skjuvning, se separat bilaga. Testen utförs i 

samma maskin men mäter olika parametrar och inställningar.  

Dragprov 

Vid dragprov med KES placeras materialet mellan två klamrar som ger en effektiv 

mätyta på 200 mm x 50 mm. Materialet sträcks med konstant spänning och 

hastighet, till en last på 500 gf/cm (4,9 N/cm). När maximal belastning uppnåtts 

vänder maskinen automatiskt och återgår till utgångsposition, enligt figur 2. 

 
Figur 2: Dragprovning av ett prov i KES FB1 

Skjuvning 

Vid skjuvning sker töjning av material med en bestämd vinkel. Provkroppen 

placeras mellan två klamrar med konstant spänning 200 gf (1,96 N) och konstant 

hastighet. Materialet skjuvas enligt figur 3, mellan +8 grader och -8 grader i ett 

cykliskt förlopp som avslutas vid utgångspositionen.  

 
Figur 3: Skjuvning av ett prov i KES FB1 

3.4.2 KES FB2 BÖJNING 

Materialet placeras i maskinen och fästes automatiskt mellan två klamrar. Ett 

kontrollerat krökningsmoment appliceras på provet med en konstant hastighet. 

Materialet böjs ned och böjs sedan tillbaka till ursprungsposition medan 

mätningar sker, se separat bilaga. Maskinen utför mätningar i både varp- och 

väftriktning. Eftersom provkroppar är tunna och till viss del rullade i kanterna 

behövdes hjälpmedel i form av ett A4-papper för att släta ut provkroppen innan 

den fästs mellan klamrar. För det stickade materialet av pappersgarn papper fick 

flera mätningar göras på grund av att damm från viskos ansamlats i maskinen vid 

ett tidigare test. 
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3.4.3 KES FB3 KOMPRESSION 

Den stickade varan placeras under en lastcell, som med hög känslighet trycker ner 

mot materialet samtidigt som den utför mätningar, se separat bilaga för utförlig 

beskrivning. Lastcellen är känslig och kan mäta tryck även vid 0.1 gf/cm
2
 (0,001 

N/cm
2
). Mätningar sker med konstant tryckhastighet. Kompression utfördes 

endast på respektive materials rätsida. Data som mäts vid kompression är 

användbart vid bedömning av fyllighet, mjukhet samt lenhet vid beröring.  

 
Figur 4: Utrusning för kompressionstest 

3.4.4 KES FB4 YTEGENSKAPER 

KES FB4 används för att mäta ytegenskaper på ett material. Två separata sensorer 

mäter friktion respektive ytojämnhet. Provet spänns fast på en rörlig underdel med 

två klamrar för att hållas på plats i maskinen, se figur 5. En vikt på 400 g placeras 

på provet för att hålla provet på plats. Sensorn som avläser friktion har ett tryck 

och en ytbehandling som ska efterlikna mänskliga fingertoppar. Sensorer placeras 

på provet samtidigt som den rörliga underdelen förflyttas 300 mm. Mätvärden tas 

när underdelen förflyttas bort från ursprungsläget och tillbaka. Mätningar gjordes 

på samtliga tygprover på både rätsida och avigsida samt i både varp- och 

väftriktning. För utförlig beskrivning se separat bilaga.  

 
Figur 5: Utrustning för mätning av ytegenskaper 
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3.4.5 KES F7 TERMISKA EGENSKAPER 

KES F7 används för att mäta ett materials termiska egenskaper i form av tre olika 

test; värmeöverförings (qmax), värmelednings- och värmeisoleringsförmåga, se 

separat bilaga. Se figur 6 samt figur 7.  

 
Figur 6: Utrustning för mätning av termiska egenskaper 

 
Figur 7: Utrustning för mätning av termiska egenskaper sett från ovan 

 

Värmeöverföring, q-max 

KES F7 kan mäta ett materials värmeöverföring (q-max) vilket motsvarar 

mängden värme som materialet absorberar [watt/cm
2
]. För att hålla en konstant 

temperatur, 20 grader, placeras materialet på en kylbox. En tunn kopparplatta 

kallad T-box värms upp med hjälp av en så kallad BT-box till 30 grader och 

placeras sedan på materialet. Hastigheten som T-boxen förflyttas med kan 

påverka resultatet och bör därför ske i en snabb rörelse så att hastigheten blir så 

jämn som möjligt mellan de olika proven Värmeöverföring sker från T-box till 

kylboxen genom den stickade varan. Efter ca 0,2 sekunder mäts ett högsta värde, 

så kallat q-max, som används för att förutspå mängden av varm eller kall känsla i 

ett material. 
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Energiförbrukning 

KES F7 mäter mängden energi som tyget förbrukar för att hålla en konstant 

temperatur vid 30 grader. Metoden som används för att säkerställa att tyget håller 

konstant temperatur kallas steady-state. Steady-state innebär att materialet 

placeras mellan BT-box, som kan kontrollera värmekapaciteten vid bestämd 

temperatur, 30 grader, och kylboxen som kan kontrollera värmekapaciteten vid 

konstant temperatur, 20 grader. BT-box väger 150 g vilket innebär ett lätt tryck på 

materialet, ca 6 gf/cm
2
 (0,059 N/cm

2
). Mätningar sker sedan i 60 sekunder och ett 

medelvärde på energiförbrukning i watt per minut,[W/min], beräknas utifrån 

värmeflödet från BT-boxen. 

Värmeisoleringsförmåga 

KES F7 mäter även materials värmeisoleringsförmåga i procent. Provkroppen 

placeras och fästs med dubbelhäftandetejp i en ram gjord av polystyrenskum, med 

yttermåtten 20 x 20 cm, innermåtten 10 x 10 cm samt en tjocklek på 2 mm. Ram 

inklusive provkroppen placeras sedan längst ner i en cylindrisk vindtunnel, se 

figur 8. I vindtunneln pressas varm luft igenom provet. Mätningar görs på den 

mängd värme som släppts igenom, i enhet Watt [W]. Samma mätning görs på en 

tom ram för att få ut W0 för att kunna jämföra värden och få ut ett resultat. 

 
Figur 8: Vindtunnel för mätning av värmeisolering 

3.4.6 KES F8 LUFTGENOMSLÄPPLIGHET 

KES F8 mäter ett materials luftgenomsläpplighet [kPa∙S/m]. Materialet placeras 

och spänns fast över en cirkulär öppning i maskinen, se figur 9. Provkroppen 

placerades med den räta sidan uppåt. Luft pressas med ett konstant tryck på 2000 

Pa genom provet. Mätning görs vid det tryck som provet släpper igenom luften 

och utifrån det beräknas motstånd mot luftgenomsläpplighet (R). För detaljerad 

beskrivning av metoden se separat bilaga. Mätvärdet R avläses direkt på KES F8.  
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Figur 9: Utrustning för mätning av luftgenomsläpplighet 

3.4.7 VIKT 

Våg av märket AND GX 400 användes för vägning av respektive provs vikt i 

gram [g]. Vågen var utrustad med glasskydd som provkropparna placerades 

under. Glasskyddet användes för att förhindra att luftrörelser i rummet påverkade 

vägningen.  

3.4.8 VATTENABSORPTION 

För att mäta vattenabsorption användes Japanese Industrial Standard, JIS L1907. I 

standarden står det angivet att det inte finns en jämförbar internationell standard 

för närvarande. Standarden är skriven på japanska men med hjälp från personal på 

Shinshu University kunde testet beskrivas och genomföras.  

Materialets vattenabsorption mäts genom att tygremsor av respektive material, 

200 x 25 mm, klipps ut och spänns fast i en ställningsanordning som är 200 mm 

hög, se figur 10. Denna ställning placeras sedan i ett vattenbad med en 

kontrollerad vattennivå på 20 mm ± 2 mm, på ett sådant sätt att alla tygremsor 

hamnar under vattenytan samtidigt. Vattnet är destillerat och färgat med matfärg 

för att underlätta vid avläsning. Efter 10 min mäts vätskeupptagning för respektive 

tygremsa med en linjal. Mätning görs från toppen av tygremsan ned till dit 

vätskeupptagningen slutar. Därefter beräknas hur många millimeter av den totala 

längden på tygremsan som har absorberat vatten. Testet utfördes på samtliga 

material i både varp- och väftriktning, med fem mätresultat per test.  
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Figur 10: Ställanordningen med prover vid test av vattenabsorbering 

3.4.9 VATTENAVGIVNING 

Japanska ”BOKEN” Quality Evalutation Institute standard BQE A028 

överensstämmer med ISO 17617 för bestämning av torktid för textila material. 

Testet utfördes med horisontell torkning vilket korresponderar med ISO 17617 

Metod A2. Till detta test användes följande utrustning: 

 Pipett av märket Thermo Scientific, Finnpipette F1 

 Våg av märket AND GX 400 

 Tidtagare, okänt märke 

 Plastskiva med diametern 9mm 

 

Provkropparna klipptes cirkulära med 9 mm i diameter. Plastskivan placerades på 

vågen och nollställdes. Enligt standarden ska skivan vara av glas men sådan skiva 

fanns inte tillgängligt och därför användes en skiva av plast istället. En 

vattendroppe på 0,1 ml placerades med pipett på plastskivan och därefter placeras 

provkroppen ovanpå, se figur 11. Startvikten, med provkropp och vattendroppe 

noterades för samtliga material, W0. Vikten noteras varje minut tills det att 

vattendroppen helt avdunstat, Wt. Varje test utfördes med den aviga sidan mot 

vattendroppen för att efterlikna fukt från kroppen på insidan av plagget. Testet 

utfördes en gång för varje material.  

 

 
Figur 11: Mätutrustning vid test av vattenavgivning 



20 

 

3.4.10 SK-2000 MÄTNING AV GARNDIAMETER VID 

DRAGPROV 
SK-2000 Hair Diameter Measurement System mäter garndiameter och hållfasthet 

av garn vid dragprov. Shinshu University har en specialtillverkad version av 

denna utrustning, se figur 12. Vid testet placeras ett 200 mm långt garn i vertikalt 

läge mellan två klamrar. En lasersensor mäter garnets diameter medan garnet 

sträcks mellan klamrarna. Kraften som drar i garnet börjar på 0 N och ökar med 

konstant hastighet upp till maximal kraft 0,005 N (0,51 gf). Garnet dras därmed 

inte till brottgräns såvida det inte går sönder vid denna belastning. Garnet roteras i 

180 grader under tiden mätningarna görs för att få med alla vinklar, sedan 

beräknas ett medelvärde. Testet upprepades fem gånger per material, för pappers-, 

viskos- och bomullsgarn. 

 
Figur 12: SK-2000 Hair Diameter Measurement System 

3.4.11 RTC-1250A DRAGPROV AV GARN 

RTC-1250A Tensilon Universal Test Machine utför dragprovning på garn. Ett 

250 mm långt garn placeras i maskinen mellan två klamrar i horisontellt läge. Den 

nedre klammern förflyttas nedåt med hastighet 300 mm/min så att garnet sakta 

sträcks ut. Utrustningen mäter garnets töjning i förhållande till pålagd last,  

1020 gf (10N). 

3.4.12 KES FB2-SH BÖJNING AV GARN 

KES FB2-SH fungerar enligt samma princip som KES FB2 förutom att den mäter 

och böjer enskilda garner, se figur 13. Genom att mäta garnets böjmotstånd och 

hysteres vid böjning, kan materialets elasticitet och mjukhet bedömdas. Garnet 

fästs i horisontellt läge mellan en rörlig och en stationär klammer. Den rörliga 

klammern böjer garnet med konstant hastighet på 0.5 cm
-1

/sekund, först åt ena 

hållet, sedan tillbaka och vidare åt motsatt håll för att slutligen återgå tillbaka till 

ursprungsläge, se separat bilaga. 
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Figur 13: Utrustning vid böjning av garn 

3.4.13 KES FB3 KOMPRESSION AV GARN 

KES FB3 mäter, likt kompression av ett tyg, även kompression av garn, se figur 

14. När garn ska mätas tilläggs en maskindel som garnet kan fästas horisontellt i, 

mellan två klamrar. Garnet placeras på en plattform under en lastcell, som med 

hög känslighet trycker ner mot garnet med konstant hastighet samtidigt som 

mätningar utförs. Det minsta trycket som används vid garntester är 0.1 gf/cm
2
 

(0,001 N/cm
2
). 

 

Figur 14: Utrustning vid kompression av garn 

3.5 SEM 
SEM är ett elektronmikroskop som gör det möjligt att skapa bilder på provets 

yttopografi genom att en elektronstråle sänder ut elektroner mot provkroppen. 

Elektronerna som skickas ut interagerar med provets ytatomer och skickar sedan 

tillbaka signaler till SEM som skapar en bild av informationen. SEM maskinen 

som användes var av typen VE-9800, tillverkad av Keyence, Japan, se figur 16. 

Samtliga prover förbereddes i en beläggningsanordning av modellen MSP-20-

UM, tillverkad av Skinkuu, Japan, se figur 15. Denna maskin belägger provet med 

ett raster av ädelmetall, i detta fall användes platina, för att göra provet 

konduktivt. När ytan på provet blivit konduktiv placeras provet i SEM. Med 

mikroskopfotografering togs bilder på prover av samtliga material i trikå, både på 

avig- och rätsida, och garn i genomskärning samt från sidan.  
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Figur 15: Förberedelse av provkroppar i MSP-20-UM 

 
Figur 16: SEM maskinen VE-9800 

3.5.1 FÖRBEREDELSER AV PROVKROPPAR 

Vid mikroskopfotografering av trikå klipptes provkropparna ut i mindre bitar, ca 

10 mm x 20 mm, samt 20 mm långa bitar klipptes av garnet för fotografering av 

sidan. Viktigt att pincett används så att inte orenheter från fingrarna hamnar på 

provkropparna och påverkar bilden. Garnet som skulle fotograferas i 

genomskärning klipptes i mindre bitar, ca 10 mm, och placerades i formar. 

Formarna fylldes sedan med epoxylim och härdades i en härdugn i 48 tim. 

Därefter användes en laser för att skära ett snitt rakt igenom det härdade 

epoxylimmet och garnet, se figur 17. Detta görs för att få en tydlig bild av 

tvärsnittet. 

 
Figur 17: Provkroppar av garn i epoxylim för fotografering i tvärsnitt 
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3.6 SUBJEKTIVT KÄNSELTEST 
Subjektiva känseltester av pappers-, bomulls- och viskostrikå utfördes för att 

undersöka om resultatet från KES korrelerar med mänsklig känsel. Tester utfördes 

på ett café med tio slumpmässigt utvalda testpersoner varav hälften kvinnor. 

Miljön var därmed oförändrad mellan samtliga testpersoner. Anledningen till att 

café valdes ut var för att uppnå så stor spridning som möjligt bland testpersoners 

olika bakgrund, utbildning, ålder och erfarenhet (Kamalha et. al, 2013). 

Testpersonerna fick sätta sig vid ett bord där samtliga prover var placerade, se 

figur 18. Provbitarnas material gjordes inte känt för testpersonerna innan ett test.  

Innan varje test fick testpersonerna tvätta händerna med våtservetter, utan 

mjukgöringsmedel, av märket Ica Basic. Samtliga testpersoner fick en fråga och 

sedan en instruktion på hur de skulle känna på provet. Frågorna utformades efter 

KES, där dragprov, skjuvning, böjning, friktion och termiska egenskaper skulle 

undersökas. För dessa frågor skulle materialen rankas från 1 till 3. Innan 

testpersonerna fick reda på vilka materialen var fick de även i uppgift att använda 

tre adjektiv för att beskriva varje prov. Detta gjordes för att undersöka vilka ord 

testpersonerna själva använde för att beskriva känseln. Alla tester utfördes på 

samma dag, 2016-05-17 mellan 09.00-14.15.  

 
Figur 18: Upplägg av respektive provkropp vid subjektivt känseltest 

3.7 STATISTISKA BERÄKNINGAR 
Analys av resultatet har gjorts med envägs- och flervägs-ANOVA samt en parvis 

jämförelse med Tukey med hjälp av statistikprogrammet Minitab. 

ANOVA har använts för att kunna statistiskt säkerställa att minst ett av 

medelvärdena för stickproven skiljer från de resterande. Signifikansnivån α har 

valts till 5 % (α=0,05). Om sannolikheten understiger signifikansnivån (p<0,05) 

finns en skillnad mellan stickproven. Detta innebär att det med 95 % säkerhet 

finns minst ett stickprov som är signifikant skild från resterande stickprover. 

Denna skillnad kan vidare undersökas med parvis jämförelse för att hitta exakt 

vilka stickprov som skiljer (Lantz, 2013). 
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4. RESULTAT 
Varje test repeterades fem gånger per material. Nedan redovisas medelvärde och 

standardavvikelse för respektive prov.  

4.1 KES FB1 – DRAGPROV OCH SKJUVNING 
KES FB1 utför både dragprovning och skjuvning. Dragprov utfördes endast i 

materialens varpriktning på grund av att stora töjningar av viskos och bomull inte 

kunde mätas av KES. För skjuvning kunde mätningar utföras i både varp- och 

väftriktning för samtliga material. 

4.1.1 DRAGPROV 

KES FB1 mäter fyra parametrar vid dragprovning. Första parametern är 

dragprovkurvans linjäritet (LT) vilken visar materialets dragmotstånd. Andra 

parametern som mäts är dragtöjningsenergi (WT) som indikerar energin som 

krävs för att töja tyget. Slutligen mäts återhämtning efter dragtöjning (RT) samt 

den procentuella töjning (EMT) som sker vid bestämd maximal last 500 gf  

(4,9 N), i förhållande till ursprungsläget. 

 
Figur 19: Medelvärde och standardavvikelse för dragprovkurvans linjäritet hos 

respektive prov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 
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Figur 20: Medelvärde och standardavvikelse för dragtöjningsenergi för respektive prov, 

p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

 

Figur 21: Medelvärde och standardavvikelse för dragmotstånd vid återhämtning för 

respektive prov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

 

Figur 22: Medelvärde och standardavvikelse för procentuell töjning vid bestämd tid för 

respektive prov, p>0,05 visar att det inte finns signifikant skillnad mellan prover 

Dragprovkurvans linjäritet beskriver materialets töjning i förhållande till pålagd 

kraft utifrån dragprovskurvans lutning. Ju högre värde desto styvare är materialet. 
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Viskos visar signifikant skillnad från bomull och papper, se bilaga 1. Detta tyder 

på att bomull och papper har liknande styvhet, se figur 19. Dragtöjningsenergi 

motsvarar den energi som krävs för att töja ut ett tyg. Ett högre värde innebär att 

tyget är lättare att töja. Bomull visar högst värde och viskos visar minst enligt 

figur 20. Återhämtning efter dragtöjning mäts när lasten tas bort från tyget. Ett 

högre värde innebär att materialet lättare återhämtas från töjningsdeformation. 

Papper har högst värde och återhämtas därmed lättast, se figur 21. Den 

procentuella töjningen vid bestämd last visar ingen signifikant skillnad mellan 

provkropparna, se figur 22. Viskos har genomgående högst standardavvikelse av 

materialen. 

4.1.2 SKJUVNING 

Vid skjuvning mäts två parametrar; skjuvmotstånd (G) och hysteres vid skjuvning 

(2HG). Skjuvmotstånd definieras som materialets förmåga att motstå skjuvning, 

där ett högre värde innebär mer motstånd. Hysteres vid skjuvning indikerar 

materialets återhämtningsförmåga. Vid högre värde sker sämre återhämtning. 

 
 

Figur 23: Medelvärde och standardavvikelse för skjuvmotstånd för respektive prov, 

p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 
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Figur 24: Medelvärde och standardavvikelse för hysteres vid skjuvning för respektive 

prov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

Det finns signifikant skillnad i skjuvmotstånd mellan materialen och även mellan 

varp- och väftriktningar, se bilaga 2. Riktning har betydelse för tygets 

skjuvmotstånd och hysteres vid skjuvning. Resultaten indikerar att papperstrikå är 

svårare att skjuvtöja, se figur 23. Enligt figur 24 har papper sämre återhämtning 

än bomull och viskos. Papper är signifikant skild från bomull och viskos för 

hysteres vid skjuvning.  

4.2 KES FB2 - BÖJNING 
KES FB2 mäter böjning och visar två parametrar; böjstyvhet (B) samt hysteres 

vid böjning (2HB). Högre värde på böjstyvhet innebär att det är högre motstånd 

vid böjning. Det är svårare för ett material att återhämtas om värdet på hysteres 

vid böjning är högt. 
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Figur 25: Medelvärde och standardavvikelse för böjstyvhet för respektive prov, p<0,05 

visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

 

Figur 26: Medelvärde och standardavvikelse för hysteres vid böjning för respektive prov, 

p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

För både böjstyvhet och hysteres vid böjning finns signifikant skillnad mellan de 

stickade proverna men ingen signifikant skillnad finns mellan varp- och 

väftriktningar, se bilaga 3. Parvis jämförelse för båda parametrar visar att bomull 

och papper har samma tendenser vid böjning medan viskos har betydligt lägre 

böjstyvhet och återhämtning, se figur 25 respektive figur 26. 

4.3 KES FB3 – KOMPRESSION 
KES FB3 mäter tryckprovkurvans linjäritet (LC) som indikerar hur svårt det är att 

komprimera tyget. Trycktöjningsenergi (WC) är den energi som går åt för att 

komprimera materialet med en bestämd last. Ett högre värde innebär att det är 

lättare att komprimera den stickade varan. Återhämtning efter kompression (RC) 

visar hur svårt det är för tyget att återhämtas från kompression. Högre värde 

betyder att tyget har sämre återhämtning. KES FB3 mäter även den stickade 

varans tjocklek. Den initiala tjockleken (T0) jämfördes med tjocklek vid en 

bestämd maximal last (TM) för att beräkna den totala andelen kompression. 
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Figur 27: Medelvärde och standardavvikelse för kompressionskurvans linjäritet för 

respektive prov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover  

 

Figur 28: Medelvärde och standardavvikelse för kompressionsenergin för respektive 

prov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover  
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Figur 29: Medelvärde och standardavvikelse för återhämtning efter kompression för 

respektive prov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

 

Figur 30: Medelvärde och standardavvikelse för initial tjocklek för respektive prov 

 
Figur 31: Medelvärde och standardavvikelse för tjockleken vid maxlast för respektive 

prov 

 
Figur 32: Medelvärde och standardavvikelse för andelen kompression beräknad för 

respektive prov 

Utifrån tryckprovkurvans linjäritet finns signifikant skillnad mellan materialen. 

Viskos är signifikant skild från papper och bomull, se bilaga 4. Papper visar högst 

värde och är därför svårast att komprimera, se figur 27. Viskos komprimeras 
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lättast i jämförelse med bomull och papper. Resultaten i figur 28 för 

trycktöjningsenergi visar att bomull har högst värde och därmed lättast att 

komprimera, medan papper är svårast. Återhämtning efter kompression visar 

också signifikant skillnad mellan tyger. Viskos och bomull visar liknande 

tendenser i återhämtning, se figur 29. Papper är signifikant skild från viskos och 

bomull, och har bättre återhämtningsförmåga vid kompression. Utifrån värden 

från initial tjocklek och tjocklek vid maximal last, se figur 30 och figur 31, 

beräknades den totala andelen kompression. Utifrån figur 32 kan tydas att viskos 

och bomull har en större andel kompression än papper, vilket innebär att papper 

komprimerats minst av de stickade proverna. 

4.4 KES FB4 – YTEGENSKAPER 
Resultat för KES FB4 visar materialens friktionskoefficient (MIU), variation i 

friktion (MMD) och ytojämnhet (SMD).  

4.4.1 YTOJÄMNHET 
 

 
Figur 33: Medelvärde och standardavvikelse för ytojämnheter på avigsidan för 

respektive prov, p>0,05 visar att det inte finns signifikant skillnad mellan prover 
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Figur 34: Medelvärde och standardavvikelse för ytojämnheter på rätsidan för respektive 

prov 

KES FB4 ger resultat på ett tygs ytojämnheter, där skillnader i avstånd mellan 

högsta och lägsta punkter på tygets ytstruktur mäts, se figur 33 och figur 34. 

Resultat visar signifikant skillnad mellan tyger men däremot råder ingen skillnad i 

ytojämnhet mellan rät- och avigsida eller varp- och väftriktning, se bilaga 5. 

Papper har större ytojämnheter än bomull och viskos som visar liknande tendenser 

i ytojämnhet.  

4.4.2 FRIKTION 

KES F4 mäter även friktionen som uppstår mellan två ytor som gnids mot 

varandra och beräknar ett medelvärde; den genomsnittliga friktionen. Ett högre 

värde på genomsnittlig friktion innebär högre friktion. 
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Figur 35: Medelvärde och standardavvikelse för genomsnittlig friktion på rätsidan för 

respektive prov p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

 

Figur 36: Medelvärde och standardavvikelse för genomsnittlig friktion på avigsidan för 

respektive prov 
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Figur 37: Medelvärde och standardavvikelse för variation i friktion på rätsidan för 

respektive prov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

 
Figur 38: Medelvärde och standardavvikelse för variation i friktion på rätsidan för 

respektive prov 

Resultatet visar att skillnaden mellan materialen i genomsnittlig friktion är 

signifikant se bilaga 5. Skillnaden mellan rät- och avigsida är signifikant men inte 

mellan varp- och väftriktning. Detta innebär att sidan på den stickade varan har 

betydelse för hur mängden friktion på tygets yta. Det är ingen signifikant skillnad 

mellan den genomsnittliga friktionen för bomull och viskos däremot har papper 

lägst genomsnittlig friktion. Variation i den genomsnittliga friktionen för 

respektive provbit skiljer mellan materialen. Papper har betydligt högre variation i 

friktion och är signifikant skild från bomull och viskos vilket tyder på att papper 

har en strävare yta. Variationen i friktion är lika oavsett sida eller riktning på den 

stickade provkroppens yta. 
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4.5 KES FB7 TERMISKA EGENSKAPER 
KES FB7 är uppdelat i tre separata test som mäter ett tygs värmeöverförings-, 

värmelednings- samt värmeisoleringsförmåga. Statistiska beräkningar redovisas i 

bilaga 6. 

4.5.1 VÄRMEÖVERFÖRING 

KES F7 kan mäta ett materials värmeöverföring (q-max), vilket motsvarar 

mängden värme som materialet absorberar. 

 
Figur 39: Medelvärde och standardavvikelse för värmeöverföring för respektive prov, 

p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan  

Testet visar att trikå av papper och viskos har samma tendenser till 

värmeöverföring, se figur 39. Bomull visar ett lägre värde av värmeöverföring 

med signifikant skillnad, se bilaga 6.  

4.5.2 ENERGIFÖRBRUKNING 

Resultatet visar energin i watt [W] som förbrukas för att hålla temperaturen 

konstant vid 30 grader C, se figur 40. 

 
Figur 40: Medelvärde och standardavvikelse för energiförbrukningen för respektive 

prov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 
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Det går åt samma energi att hålla temperaturen konstant för viskos och papper. 

Bomull förbrukar mindre energi och är signifikant skild från både papper och 

viskos, se bilaga 6. 

4.5.3 VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA 

Från resultatet av energiförbrukning beräknades respektive materials 

värmeledningsförmåga (K) med följande formel: 

  
   

    
 (1) 

K = Värmeledningsförmåga 

D = Den stickade varans initiala tjocklek [mm] 

W = Energiförbrukning [W] 

A = Arean av BT-box, 25 cm
2
 

∆T =Temperaturskillnad mellan kylbox och BT-box, 10°C 

Värmeledningsförmågan mäts oberoende av tygets tjocklek (D). Den initiala 

tjockleken för respektive prov beräknas vid kompressionstest och redovisas i 

Figur 30. Värmeledningsförmågan är en materialegenskap och beror därför inte på 

tjockleken. Värmeledningsförmågan för samtliga material redovisas i figur 41. 

 
Figur 41: Medelvärde och standardavvikelse för värmeledningsförmågan för respektive 

prov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan papper och viskos som uppvisar lägre 

värmeledningsförmåga än bomull, se bilaga 6. 

Från resultatet av energiförbrukningen kunde respektive materials specifika 

värmeledningsförmåga (C) beräknas med följande formel: 
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A = Arean av BT-box, 25 cm
2
 

∆T =Temperaturskillnad mellan kylbox och BT-box, 10°C  

Specifik värmeledningsförmåga är en egenskap för ett prov med viss tjocklek. 

Prov av samma material med olika tjocklek har samma värmeledningsförmåga 

men olika specifik värmeledningsförmåga. 

 
 

Figur 42: Medelvärde och standardavvikelse för specifik värmeledningsförmåga för 

respektive prov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

Inga signifikanta skillnader finns mellan papper och viskos som uppvisar högre 

specifik värmeledningsförmåga än bomull, se figur 42. Det här tyder på att 

tjockleken har en påverkan på materialets förmåga att leda värme.  

4.5.4 VÄRMEISOLERINGSFÖRMÅGA 

Värmeisoleringsförmåga är ett procentuellt värde på mängden värme som ett 

material släpper igenom vid värmeisoleringstestet. Genom att jämföra mängden 

värme som passerar igenom den tomma ramen (W0), med mängden värme som 

passerar igenom respektive provkropp (W) kan värmeisoleringsförmågan 

beräknas. Ett mätvärde noteras för den tomma ramen som utgör värdet på W0, och 

detta värde används i beräkningar för samtliga tyger, i detta fall 0.86 W/cm
2
. 

Utifrån resultaten av värmeöverföring kunde respektive materials 

värmeisoleringsförmåga (α) beräknas med följande formel: 

 

  
    

  
         (3) 

α = Värmeisoleringsförmåga 
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2
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Figur 43: Medelvärde och standardavvikelse för värmeisoleringsförmågan för respektive 

prov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

Resultatet visar att bomull har högst procentuell värmeisoleringsförmåga enligt 

figur 43. Mellan papper och viskos finns inga signifikanta skillnader i 

värmeisoleringsförmåga, se bilaga 6. Både papper och viskos har lägre värden än 

bomull.  

4.6 KES F8 LUFTGENOMSLÄPPLIGHET 
Värdet på luftgenomsläpplighet indikerar hur svårt det är för luften att tränga 

igenom provet. Ett lägre värde innebär att det är lättare för luften att tränga 

igenom provet. 

 
Figur 44: Medelvärde och standardavvikelse för luftgenomsläpplighet för respektive 

prov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

Resultatet visar att det är lättast för luften att tränga igenom papper, se figur 44. 

Bomull har högt värde vilket betyder att provet gör mest motstånd mot luften. 

Statistiskt finns det ingen signifikant skillnad mellan papper och viskos, se bilaga 
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4.7 VIKT 
En jämförelse av de stickade provernas vikt visas i figur 45. 

 
Figur 45: Medelvärde och standardavvikelse för vikten på respektive prov, p<0,05 visar 

att det finns signifikant skillnad mellan prover 

Resultat från statistisk analys visar att det råder signifikant skillnad mellan 

materialen, se bilaga 8 Papper väger ca 1 g mer än bomull och ca 2 g mer än 

viskos. 

4.8 VATTENABSORBERING 
Under testning observerades att både bomulls- och pappersremsor fastnade uppe 

på ytan av vattnet när de placerades i vattenbadet. Dessa fick därför pressas ner 

under vattenytan. Viskos däremot började absorbera vatten direkt efter placering i 

vattenbadet. 

 
Figur 46: Medelvärde och standardavvikelse för vattenabsorbering för respektive prov, 

p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

Testet av vattenabsorption gav tydliga resultat som visar att viskos hade bättre 

absorptionsförmåga än papper och bomull, se figur 46. Enligt resultat från 
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ANOVA finns det signifikanta skillnader mellan varp- och väftriktning, se bilaga 

9. Mellan papper och bomull finns ingen signifikant skillnad.  

4.9 VATTENAVGIVNING 
Formeln för vattenavgivning beräknar den procentuella mängden vatten som 

avdunstat vid varje bestämd tidpunkt (t). Detta ger indikation om hur snabbt eller 

långsamt materialet torkar. 

För beräkning av andel avdunstat vatten används följande formel: 

 
       

      
         (4) 

W = Den stickade varans vikt [g] 

W0 = Den stickade varans vikt, med vattendroppe [g] 

Wt = Den stickade varans vikt, med vattendroppe vid viss tidpunkt, t [g]  

 
Figur 47: Vattenavgivning för respektive prov som visar procentuellt mängden avdunstat 

vatten som funktion av tid, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

Enligt ANOVA finns signifikant skillnad mellan samtliga prover, se bilaga 10. 

Resultat från vattenavgivningstestet visar att papper har något långsammare 

vattenavgivning än viskos, men snabbare än bomull, se figur 47. Testet 

upprepades endast en gång eftersom vattendroppen för bomullsprovet fortfarande 

låg kvar i droppform under tyget efter tre timmar. 
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4.10 DRAGPROVNING AV GARN 
Dragprovningskurvor för samtliga garn har sammanställts i figur 48.  

 
Figur 48: Dragprovning av gran för respektive prov 

Viskos- och bomullsgarn uppvisar snarlika dragprovskurvor vilket antyder att de 

töjs ungefär likadant vid pålagd last. Pappersgarn visar en skarpare lutning i 

dragprovskurvan, som indikerar ett högre dragmotstånd än bomulls- och 

viskosgarn. 

4.11 GARNETS DIAMETERFÖRÄNDRING VID 

DRAGPROV 
 

 
Figur 49: Diameterförändring vid dragprov för viskosgarn 
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Figur 50: Diameterförändring vid dragprov för pappersgarn 

 

 
Figur 51: Diameterförändring vid dragprov för bomullsgarn 

Resultatet från mätning visar att pappersgarnets diameter är nästintill oförändrad i 

jämförelse med bomulls- och viskosgarnet, se figur 50. Det sker förändringar i 

diameter för både bomulls- och viskosgarnet som båda har större diameter än 

pappersgarnet se figur 49 och figur 51. Den röda linjen visar garnets diameter på 

höjden och den gröna visar diametern på bredden. Vid dragprovning läser 

maskinen av eventuell förändring i diameter i de två riktningarna enligt figur 52.  

 
Figur 52: Garnets förändring i diameter mäts i två riktningar 
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4.12 KES-FB2-SH – BÖJNING GARN 
Från resultatet utläses två parametrar, böjstyvhet (B) och hysteres vid böjning 

(2HB). Ett högre värde på böjstyvhet indikerar att garnet är svårare att böja. Med 

ett högre värde på hysteres vid böjning indikeras garnets återhämtningsförmåga 

efter böjning.  

 
Figur 53: Medelvärde och standardavvikelse för böjstyvhet på garn för respektive 

garnprov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

 

Figur 54: Medelvärde och standardavvikelse för hysteres vid böjning av respektive 

garnprov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

Enligt statistiska beräkningar finns signifikant skillnad mellan provet i både 

böjstyvhet och hysteres vid böjning, se bilaga 11. Resultat indikerar att 

pappersgarnet har högst böjstyvhet, se figur 53. Viskos- och bomullsgarn visar 

liknande tendenser med låga värden i både böjstyvhet och hysteres vid böjning, se 

figur 54. Pappersgarnet uppvisar betydligt högre värden i både böjstyvhet och 

hysteres vid böjning vilket innebär att det är svårast att böja och har sämre 

återhämtning. 
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4.13 KOMPRESSION GARN 
Resultatet från testet visar kompressionskurvans linjäritet (LC), som ger 

indikation om garnets styvhet. Kompressionsenergi (WC) är den energi som går åt 

när garnet komprimeras med en bestämd last. Kompressionsmotstånd (RC) visar 

garnets återhämtningsförmåga. Garnets initiala tjocklek (T0) mäts och jämförs 

med garnets tjocklek vid kompression med maximal last (TM). Utifrån dessa 

värden beräknades kompressionsandel för respektive garn.  

 
Figur 55: Medelvärde och standardavvikelse för tryckprovkurvans linjäritet för 

respektive garnprov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 
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Figur 56: Medelvärde och standardavvikelse för trycktöjningsenergi för respektive 

garnprov, p<0,05 visar att det finns signifikant skillnad mellan prover 

 

Figur 57: Medelvärde och standardavvikelse för återhämtning efter kompression för 

respektive garnprov, p>0,05 visar att det inte finns signifikant skillnad mellan prover 

 

Figur 58: Provkroppens initiala tjocklek för respektive garnprov 

 

Figur 59: Provkroppens tjocklek vid maximal last för respektive garnprov 

0,0 
5,0 

10,0 
15,0 
20,0 
25,0 
30,0 
35,0 
40,0 
45,0 
50,0 

Viskos Bomull  Papper 

 [
%

] 

p>0,05 

Återhämtning efter kompression Garn 

0,000 

0,050 

0,100 

0,150 

0,200 

0,250 

0,300 

Viskos Bomull Papper 

[m
m

] 

Initial tjocklek Garn 

0,000 

0,050 

0,100 

0,150 

0,200 

0,250 

0,300 

Viskos Bomull Papper 

[m
m

] 

Tjocklek vid maximal last Garn 



46 

 

 

Figur 60: Andelen kompression för respektive garnprov 

Kompressionskurvans linjäritet indikerar att pappersgarn gör högst motstånd vid 

kompression, medan bomullsgarn gör minst motstånd, se figur 55. Viskos visar 

linkande tendenser som både bomull och papper, enligt bilaga 12 för parvis 

jämförelse.  

Resultat för trycktöjningsenergi visar att bomullsgarnet har högst värde och 

pappersgarnet har lägst, enligt figur 56. Detta innebär att bomullsgarnet är lättare 

att komprimera än pappersgarnet. Samtliga garn visar snarlika värden vid 

återhämtning efter kompression, se figur 57. Statistiskt finns inga signifikanta 

skillnader mellan varken viskos- och bomullsgarnet, eller viskos- och 

pappersgarnet, se bilaga 12. Detta innebär att det endast är mellan pappers- och 

bomullsgarn som signifikant skillnad finns. Utifrån garnets initiala tjocklek, figur 

58, och garnets tjocklek vid bestämd maximal last, figur 59, beräknades den totala 

andelen kompression. Den beräknade andelen kompression visar att 

bomullsgarnet komprimeras mest och pappersgarnet minst, se figur 60. 

4.14 SEM 
Nedan sammanställs bilder som erhållits med SEM fotografering.  

4.14.1 SEM TRIKÅ 

Resultat av SEM fotografering visar respektive varas rätsida visas i figur 61. För 

avigsida se figur 62. 
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Figur 61: SEM bilder på rätsidan på respektive prov 

 

 
Figur 62: SEM bilder på avigsidan på respektive prov 
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4.14.2 SEM GARN 
Resultatet från SEM fotografering av samtliga garnprover från sidan och i 

tvärsnitt ses i figur 63. 

 

 
Figur 63: SEM bilder på respektive garnprov från sidan (övre) och i tvärsnitt (under) 

4.15 TESTGRUPP 
Subjektivt känseltest av pappers, bomulls och viskostrikå redovisas i figur 64. 

 
Figur 64: Resultat från subjektivt känseltest 

Resultaten från testgruppen visar att samtliga testpersoner ansåg papper vara 

minst töjbart i både dragprov och skjuvning jämfört med bomull och viskos. 

Bomull och viskos upplevdes båda vara lätta att töja men bomull rankades av 

merparten vara mer töjbar än viskos vid dragprov. I skjuvning rankades dock 

viskos som det mest töjbara materialet. Papper ansågs göra mest motstånd vid 

böjning medan viskos gjorde minst. Resultatet vid kompression visade att bomull 
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upplevdes vara lättast att komprimera medan samtliga ansåg papper vara svårast 

att böja. Vid undersökning av ytegenskaper ansågs bomull ha minst ytojämnhet, 

medan papper ansågs av samtliga testpersoner ha mest ytojämnhet. Papper 

upplevdes ha mest friktion. Bomull och viskos beskrevs båda ha låg friktion men 

viskos rankades som det material med minst friktion. Bomull upplevdes varmast 

av majoriteten av testpersonerna medan alla upplevde papper som svalast. 

Majoriteten ansåg att bomull var mest lämpat för kalla dagar, medan viskos och 

papper ansåg mer lämpade på varma dagar.  

Samtliga testpersoner fick förfrågan att nämna tre adjektiv för att beskriva 

respektive materials känsel. Vissa missuppfattade frågan och beskrev även 

materialens utseende, vilket den här studien avgränsats från. Samtliga adjektiv 

redovisas i tabell 2. 

Tabell 2: Tabell över angivna adjektiv 

Testperson Viskos Bomull Papper 

1 

tunn mjukt strävt 

luftigt varmt varmt 

mjukt komfortabel okomfortabel 

2 

thin soft harsh 

light warm cool 

airy homely stable 

3 

somrigt stil modern 

tunn elegant tråkig 

fladdrig hållbar disktrasa 

4 

luftigt mjukt strävt 

följsam stretchig kornig 

svalt vanlig intressant 

5 

tunn tjockare strävt 

lätt tyngre tunn 

genomskinlig varmt krispig 

6 

mjukt varmt strävt 

lätt mjukt sval 

tunn tät lätt 

7 

mjukt mjukt tunn 

tunn tjockare strävt 

elastisk varmt transparent 

8 

mjukt varmt strävt 

len skyddande obekväm 

skön len kall 

9 

mjukt mjukt ödle-lik 

fin gosig plastig 

ömtålig varmt intressant 
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Merparten av testpersoner upplevde papper som obekvämt och beskrev materialet 

med ord som sträv och kornig. Viskos beskrevs med återkommande ord som 

mjukt, tunt och luftigt. Bomullen ansågs varmt, tjockt, och fluffigt av 

testpersonerna.  

Materialen avslöjades och testpersonerna fick fritt beskriva intryck och åsikt om 

användandet av pappersgarn i modeplagg. Många uttryckte en entusiasm och 

ansåg att detta var coolt, innovativt och häftigt. Flera kände spontant att 

pappersgarn var miljövänligt och några tyckte att materialet påminde om lin och 

grov siden. En del tyckte att pappersmaterialet var finare än bomull och viskos på 

grund av dess struktur och fall. Gällande komforten tyckte samtliga att 

pappersmaterialet var obekvämt men att detta möjligen handlar om en vanesak. 

Vetskapen om att materialet var av papper ansågs kunna kompensera för den 

upplevda strävheten. En testperson föreslog att pappersmaterialet kunde fungera 

bra i nuvarande form med ett annat plagg under. På så vis skulle pappersmaterialet 

inte hamna närmast huden.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

5.1 ANALYS AV FORSKNINGSFRÅGA 1  
 

Vilka mekaniska egenskaper har pappersgarn och papperstrikå tillverkat av 

manillahampa jämfört med konventionell bomull och viskos?  

 

I enlighet med resultaten som visas i SEM har både bomull och viskos utstickande 

fibriller vilka ökar friktionen mellan garner i materialet. Detta förklarar varför 

bomull och viskos har svårare att återhämtas efter töjning vid dragprovning. 

Pappersgarnet har däremot en slätare yta och saknar fibriller vilket gör att 

materialet har god återhämtning. Papper och bomull visar på samma tendenser till 

motstånd vid töjning vid dragprov. Detta är intressant eftersom papper saknar 

fibriller som skapar friktion mellan garn (Behery, 2005). 

Med en annan stickning hade resultatet från dragprovet eventuellt sett annorlunda 

ut eftersom bindningar har olika elastiska egenskaper (Behery, 2005). Papper 

väger mest trots att alla garn har samma Nm nummer samt stickades med samma 

bindning vilket tyder på att pappersgarnet har en högre densitet och är mer 

kompakt än bomull och viskos. En möjlig förklaring kan vara hur hårt ett garn har 

tvinnats. Pappersgarn har högt snoddtal, z1000, jämfört med bomullsgarnet som 

har snoddtal z800. Att pappersgarnet har ett högre snoddtal innebär att det 

tvinnats fler varv och följaktligen är styvare än bomull (Behery, 2005). Denna 

teori bekräftades vid dragprovning där pappersgarnet var styvast av testade garn. 

Snoddtal för viskosgarnet saknas och kan därför inte diskuteras.  

Resultat från KES FB2 visar att papper och bomull har samma tendenser vid 

böjning oavsett riktning. Viskos är lättast att böja och har bäst återhämtning av 

provkropparna. Utifrån resultaten av böjning av garn visar dock papper betydligt 

högre motstånd till böjning än både viskos och bomull. Det är intressant att 

bomullsgarnet har minst motstånd till böjning och återhämtning vilket inte 

korrelerar med hur bomullsmaterialet böjs. Utifrån bomulls- och viskosgarnets 

tvärsnittsbilder i SEM, kan tydas att det finns stora mellanrum mellan fibrer som 

inte finns i pappersgarnet. Att pappersgarnet är mer kompakt är en möjlig 

förklaring till varför det är styvare och gör mer motstånd vid böjning. Under 

testning uppstod ett antal svårigheter som kan ha betydelse för resultatet. Eftersom 

provkroppar är tunna och mjuka var det svårt att mäta väftriktning med KES. Det 

förekom också bubblor i tyget efter böjning som kan ha påverkat 

återhämtningskurvan. 

Kompressionstestet visar att papper komprimeras minst, jämfört med bomull och 

viskos. Resultaten stämmer överens med kompressionstest för garn som även här 

visar att pappersgarnet gör högst motstånd vid kompression. Att pappersgarnets 

komprimeras minst kan bero på att garnet har högre densitet och är mer kompakt 



52 

 

än bomulls- och viskosgarn. Detta styrks av teorin att högre garnsnodd leder till 

ett mer stabilt garn (Behery, 2005) Trikå av bomull och viskos har luftrum mellan 

garn i stickningen på grund av utåtstickande fibriller (Humphries, 2014). 

Papperstrikån saknar luftrum eftersom garnet saknar fibriller vilket gör att det inte 

kan komprimeras lika mycket som bomull och viskos. 

Resultatet från KES-F4 visar att papper har större ytojämnheter än bomull och 

viskos oavsett sida och riktning. Utifrån SEM förväntades att ytojämnheter skulle 

skilja mellan sidor som ser olika ut till följd av vald stickning, i detta fall 

slätstickning som är en oliksidig bindning. På bilderna går att se skillnader mellan 

sidorna på bomull som har tydliga ränder på rätsidan men saknar tydlig struktur 

på avigsidan. Därför är det förvånande att inga signifikanta skillnader finns mellan 

sidorna. Den stickade strukturen är mer framträdande för papper än för bomull 

och viskos. Pappersgarnet saknar fibriller och är mer kompakt vilket gör att 

strukturen blir mer framträdande. Detta medför att skillnader mellan höga och 

låga punkter i materialets ytstruktur blir större för papper, vilket förklara det stora 

värdet på ytojämnheter (Roshan, 1995). Utifrån SEM är stukturen från stickningen 

mer tydlig hos papper vilket stödjer att ytojämnheter blir mer tydliga.  

Papper är signifikant skild från bomull och viskos i genomsnittlig friktion och 

uppvisar något lägre friktion. Enligt Behery kan lägre ytfriktion bero på hög 

garnsnodd (2005). 

Det finns signifikant skillnad mellan avig och rätsida för genomsnittlig friktion, 

vilket överensstämmer med bilderna från SEM. Detta var anmärkningsvärt 

eftersom ytojämnheter inte skiljer mellan tygets olika sidor. Större variation i 

friktionen hos papper tyder på en ojämnare yta än hos bomull och viskos.  

Bomullsgarnet har många utstickande fibriller som bildar luftrum i garnet och 

även mellan garn i materialet (Hatch, 1993). Detta medför att bomull har bättre 

värmeisolerande förmåga än papper och viskos. Viskosgarn och bomullsgarn har 

snarlika tvärsnitt. Trots det uppvisar viskos samma värmeisoleringsförmåga som 

papper. Möjligtvis kan detta förklaras med att provkroppen för viskos är avsevärt 

tunnare än bomull. Papper och viskos har i princip samma tjocklek och är båda 

tunnare än bomull. Pappersgarnet är mer kompakt än bomulls- och viskosgarn, 

och saknar luftrum enligt SEM vilket försämrar den värmeisolerandeförmågan 

hos den stickade varan. Det är intressant att papper och viskos uppvisar samma 

värmeisolerande förmåga eftersom papper helt saknar fibriller och är lika tunn 

som viskos. Papper och viskos har god värmeledningsförmåga jämfört med 

bomull vilket korrelerar med att bomull även har högst värmeisoleringsförmåga. 

Det är lättare för luft att passera igenom papper och viskos än bomull. 

Bomullsmaterialet är tjockare och har fler bulkiga fibriller vilket kan förklara en 

lägre luftgenomsläpplighet. Resultatet korrelerar även med 

värmeisoleringsförmågan där bomull håller värmen bättre än papper och viskos. 

Detta indikerar att bomullsmaterialet har en tätare struktur. 
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Papper och bomull visade lägst absorberingsförmåga vilket inte stämmer överrens 

med bomulls materialegenskaper. Bomull är ett hydrofilt material men resultatet 

visar låg absorptionsförmåga (Humphries, 2014). Pappers låga 

absorberingsförmåga kan däremot förklaras utifrån SEM där tvärsnittsbilden 

tydligt visar att garnet är mer kompakt och saknar luftutrymmen i garnet. Detta 

försämrar garnets förmåga till wicking (Hatch,1993). Under 

vattenavgivningstestet observerades att vattendroppen låg kvar i droppform under 

bomullen även efter ca 3 h. För viskos och papper däremot, upptogs 

vattendropparna av materialet och blev till blöta fläckar. Detta indikerar att 

papperstrikån har god wicking-förmåga trots att garnet inte har det. Detta kan bero 

på mellanrummen i textilen som skapar goda fukttransporterande egenskaper 

(Hatch, 1993).  

5.2 ANALYS AV FORSKNINGSFRÅGA 2 
 

Hur kan resultaten på de mekaniska värdena i fråga 1 ge svar på de stickade 

materialens taktila komfort? 
 

Hatch beskriver att när ett material kläms i handen sker en kompression som kan 

ge en känsla av tjocklek, mjukhet och styvhet. Denna känsla ihop med materialets 

vikt indikerar hur hårt och tungt ett material känns i handen (1993). Papperstrikån 

väger mest och komprimeras minst vilket gör att materialet känns hårt och styvt. 

Bomull och viskos komprimeras lättare och upplevs därför mjukare och mer 

följsamma. Töjning, skjuvning och böjning ger indikation på ett materials 

följsamhet vid beröring (Hatch, 1993). Papper visar något högre motstånd vid 

dragprov och skjuvning vilket medför att papper upplevs mindre mjukt och 

följsamt än bomull och viskos. Garnet påverkar trikåmaterialets struktur och 

egenskaper (Behery, 2005). Pappersgarn har högst snoddtal och upplevs därför 

styvare och mindre följsamt. Bomull och viskos har lägre snoddtal vilket till 

skillnad från papper skapar mer följsamhet i tyget.  

Viskos och papper har högre värmeöverföring än bomull och upplevs därför 

svalare mot huden (Hatch, 1993). Detta gäller både vid snabb beröring, och vid 

beröring under en längre tid. Utifrån detta, kan förutspås att papper, likt viskos, är 

bekvämare i en varm miljö snarare än en kall miljö eftersom materialet har en 

kylande effekt. Papper och viskos uppvisar även sämre värmeisoleringsförmåga, 

vilket styrker argumentet om att de upplevs svala och inte håller värme. Bomull 

däremot är bättre lämpad för en kallare omgivning eftersom den underlättar för 

kroppen att hålla sig varm (Hatch, 1993). Bomull visar god 

värmeisoleringsförmåga och låg specifik värmeledningsförmåga vilket innebär att 

materialet upplevs varmare än papper och viskos. Bomull har en fluffig yta på 

grund av de utstickande fibrillerna och upplevs därför också varmare än papper 

som saknar fibriller (Humphries, 2014). Fibrillerna verkar påverka motstånd vid 
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luftgenomsläpplighet vilket vidare kan ha en inverkan på tygets 

värmeisoleringsförmåga.  

Ytstrukturen spelar stor roll för den taktila komforten (Kamalha et. al, 2013). 

Bomull och viskos känns mjuka och sköna vid beröring på grund av många 

fibriller som gör materialet fluffigt (Bertaux, Lewandowski Derler, 2007). Papper 

upplevs mer strävt mot huden än bomull och viskos vilket beror på större 

ytojämnheter och avsaknad av fibriller (Roshan, 1995). Oberoende av vilken sida 

och i vilken riktning beröringen sker upplevs ytojämnheter lika tydligt. Den 

genomsnittliga friktionen visade liten skillnad mellan provkropparna. När handen 

dras över papper så möts handen av samma genomsnittliga friktionsmotstånd som 

för bomull och viskos trots att papper har störst ytojämnheter. Den genomsnittliga 

friktionen är olika beroende på vilken sida av tyget som mäts. Den taktila 

komforten när det gäller friktion beror på vilken sida av den stickade varan som är 

närmast huden. Detta gäller dock inte för ytojämnheter.  

Viskos och papper visade kortare torktid än bomull. Viskos visade bäst 

absorberingsförmåga vilket i kombination med kort torktid gör att materialet 

upplevs behagligt mot huden eftersom fukt transporteras bort fort. Fukt som blir 

kvar på huden kan kyla ner kroppen vilket ger en känsla av låg komfort (Hatch, 

1993). God absorberingsförmåga innebär också att materialet ansamlar mindre 

statisk elektricitet vilket har en positiv påverkan på känsel och komfort 

(Humphries, 2014). Torktiden för papper ligger mellan viskos och bomull vilket 

visar att den transporterar bort fukt relativt fort. Trots låg absorberingsförmåga 

visade papper god wicking-förmåga vilket tillsammans med kort torktid tyder på 

att papper bättre transporterar bort fukt från kroppen.  

5.3 ANALYS AV FORSKNINGSFRÅGA 3 
 

Hur uppfattade den utvalda testgruppen den taktila känslan hos papperstrikå 

jämfört med bomull och viskos? 
 

Testgruppen upplevde papper som ojämnt och strävt jämfört med bomull och 

viskos. Bomull och viskos uppfattades som följsamma och mjuka material medan 

papper upplevdes krispigt. Papper och viskos kändes svala mot huden och skulle 

därför hellre användas på en varm dag än en kall. Testgruppen upplevde att 

papper liknade viskos i luftighet och tjocklek. Bomull upplevdes tjockare och 

lättare att komprimera vilket de förklarade genom att beskriva materialet som 

studsigt. Bomull ansågs även varmare och därför tyckte majoriteten att bomull var 

bäst lämpat för kalla dagar. Frågan om vilket prov som upplevdes varmt eller kallt 

ställdes före frågan om vilket klimat tygerna helst skulle bäras i. Detta kan tänkas 

vara en ledande fråga vilket påverkade svaren som testgruppen gav. Papper 

upplevdes som mest sträv vilket gjorde att majoriteten inte ville bära det i form av 

klädesplagg. Många testpersoner ändrade dock åsikt när materialen avslöjades 
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vilket tyder på att papper som material är så pass nytt och innovativt att detta 

väger högre än materialets känsel och komfort. Vanesak verkar vara en 

påverkande faktor eftersom bomull och viskos beskrevs av många som vanliga 

material. Viktigt att poängtera är att papper har jämförts med bomull och viskos 

som är mjuka material. Detta påverkar hur papper rankas och även hur 

testgruppen upplevde pappers taktila egenskaper. En intressant observation var att 

papper liknades vid lin och grov siden. Detta kan tyda på att typiska klädesplagg 

av exempelvis linne som istället görs i papper kanske inte skulle upplevas så 

ovant. En ytterligare observation som gjordes var att töjbarhet inte var någon 

avgörande parameter för känsel och påverkade heller inte testgruppens åsikt om 

att bära papperstrikå i klädesplagg. 

Den subjektiva känselbedömningen utfördes för att undersöka korrelation och 

avvikelser från KES resultatet. Därför valdes endast att jämföra papper med 

bomull och viskos. Testet hade eventuellt gett mer information om provkropparna 

hade jämförts med referensprov som visar det extrema, exempelvis för ytstruktur; 

glas och sandpapper (Kamalha,et. al, 2013). 

5.4 ANALYS AV FORSKNINGSFRÅGA 4 
 

Hur överensstämmer resultaten i testerna av de mekaniska egenskaperna med 

resultaten från testerna med den utvalda testgruppen vad gäller taktila 

egenskaper? 
 

Resultaten visar att det finns korrelation mellan resultaten från KES och det 

subjektiva känseltestet. Testgruppen upplevde papper vara ett ojämnt, strävt och 

krispigt material. Detta korrelerar med tygets mekaniska egenskaper. 

Ytojämnheter är mer framträdande för papper än bomull och viskos vilket delvis 

beror på garnets egenskaper. Varken testgrupp eller resultatet från KES fann 

olikheter mellan riktningar i tyget. Ytojämnheter tillsammans med större variation 

i friktion ger en sträv känsla. Det är svårt att bedöma om testgruppen kan uppfatta 

skillnad mellan genomsnittlig friktion, variation i friktion och ytojämnheter. Det 

är möjligt att känslan av strävhet från ytojämnheter i papper påverkar hur mycket 

eller lite friktion testgruppen kände. Ytojämnheter verkar vara avgörande för den 

totala känselupplevelsen. 

Bomull och viskos upplevdes mjuka och följsamma material. Följsamheten i 

tygerna är starkt kopplat till mekaniska egenskaper vid böjning, töjning och 

kompression. Papper uppvisar högre motstånd till deformation än bomull och 

viskos vilket gör att det upplevs som ett styvare tyg. De termiska testerna visade 

att papper och viskos hade liknande egenskaper vilket även testgruppen antydde. 

Papper och viskos kändes svala mot huden vilket överensstämmer med högre 

värmeledningsförmåga samt mindre värmeisoleringsförmåga jämfört med bomull. 

Därför skulle ett plagg av papper eller viskos vara bäst lämpat för varma dagar. 
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Testgruppen upplevde att papper liknade viskos i luftighet. Detta bekräftas även 

statistiskt eftersom inga skillnader mellan papper och viskos uppmättes för 

luftgenomsläpplighet. Bomull upplevdes lättare att komprimera vilket inte 

korrelerar med KES som visar att viskos gjorde minst motstånd mot kompression. 

Provkroppen för bomull var tjockare än för papper och viskos, och visade högst 

andel kompression vilket kan förklara varför testgruppen upplevde att bomull var 

lättast att komprimera. Kompression är svårt att mäta med fingret på ett tunt 

material. 

5.5 ANALYS AV ÖVERGRIPANDE 

FORSKNINGSFRÅGA 
 

Hur kan pappersgarn, utifrån taktil komfort, vara ett alternativ till 

konventionella garn av bomull och viskos inom modebranschen idag? 

Pappersgarn kan vara ett alternativ till konventionella garn av bomull och viskos 

inom modebranschen. Det är liten skillnad mellan pappersgarnets mekaniska 

egenskaper jämfört med bomull och viskos. I den slätstickade bindningen visar 

resultatet från KES att pappersgarnet är något styvare men har liknande töjbara 

egenskaper gentemot jämförda material. Detta innebär att pappersgarnet i 

nuvarande form skulle kunna användas i stickade plagg. Användning av 

pappersgarn i ett modeplagg skulle vara bäst lämpat i ett varmt klimat 

(Humphries, 2014). Papper, likt viskos, uppvisar god kylande effekt mot huden 

vilket upplevs svalkande och bekvämt när det är varmt. Papper uppvisade sämre 

vattenabsorption än viskos och var mer likt bomull vilket innebär att fukten inte 

transporteras bort lika fort (Hatch, 1993). Däremot har papper en kortare torktid 

än bomull. Fukttransporten skulle behöva förbättras för att papper skulle fungera 

lika bra som viskos i ett plagg under sommaren. Detta tyder på att papper har en 

jämförelsevis bra vattenabsorbering och wicking-förmåga vilket är viktigt för 

känseln då materialet upplevs torrt (Hatch, 1993). Enligt KES har papper liknande 

egenskaper som viskos när det gället värmeisolering. Papper isolerar sämre än 

bomull och har även en hög specifik värmeledningsförmåga. För komforten gör 

detta att det är svårare för papper än bomull att hålla kroppen varm. Papper är på 

så sätt inte ett alternativ till bomull eftersom bomull är att föredra i plagg som ska 

hålla värmen. Utifrån taktil komfort gör strävheten, på grund av ytojämnheter, 

papper till ett mindre lämpligt alternativ till bomull och viskos. Testgruppen 

beskrev materialet som obekvämt, strävt och kornigt. Detta i jämförelse med 

bomull och viskos medförde att några inte ville bära papper på kroppen. För att bli 

ett bra alternativ skulle därför antingen pappersgarnets eller papperstrikåns yta 

behöva bearbetas för att bli mer mjukt och lent (Behery, 2005). 
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5.6 MILJÖASPEKTER 
Genom arbetets gång har författarna av denna studie haft miljö och 

hållbarhetsaspekter i åtanke. Anledningen till att projektet väckt intresse har varit 

just möjligheten att göra skillnad för människor och miljö. Att undersöka taktil 

komfort redan i designstadiet av ett klädesplagg kan säkerställa att det säljer och 

att användaren blir nöjd. Detta kan minska mängden plagg som slängs till följd av 

låg komfort vilket i sin tur bidrar till mindre miljöpåfrestning. Ur ett 

hållbarhetsperspektiv har modeplagg av papper flera fördelar gentemot bomull 

och viskos. Till skillnad från bomull kräver papper inga förbehandlingsprocesser 

vilket innebär mindre kemikalieanvändning. Papper kräver inte heller några 

giftiga kemikalier, till skillnad från viskosprocessen. Många produktionsländer 

saknar utrustning för att på ett säkert sätt hantera giftiga kemikalier som åker rätt 

ut i naturen.  

Människor som arbetar med bomull tar stor skada av de bekämpningsmedel som 

krävs vid bomullsodling. Viskos och papper kommer från samma råmaterial som 

inte kräver några bekämpningsmedel och inte heller någon stor vattenförbrukning 

vid odling. Genom att öka produktionen av mer skonsamma material som papper, 

kan den totala kemikalieanvändningen minska. Detta ökar även fibermångfalden, 

vilket enligt Fletcher skulle minska den totala miljömässiga och sociala påverkan.  

I den rådande klimatförändringen som sker till följd av växthuseffekten kan 

diskuteras om att använda skog till kläder är hållbart. Dock vore möjligheten att 

använda återvunnet papper för att spinna garn ett bra sätt att ta vara på de resurser 

som redan är i omlopp. Möjligheter att bryta ned bomull och viskos finns inte 

idag, däremot menar Oji Fiber att papper kan komposteras och brytas ner i naturen 

vilket sluter cykeln för papper. För att ett modeplagg av papper ska kunna 

komposteras krävs att det färgas med naturliga färgämnen samt att sytråden är 

nedbrytbar eller tas bort.  

Pappersindustrin är redan etablerad i många länder över hela världen och skulle 

endast kräva ett processteg till för tillverkning av pappersgarn. Genom att flytta 

tillverkning av material närmare marknaden skulle transporter inom och mellan 

produktionsställen minska betydligt. Detta skulle eventuellt kunna innebära lägre 

kostnader för transport som istället kan investeras i konfektionsfabriker närmare 

produktion. Minskade transporter ger också minskad mängd utsläpp. 

Manillahampan som används till pappersgarnet i denna studie har dock fraktats 

från Ecuador till Japan för tillverkning, där val av transport spelar stor roll för 

miljön. Det bästa valet för långväga transporter är båt.  

En av slutsatserna var att pappersgarnets största nackdel var strävheten. Här skulle 

eventuellt pappersgarnet kunna göras mjukare genom att blanda det med andra 

material, exempelvis bomull eller viskos. Författarna tror dock inte på denna 

lösning ur hållbarhetssynpunkt eftersom en viktig fördel med papper är att det är 
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nedbrytbart. Blandgarn försvårar både återvinning och nedbrytningsprocesser 

vilket bara skulle fortsätta bidra till högre och större sopberg. 

Denna studie visar att pappersgarn, utifrån taktil komfort, är ett möjligt alternativ 

till material i modeplagg. Genom att studera taktil komfort kan nya miljövänliga 

material analyseras för att upptäcka vilka egenskaper som begränsar materialets 

användning i kläder. På så sätt kan de begränsande egenskaperna förbättras och 

leda till att nya miljövänliga material introduceras i modebranschen.  
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6. SLUTSATSER 
Syftet med studien var att testa och utvärdera egenskaperna hos en vanligt 

förekommande stickad bindning av pappersgarn jämfört med konventionella 

material. Målsättningen har varit att utvärdera om garn tillverkat av papper kan 

vara ett alternativ, utifrån taktil komfort, till konventionella garn av bomull och 

viskos som används i modebranschen. Forskningsfrågor har formulerats och 

besvarats för att kunna analysera och dra slutsatser kring den övergripande 

forskningsfrågan. Objektiva mätningar av känsel har gjorts med KES och jämförts 

med subjektiva mätningar av känsel med testgrupp. Utöver KES har även 

vattenabsorbering och vattenavgivningsförmågan testats. Fotografering med SEM 

gjordes även för att visuellt undersöka skillnader mellan materialen. En 

litteraturstudie har utförts för att bättre förklara och förstå resultat från utförda 

tester. 

Resultat av mekaniska egenskaper som svarar på forskningsfråga 1 visar att 

papperstrikå gör mer motstånd än bomulls- och viskostrikå vid dragprov, 

skjuvning, böjning och kompression. Detta gäller även för respektive garn. 

Pappers termiska egenskaper visar liknande tendenser som viskos; högre 

värmeledningsförmåga och därför något sämre värmeisoleringsförmåga jämfört 

med bomull. Resultaten från vattenabsorptionstestet visar att papper absorberar i 

takt med bomull vilket visades vara mindre än för viskos. Vattenavgivningstestet 

visade att papper torkade snabbare än bomull men något långsammare än viskos. 

Ytojämnheter är större för papper än för bomull och viskos men samtliga material 

uppvisar samma genomsnittliga friktion. Resultatet visar dock att papper har mer 

variation i friktion.  

Med hjälp av litteraturstudien kunde följande slutsatser dras från forskningsfråga 

2. Papper är ett styvare material än bomull och viskos. Likt viskos har papper en 

kylande effekt vid beröring. Papper har jämförelsevis god vattenabsorberings och 

wicking-förmåga vilket påverkar känseln genom att materialet upplevs torrt. 

Papper har större ytojämnheter vilket i kombination med ett mer kompakt garn 

gör att ytstukturen blir mer framträdande vid beröring.  

Resultatet från forskningsfråga 3 visar att papper i jämförelse med bomull och 

viskos, som är mjuka och lena material, upplevs vara strävt och obekvämt. 

Ytojämnheter verkar vara avgörande för den totala känselupplevelsen. 

Testpersonerna ansåg att papper och viskos kändes svalare mot huden än bomull. 

De upplevde även att papper är tunt och luftig likt viskos. 

Slutsatsen av forskningsfråga 4 är att det finns korrelation mellan resultaten från 

KES och de subjektiva känseltesten. Papper upplevs som strävt vilket även 

motsvara resultaten från KES på ytojämnheter. Papper upplevdes även svalt enligt 

tesgrupp vilket resultatet från KES styrker eftersom papper har god 

värmeledningsförmåga men sämre värmeisoleringsförmåga. Papper uppvisar mest 

motstånd till töjning enligt både KES och testgrupp. En ytterligare slutsats som 
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kan dras är att känsel är individuellt och subjektiva känseltest ger därför 

varierande resultat. 

Användning av pappersgarn i ett modeplagg skulle vara bäst lämpat i ett varmt 

klimat. Men pappersgarnets fukttransport skulle behöva förbättras för att papper 

skulle fungera lika bra som viskos i ett plagg för användning i varmare 

omgivning. Papper är inte ett alternativ till bomull om önskad egenskap är att 

hålla kroppen varm. Testgruppen beskrev papper som obekvämt, strävt och 

kornigt. För att bli ett bra alternativ till bomull och viskos skulle därför papprets 

yta behöva bearbetas för att bli mer mjukt och lent. Beroende på 

användningsområdet för ett plagg är pappersgarnet i nuvarande form ett möjligt 

alternativ till konventionella garn av bomull och viskos inom modebranschen.  
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
För att göra trikå av pappersgarn till en kommersiell produkt som tilltalar en 

bredare målgrupp vore det angeläget att undersöka möjligheter till mekanisk 

bearbetning av materialets yta. Genom att rugga upp ytan för att skapa mer 

struktur på garnet skulle eventuellt ett mjukare tyg kunna stickas. En ruggad yta 

skulle också kunna innebära förbättrad värmeisoleringsförmåga för det färdiga 

materialet vilket skulle bidra till fler användningsområden. Mekanisk bearbetning 

innebär dock också en risk att pappersgarnet försvagas. Ett annat alternativ vore 

att testa pappersgarnet i olika bindningar och på så sätt kunna välja en stickning 

med mindre framträdande ytojämnheter för att få ett mjukare intryck. 

En lösning som författarna diskuterat och som vore intressant att utforska vidare 

är att försöka påverka pappersgarnets mjukhet genom att skapa mer luftrum i 

garnet vilket också skulle kunna förbättra både wicking- och 

värmeisoleringsförmågor. Luftrummen skulle kunna åstadkommas genom att 

tillskära pappersarket i remsor av varierande bredd för att ge olika diametrar på 

tvistade pappersremsor i garnet. På så vis skulle papper eventuellt kunna hålla 

värmen bättre i kallare väder.  

Eftersom det saknas vetenskaplig information kring möjligheter att återvinna och 

kompostera pappersgarn vore det intressant att närmre undersöka dessa områden. 

Är det över huvud taget möjligt och hur skulle det skilja om pappersgarnet 

behandlats med exempelvis färg under tillverkningsprocessen? Ytterligare frågor 

som vore av intresse är om det går att skapa pappersgarn av återvunnet papper, 

samt om det skulle det gå att skapa nya pappersark av återvunnet pappersgarn?  

Under arbetets gång har pappersgarnet indikerat liknande egenskaper som hampa 

och lin. Därför skulle en jämförelse med dessa material eventuellt kunna ge 

användbar information kring möjliga användningsområden. Resultatet från en 

testgrupp skulle möjligtvis inte se likadana ut om trikå av pappersgarn jämfördes 

med material som har mer liknande egenskaper sett till styvhet och strävhet. Det 

vore också intressant att se om det skulle gå att skapa pappersgarn av svensk skog. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1.  

General Linear Model: tenLT versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  0,126808  0,063404   286,59    0,000 

Error       12  0,002655  0,000221 

Total       14  0,129462 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0148739  97,95%     97,61%      96,80% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = tenLT, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N    Mean  Grouping 

b         5  0,6916  A 

p         5  0,6868  A 

v         5  0,4942         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous 95%             

Adjusted 

Levels         of Means  Difference           CI           T-Value   P-

Value 

p - b          -0,00480     0,00941  (-0,02988;  0,02028)    -0,51     

0,868 

v - b          -0,19740     0,00941  (-0,22248; -0,17232)   -20,98     

0,000 

v - p          -0,19260     0,00941  (-0,21768; -0,16752)   -20,47     

0,000 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  



 

General Linear Model: tenRT versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  161,02  80,508    24,63    0,000 

Error       12   39,22   3,268 

Total       14  200,24 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

1,80787  80,41%     77,15%      69,40% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = tenLT, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N    Mean  Grouping 

b         5  0,6916  A 

p         5  0,6868  A 

v         5  0,4942         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous 95%             

Adjusted 

Levels         of Means  Difference           CI           T-Value   P-

Value 

p - b          -0,00480     0,00941  (-0,02988;  0,02028)    -0,51     

0,868 

v - b          -0,19740     0,00941  (-0,22248; -0,17232)   -20,98     

0,000 

v - p          -0,19260     0,00941  (-0,21768; -0,16752)   -20,47     

0,000 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

Comparisons for tenLT  
  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = tenLT, Term = material  

 



 

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N    Mean  Grouping 

b         5  0,6916  A 

p         5  0,6868  A 

v         5  0,4942         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous 95%             

Adjusted 

Levels         of Means  Difference           CI           T-Value   P-

Value 

p - b          -0,00480     0,00941  (-0,02988;  0,02028)    -0,51     

0,868 

v - b          -0,19740     0,00941  (-0,22248; -0,17232)   -20,98     

0,000 

v - p          -0,19260     0,00941  (-0,21768; -0,16752)   -20,47     

0,000 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

General Linear Model: tenEMT versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2   29,14  14,572     2,83    0,099 

Error       12   61,86   5,155 

Total       14   91,00 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

2,27041  32,03%     20,70%       0,00% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = tenRT, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N   Mean  Grouping 

p         5  48,29  A 

b         5  43,49      B 

v         5  40,32         C 



 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous            Adjusted 

Levels         of Means  Difference       95% CI      T-Value   P-Value 

p - b              4,80        1,14  (  1,75;  7,85)     4,20     0,003 

v - b             -3,17        1,14  ( -6,22; -0,12)    -2,77     0,042 

v - p             -7,97        1,14  (-11,02; -4,92)    -6,97     0,000 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = tenEMT, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N    Mean  Grouping 

b         5  25,644  A 

v         5  23,828  A 

p         5  22,232  A 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of   Simultaneous            Adjusted 

Levels         of Means  Difference      95% CI      T-Value   P-Value 

p - b             -3,41        1,44  (-7,24;  0,42)    -2,38     0,083 

v - b             -1,82        1,44  (-5,64;  2,01)    -1,26     0,440 

v - p              1,60        1,44  (-2,23;  5,42)     1,11     0,525 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

General Linear Model: tenWT versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  5,7149  2,85745    54,61    0,000 

Error       12  0,6278  0,05232 

Total       14  6,3427 

 

 

Model Summary 



 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,228736  90,10%     88,45%      84,53% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = tenWT, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N   Mean  Grouping 

b         5  4,434  A 

p         5  3,816      B 

v         5  2,930         C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous             Adjusted 

Levels         of Means  Difference       95% CI       T-Value   P-Value 

p - b            -0,618       0,145  (-1,004; -0,232)    -4,27     0,003 

v - b            -1,504       0,145  (-1,890; -1,118)   -10,40     0,000 

v - p            -0,886       0,145  (-1,272; -0,500)    -6,12     0,000 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

General Linear Model: tenLT versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  0,126808  0,063404   286,59    0,000 

Error       12  0,002655  0,000221 

Total       14  0,129462 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0148739  97,95%     97,61%      96,80% 

 

 

  



 

Bilaga 2.  

General Linear Model: shearG versus material; riktning  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

riktning  Fixed       2  varp; veft 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source         DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

  material      2  2,15432  1,07716   231,10    0,000 

  riktning      1  0,16576  0,16576    35,56    0,000 

Error          26  0,12119  0,00466 

  Lack-of-Fit   2  0,03523  0,01761     4,92    0,016 

  Pure Error   24  0,08596  0,00358 

Total          29  2,44127 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0682717  95,04%     94,46%      93,39% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = shearG, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material   N   Mean  Grouping 

p         10  0,961  A 

b         10  0,477      B 

v         10  0,335         C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of   Simultaneous 95%            

Adjusted 

Levels         of Means  Difference          CI          T-Value   P-

Value 

p - b            0,4840      0,0305  ( 0,4082;  0,5598)    15,85     

0,000 

v - b           -0,1420      0,0305  (-0,2178; -0,0662)    -4,65     

0,000 

v - p           -0,6260      0,0305  (-0,7018; -0,5502)   -20,50     

0,000 

 

Individual confidence level = 98,01% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 



 

  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = shearG, Term = riktning  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

riktning   N      Mean  Grouping 

varp      15  0,665333  A 

veft      15  0,516667         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference of    Difference       SE of   Simultaneous 95%            

Adjusted 

riktning Levels    of Means  Difference          CI          T-Value   P-

Value 

veft - varp         -0,1487      0,0249  (-0,1999; -0,0974)    -5,96     

0,000 

 

Individual confidence level = 95,00% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

Comparisons for shearG  
  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = shearG, Term = riktning  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

riktning   N      Mean  Grouping 

varp      15  0,665333  A 

veft      15  0,516667         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference of    Difference       SE of   Simultaneous 95%            

Adjusted 

riktning Levels    of Means  Difference          CI          T-Value   P-

Value 

veft - varp         -0,1487      0,0249  (-0,1999; -0,0974)    -5,96     

0,000 

 

Individual confidence level = 95,00% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

General Linear Model: shear2HB versus material; riktning  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 



 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

riktning  Fixed       2  varp; veft 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source         DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

  material      2  11,9812  5,99061   177,62    0,000 

  riktning      1   0,2448  0,24480     7,26    0,012 

Error          26   0,8769  0,03373 

  Lack-of-Fit   2   0,3496  0,17481     7,96    0,002 

  Pure Error   24   0,5273  0,02197 

Total          29  13,1029 

 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,183650  93,31%     92,54%      91,09% 

 

 

Comparisons for shear2HB  
  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = shear2HB, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material   N   Mean  Grouping 

p         10  2,693  A 

v         10  1,421         B 

b         10  1,293         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of   Simultaneous 95%            

Adjusted 

Levels         of Means  Difference          CI          T-Value   P-

Value 

p - b            1,4000      0,0821  ( 1,1962;  1,6038)    17,05     

0,000 

v - b            0,1280      0,0821  (-0,0758;  0,3318)     1,56     

0,281 

v - p           -1,2720      0,0821  (-1,4758; -1,0682)   -15,49     

0,000 

 

Individual confidence level = 98,01% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = shear2HB, Term = riktning  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

riktning   N     Mean  Grouping 

veft      15  1,89267  A 



 

varp      15  1,71200         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference of    Difference       SE of    Simultaneous             

Adjusted 

riktning Levels    of Means  Difference       95% CI       T-Value   P-

Value 

veft - varp          0,1807      0,0671  (0,0428; 0,3185)     2,69     

0,012 

 

Individual confidence level = 95,00% 

 

  

 

  



 

Bilaga 3.  

General Linear Model: bendB versus material; riktning  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

riktning  Fixed       2  varp; veft 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source         DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material      2  0,001195  0,000598    10,50    0,000 

  riktning      1  0,000014  0,000014     0,24    0,626 

Error          26  0,001479  0,000057 

  Lack-of-Fit   2  0,001353  0,000677   128,67    0,000 

  Pure Error   24  0,000126  0,000005 

Total          29  0,002688 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0075429  44,97%     38,62%      26,74% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = bendB, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material   N     Mean  Grouping 

p         10  0,01733  A 

b         10  0,01519  A 

v         10  0,00300         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous 95%             

Adjusted 

Levels         of Means  Difference           CI           T-Value   P-

Value 

p - b           0,00214     0,00337  (-0,00623;  0,01051)     0,63     

0,803 

v - b          -0,01219     0,00337  (-0,02056; -0,00382)    -3,61     

0,004 

v - p          -0,01433     0,00337  (-0,02270; -0,00596)    -4,25     

0,001 

 

Individual confidence level = 98,01% 

 

  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = bendB, Term = riktning  

 



 

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

riktning   N     Mean  Grouping 

veft      15  0,01252  A 

varp      15  0,01116  A 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference of    Difference       SE of    Simultaneous 95%            

Adjusted 

riktning Levels    of Means  Difference           CI          T-Value   

P-Value 

veft - varp         0,00136     0,00275  (-0,00430; 0,00702)     0,49     

0,626 

 

Individual confidence level = 95,00% 

 

  

General Linear Model: bend2HB versus material; riktning  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

riktning  Fixed       2  varp; veft 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source         DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material      2  0,001068  0,000534    14,87    0,000 

  riktning      1  0,000076  0,000076     2,10    0,159 

Error          26  0,000933  0,000036 

  Lack-of-Fit   2  0,000768  0,000384    55,74    0,000 

  Pure Error   24  0,000165  0,000007 

Total          29  0,002077 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0059919  55,05%     49,86%      40,15% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = bend2HB, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material   N     Mean  Grouping 

b         10  0,01682  A 

p         10  0,01213  A 

v         10  0,00249         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 



 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous 95%             

Adjusted 

Levels         of Means  Difference           CI           T-Value   P-

Value 

p - b          -0,00469     0,00268  (-0,01134;  0,00196)    -1,75     

0,206 

v - b          -0,01433     0,00268  (-0,02098; -0,00768)    -5,35     

0,000 

v - p          -0,00964     0,00268  (-0,01629; -0,00299)    -3,60     

0,004 

 

Individual confidence level = 98,01% 

 

  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = bend2HB, Term = riktning  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

riktning   N       Mean  Grouping 

varp      15  0,0120667  A 

veft      15  0,0088933  A 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference of    Difference       SE of    Simultaneous 95%            

Adjusted 

riktning Levels    of Means  Difference           CI          T-Value   

P-Value 

veft - varp        -0,00317     0,00219  (-0,00767; 0,00132)    -1,45     

0,159 

 

Individual confidence level = 95,00% 

 

  

 
  

  



 

Bilaga 4.  

General Linear Model: compLC versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  0,004401  0,002200    24,23    0,000 

Error       12  0,001090  0,000091 

Total       14  0,005491 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0095307  80,15%     76,84%      68,98% 

 

 

General Linear Model: compWC versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  0,180009  0,090004   315,40    0,000 

Error       12  0,003424  0,000285 

Total       14  0,183433 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0168928  98,13%     97,82%      97,08% 

 

 

 

General Linear Model: compWC versus material  

 
MANOVA for material 

s = 1    m = 0,0    n = 5,0 

 

                       Test               DF 

Criterion         Statistic        F  Num  Denom      P 



 

Wilks’              0,01867  315,399    2     12  0,000 

Lawley-Hotelling   52,56644  315,399    2     12  0,000 

Pillai’s            0,98133  315,399    2     12  0,000 

Roy’s              52,56644 

 

  

General Linear Model: compRC versus material  

 
MANOVA for material 

s = 1    m = 0,0    n = 5,0 

 

                       Test              DF 

Criterion         Statistic       F  Num  Denom      P 

Wilks’              0,31455  13,075    2     12  0,001 

Lawley-Hotelling    2,17918  13,075    2     12  0,001 

Pillai’s            0,68545  13,075    2     12  0,001 

Roy’s               2,17918 

 

  

General Linear Model: compWC versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  0,180009  0,090004   315,40    0,000 

Error       12  0,003424  0,000285 

Total       14  0,183433 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0168928  98,13%     97,82%      97,08% 

 

 
  

One-way ANOVA: compLC versus material  

 
Method 

 

Null hypothesis         All means are equal 

Alternative hypothesis  At least one mean is different 

Significance level      α = 0,05 

 

Equal variances were assumed for the analysis. 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Levels  Values 

material       3  b; p; v 

 

 



 

Analysis of Variance 

 

Source    DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

material   2  0,004401  0,002200    24,23    0,000 

Error     12  0,001090  0,000091 

Total     14  0,005491 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0095307  80,15%     76,84%      68,98% 

 

 

Means 

 

material  N     Mean    StDev        95% CI 

b         5  0,35040  0,00832  (0,34111; 0,35969) 

p         5  0,35880  0,01329  (0,34951; 0,36809) 

v         5  0,31900  0,00515  (0,30971; 0,32829) 

 

Pooled StDev = 0,00953065 

 

 

 

Comparisons for compLC  
  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = compLC, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N    Mean  Grouping 

p         5  0,3588  A 

b         5  0,3504  A 

v         5  0,3190         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous 95%             

Adjusted 

Levels         of Means  Difference           CI           T-Value   P-

Value 

p - b           0,00840     0,00603  (-0,00767;  0,02447)     1,39     

0,375 

v - b          -0,03140     0,00603  (-0,04747; -0,01533)    -5,21     

0,001 

v - p          -0,03980     0,00603  (-0,05587; -0,02373)    -6,60     

0,000 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = compWC, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N    Mean  Grouping 

b         5  0,5468  A 

v         5  0,3732      B 

p         5  0,2828         C 



 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
The worksheet cannot be saved with the name Minitab.MTW. A worksheet with 

that name is already open. 

* NOTE * Command canceled. 

 

  

Comparisons for compWC  
  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = compWC, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N    Mean  Grouping 

b         5  0,5468  A 

v         5  0,3732      B 

p         5  0,2828         C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of   Simultaneous 95%            

Adjusted 

Levels         of Means  Difference          CI          T-Value   P-

Value 

p - b           -0,2640      0,0107  (-0,2925; -0,2355)   -24,71     

0,000 

v - b           -0,1736      0,0107  (-0,2021; -0,1451)   -16,25     

0,000 

v - p            0,0904      0,0107  ( 0,0619;  0,1189)     8,46     

0,000 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

General Linear Model: compRC versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2   43,91  21,953    13,08    0,001 



 

Error       12   20,15   1,679 

Total       14   64,05 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

1,29577  68,55%     63,30%      50,85% 

 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = compRC, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N    Mean  Grouping 

v         5  42,034  A 

b         5  40,072  A 

p         5  37,846         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous             Adjusted 

Levels         of Means  Difference       95% CI       T-Value   P-Value 

p - b            -2,226       0,820  (-4,411; -0,041)    -2,72     0,046 

v - b             1,962       0,820  (-0,223;  4,147)     2,39     0,080 

v - p             4,188       0,820  ( 2,003;  6,373)     5,11     0,001 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

  



 

Bilaga 5.  

General Linear Model: SMD versus material; sida; riktning  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

sida      Fixed       2  a; r 

riktning  Fixed       2  varp; veft 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source         DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

  material      2   414,99  207,496    10,81    0,000 

  sida          1     4,83    4,828     0,25    0,618 

  riktning      1    52,36   52,360     2,73    0,104 

Error          55  1055,62   19,193 

  Lack-of-Fit   7   977,33  139,619    85,60    0,000 

  Pure Error   48    78,29    1,631 

Total          59  1527,80 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

4,38100  30,91%     25,88%      17,77% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = SMD, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material   N     Mean  Grouping 

p         20  12,1035  A 

v         20   6,9300         B 

b         20   6,1925         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of   Simultaneous            Adjusted 

Levels         of Means  Difference      95% CI      T-Value   P-Value 

p - b              5,91        1,39  ( 2,57;  9,25)     4,27     0,000 

v - b              0,74        1,39  (-2,60;  4,08)     0,53     0,856 

v - p             -5,17        1,39  (-8,51; -1,83)    -3,73     0,001 

 

Individual confidence level = 98,07% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = SMD, Term = sida  



 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

sida   N     Mean  Grouping 

a     30  8,69233  A 

r     30  8,12500  A 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of sida     Difference       SE of   Simultaneous            Adjusted 

Levels        of Means  Difference      95% CI      T-Value   P-Value 

r - a            -0,57        1,13  (-2,83;  1,70)    -0,50     0,618 

 

Individual confidence level = 95,00% 

 

  

  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = SMD, Term = riktning  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

riktning   N     Mean  Grouping 

veft      30  9,34283  A 

varp      30  7,47450  A 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference of    Difference       SE of   Simultaneous            

Adjusted 

riktning Levels    of Means  Difference      95% CI      T-Value   P-

Value 

veft - varp            1,87        1,13  (-0,40;  4,14)     1,65     

0,104 

 

 

General Linear Model: MIU versus material; sida; riktning  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

sida      Fixed       2  a; r 

riktning  Fixed       2  varp; veft 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source         DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material      2  0,011895  0,005947     7,40    0,001 

  sida          1  0,003808  0,003808     4,74    0,034 

  riktning      1  0,000032  0,000032     0,04    0,842 

Error          55  0,044202  0,000804 



 

  Lack-of-Fit   7  0,017249  0,002464     4,39    0,001 

  Pure Error   48  0,026953  0,000562 

Total          59  0,059937 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0283491  26,25%     20,89%      12,23% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = MIU, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material   N     Mean  Grouping 

b         20  0,19400  A 

v         20  0,19215  A 

p         20  0,16325         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous 95%             

Adjusted 

Levels         of Means  Difference           CI           T-Value   P-

Value 

p - b          -0,03075     0,00896  (-0,05237; -0,00913)    -3,43     

0,003 

v - b          -0,00185     0,00896  (-0,02347;  0,01977)    -0,21     

0,977 

v - p           0,02890     0,00896  ( 0,00728;  0,05052)     3,22     

0,006 

 

Individual confidence level = 98,07% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = MIU, Term = sida  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

sida   N      Mean  Grouping 

a     30  0,191100  A 

r     30  0,175167         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of sida     Difference       SE of    Simultaneous 95%             

Adjusted 

Levels        of Means  Difference           CI           T-Value   P-

Value 

r - a         -0,01593     0,00732  (-0,03060; -0,00126)    -2,18     

0,034 

 

Individual confidence level = 95,00% 



 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = MIU, Term = riktning  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

riktning   N      Mean  Grouping 

veft      30  0,183867  A 

varp      30  0,182400  A 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference of    Difference       SE of    Simultaneous 95%            

Adjusted 

riktning Levels    of Means  Difference           CI          T-Value   

P-Value 

veft - varp         0,00147     0,00732  (-0,01320; 0,01614)     0,20     

0,842 

 

Individual confidence level = 95,00% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

General Linear Model: MMD versus material; sida; riktning  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

sida      Fixed       2  a; r 

riktning  Fixed       2  varp; veft 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source         DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material      2  0,003441  0,001721    85,83    0,000 

  sida          1  0,000002  0,000002     0,11    0,741 

  riktning      1  0,000001  0,000001     0,06    0,803 

Error          55  0,001103  0,000020 

  Lack-of-Fit   7  0,000682  0,000097    11,14    0,000 

  Pure Error   48  0,000420  0,000009 

Total          59  0,004547 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0044774  75,75%     73,99%      71,14% 

 

 



 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = MMD, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material   N      Mean  Grouping 

p         20  0,023560  A 

v         20  0,008645         B 

b         20  0,006550         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous 95%             

Adjusted 

Levels         of Means  Difference           CI           T-Value   P-

Value 

p - b           0,01701     0,00142  ( 0,01360;  0,02042)    12,01     

0,000 

v - b           0,00210     0,00142  (-0,00132;  0,00551)     1,48     

0,308 

v - p          -0,01491     0,00142  (-0,01833; -0,01150)   -10,53     

0,000 

 

Individual confidence level = 98,07% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = MMD, Term = sida  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

sida   N       Mean  Grouping 

a     30  0,0131100  A 

r     30  0,0127267  A 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of sida     Difference       SE of    Simultaneous 95%            

Adjusted 

Levels        of Means  Difference           CI          T-Value   P-

Value 

r - a         -0,00038     0,00116  (-0,00270; 0,00193)    -0,33     

0,741 

 

Individual confidence level = 95,00% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = MMD, Term = riktning  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 



 

 

riktning   N       Mean  Grouping 

varp      30  0,0130633  A 

veft      30  0,0127733  A 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference of    Difference       SE of    Simultaneous 95%            

Adjusted 

riktning Levels    of Means  Difference           CI          T-Value   

P-Value 

veft - varp        -0,00029     0,00116  (-0,00261; 0,00203)    -0,25     

0,803 

 

Individual confidence level = 95,00% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

  



 

Bilaga 6.  

General Linear Model: heatqmax versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  0,000295  0,000147    55,30    0,000 

Error       12  0,000032  0,000003 

Total       14  0,000327 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0016330  90,21%     88,58%      84,71% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = heatqmax, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N    Mean  Grouping 

v         5  0,0994  A 

p         5  0,0990  A 

b         5  0,0898         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous 95%            

Adjusted 

Levels         of Means  Difference           CI          T-Value   P-

Value 

p - b           0,00920     0,00103  ( 0,00645; 0,01195)     8,91     

0,000 

v - b           0,00960     0,00103  ( 0,00685; 0,01235)     9,30     

0,000 

v - p           0,00040     0,00103  (-0,00235; 0,00315)     0,39     

0,921 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

General Linear Model: heatEnergy versus material  

 
Method 

 



 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF   Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  0,11301  0,056507    59,69    0,000 

Error       12  0,01136  0,000947 

Total       14  0,12437 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0307679  90,87%     89,34%      85,73% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = heatEnergy, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N   Mean  Grouping 

v         5  1,520  A 

p         5  1,512  A 

b         5  1,332         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of     Simultaneous             Adjusted 

Levels         of Means  Difference        95% CI       T-Value   P-Value 

p - b            0,1800      0,0195  ( 0,1281; 0,2319)     9,25     0,000 

v - b            0,1880      0,0195  ( 0,1361; 0,2399)     9,66     0,000 

v - p            0,0080      0,0195  (-0,0439; 0,0599)     0,41     0,912 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

 

General Linear Model: heatK versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  0,000000  0,000000    53,50    0,000 

Error       12  0,000000  0,000000 



 

Total       14  0,000000 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0000195  89,92%     88,24%      84,24% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = heatK, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N       Mean  Grouping 

b         5  0,0007074  A 

p         5  0,0005982         B 

v         5  0,0005955         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of                                   

Adjusted 

Levels         of Means  Difference    Simultaneous 95% CI   T-Value   P-

Value 

p - b         -0,000109    0,000012  (-0,000142; -0,000076)    -8,84     

0,000 

v - b         -0,000112    0,000012  (-0,000145; -0,000079)    -9,07     

0,000 

v - p         -0,000003    0,000012  (-0,000036;  0,000030)    -0,22     

0,973 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

General Linear Model: heatC versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  0,000002  0,000001    59,69    0,000 

Error       12  0,000000  0,000000 

Total       14  0,000002 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 



 

0,0001231  90,87%     89,34%      85,73% 

 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = heatC, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N      Mean  Grouping 

v         5  0,006080  A 

p         5  0,006048  A 

b         5  0,005328         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of                                  

Adjusted 

Levels         of Means  Difference   Simultaneous 95% CI   T-Value   P-

Value 

p - b          0,000720    0,000078  ( 0,000513; 0,000927)     9,25     

0,000 

v - b          0,000752    0,000078  ( 0,000545; 0,000959)     9,66     

0,000 

v - p          0,000032    0,000078  (-0,000175; 0,000239)     0,41     

0,912 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

 
  

General Linear Model: heatins versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  479,37  239,685    43,27    0,000 

Error       12   66,46    5,539 

Total       14  545,83 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

2,35344  87,82%     85,79%      80,97% 

 

  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = heatins, Term = material  

 



 

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N   Mean  Grouping 

b         5  40,46  A 

v         5  28,60         B 

p         5  28,34         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous            Adjusted 

Levels         of Means  Difference       95% CI      T-Value   P-Value 

p - b            -12,12        1,49  (-16,09; -8,15)    -8,14     0,000 

v - b            -11,86        1,49  (-15,83; -7,89)    -7,97     0,000 

v - p              0,26        1,49  ( -3,71;  4,23)     0,17     0,983 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

  



 

Bilaga 7.  

General Linear Model: air versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  0,008948  0,004474   253,79    0,000 

Error       12  0,000212  0,000018 

Total       14  0,009160 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0041988  97,69%     97,31%      96,39% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = air, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N     Mean  Grouping 

b         5  0,07018  A 

v         5  0,02150         B 

p         5  0,01572         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous 95%             

Adjusted 

Levels         of Means  Difference           CI           T-Value   P-

Value 

p - b          -0,05446     0,00266  (-0,06154; -0,04738)   -20,51     

0,000 

v - b          -0,04868     0,00266  (-0,05576; -0,04160)   -18,33     

0,000 

v - p           0,00578     0,00266  (-0,00130;  0,01286)     2,18     

0,116 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

  



 

Bilaga 8.  

General Linear Model: weight versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  13,1833  6,59163   481,96    0,000 

Error       12   0,1641  0,01368 

Total       14  13,3474 

 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,116947  98,77%     98,57%      98,08% 

 

 

Comparisons for weight  
  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = weight, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N    Mean  Grouping 

p         5  6,7334  A 

b         5  5,3646      B 

v         5  4,4522         C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of   Simultaneous 95%            

Adjusted 

Levels         of Means  Difference          CI          T-Value   P-

Value 

p - b            1,3688      0,0740  ( 1,1716;  1,5660)    18,51     

0,000 

v - b           -0,9124      0,0740  (-1,1096; -0,7152)   -12,34     

0,000 

v - p           -2,2812      0,0740  (-2,4784; -2,0840)   -30,84     

0,000 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

  



 

Bilaga 9.  

General Linear Model: waterab versus material; riktning  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

riktning  Fixed       2  varp; veft 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source         DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

  material      2  40152,3  20076,1  1759,48    0,000 

  riktning      1    208,0    208,0    18,23    0,000 

Error          26    296,7     11,4 

  Lack-of-Fit   2    225,9    112,9    38,28    0,000 

  Pure Error   24     70,8      3,0 

Total          29  40657,0 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

3,37791  99,27%     99,19%      99,03% 

 

 

General Linear Model: waterab versus material; riktning  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

riktning  Fixed       2  varp; veft 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source         DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

  material      2  40152,3  20076,1  1759,48    0,000 

  riktning      1    208,0    208,0    18,23    0,000 

Error          26    296,7     11,4 

  Lack-of-Fit   2    225,9    112,9    38,28    0,000 

  Pure Error   24     70,8      3,0 

Total          29  40657,0 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

3,37791  99,27%     99,19%      99,03% 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = waterab, Term = material  



 

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material   N  Mean  Grouping 

v         10  94,1  A 

p         10  17,1         B 

b         10  15,9         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of   Simultaneous            Adjusted 

Levels         of Means  Difference      95% CI      T-Value   P-Value 

p - b              1,20        1,51  (-2,55;  4,95)     0,79     0,710 

v - b             78,20        1,51  (74,45; 81,95)    51,77     0,000 

v - p             77,00        1,51  (73,25; 80,75)    50,97     0,000 

 

Individual confidence level = 98,01% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = waterab, Term = riktning  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

riktning   N     Mean  Grouping 

varp      15  45,0000  A 

veft      15  39,7333         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference of    Difference       SE of   Simultaneous            

Adjusted 

riktning Levels    of Means  Difference      95% CI      T-Value   P-

Value 

veft - varp           -5,27        1,23  (-7,80; -2,73)    -4,27     

0,000 

 

Individual confidence level = 95,00% 

 

  

 

  



 

Bilaga 10.  

General Linear Model: waterrel versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source       DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

  material    2   53519  26759,5    49,15    0,000 

Error       338  184009    544,4 

Total       340  237528 

 

 

Model Summary 

 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

23,3325  22,53%     22,07%      20,82% 

 

 

Comparisons for waterrel  
  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = waterrel, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material    N     Mean  Grouping 

v          69  59,1594  A 

p         101  44,1287      B 

b         171  27,4444         C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of   Simultaneous            Adjusted 

Levels         of Means  Difference      95% CI      T-Value   P-Value 

p - b             16,68        2,93  ( 9,83; 23,54)     5,70     0,000 

v - b             31,71        3,33  (23,93; 39,50)     9,53     0,000 

v - p             15,03        3,64  ( 6,50; 23,56)     4,12     0,000 

 

Individual confidence level = 98,02% 

 

  

  



 

 

 

Bilaga 11.  

General Linear Model: yarnBendB versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  0,003555  0,001778    38,81    0,000 

Error       12  0,000550  0,000046 

Total       14  0,004105 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0067682  86,61%     84,38%      79,08% 

 

 

Coefficients 

 

Term          Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant   0,01197  0,00175     6,85    0,000 

material 

  b       -0,01167  0,00247    -4,72    0,000  1,33 

  p        0,02175  0,00247     8,80    0,000  1,33 

  v       -0,01009  0,00247    -4,08    0,002     * 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = yarnBendB, Term = material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N     Mean  Grouping 

p         5  0,03372  A 

v         5  0,00188         B 

b         5  0,00030         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous 95%             

Adjusted 

Levels         of Means  Difference           CI           T-Value   P-

Value 

p - b           0,03342     0,00428  ( 0,02201;  0,04483)     7,81     

0,000 



 

v - b           0,00158     0,00428  (-0,00983;  0,01299)     0,37     

0,928 

v - p          -0,03184     0,00428  (-0,04325; -0,02043)    -7,44     

0,000 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

 

General Linear Model: yarnBend2HB versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  0,001437  0,000719    20,01    0,000 

Error       12  0,000431  0,000036 

Total       14  0,001868 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0059928  76,93%     73,09%      63,96% 

 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = yarnBend2HB, Term = 

material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N     Mean  Grouping 

p         5  0,02224  A 

v         5  0,00240         B 

b         5  0,00066         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous 95%             

Adjusted 

Levels         of Means  Difference           CI           T-Value   P-

Value 

p - b           0,02158     0,00379  ( 0,01148;  0,03168)     5,69     

0,000 

v - b           0,00174     0,00379  (-0,00836;  0,01184)     0,46     

0,891 

v - p          -0,01984     0,00379  (-0,02994; -0,00974)    -5,23     

0,001 

 

Individual confidence level = 97,94% 



 

 

  

 
  

Bilaga 12.  

General Linear Model: yarnCompLC versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  0,009168  0,004584     7,58    0,007 

Error       12  0,007261  0,000605 

Total       14  0,016430 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0245988  55,80%     48,44%      30,94% 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = yarnCompLC, Term = 

material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N    Mean  Grouping 

p         5  0,2376  A 

v         5  0,2018  A      B 

b         5  0,1774         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of     Simultaneous             Adjusted 

Levels         of Means  Difference        95% CI       T-Value   P-Value 

p - b            0,0602      0,0156  ( 0,0187; 0,1017)     3,87     0,006 

v - b            0,0244      0,0156  (-0,0171; 0,0659)     1,57     0,296 

v - p           -0,0358      0,0156  (-0,0773; 0,0057)    -2,30     0,094 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

Tukey Simultaneous 95% CIs  

 
  

General Linear Model: yarnCompWC versus material  



 

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2  0,000604  0,000302     6,67    0,011 

Error       12  0,000543  0,000045 

Total       14  0,001147 

 

 

Model Summary 

 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0067281  52,64%     44,75%      26,00% 

 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = yarnCompWC, Term = 

material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N    Mean  Grouping 

b         5  0,0426  A 

v         5  0,0378  A      B 

p         5  0,0274         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of    Simultaneous 95%             

Adjusted 

Levels         of Means  Difference           CI           T-Value   P-

Value 

p - b          -0,01520     0,00426  (-0,02654; -0,00386)    -3,57     

0,010 

v - b          -0,00480     0,00426  (-0,01614;  0,00654)    -1,13     

0,516 

v - p           0,01040     0,00426  (-0,00094;  0,02174)     2,44     

0,074 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

  

General Linear Model: yarnCompRC versus material  

 
Method 

 

Factor coding  (-1; 0; +1) 

 

 



 

Factor Information 

 

Factor    Type   Levels  Values 

material  Fixed       3  b; p; v 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF   Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

  material   2    6,948   3,474     0,12    0,884 

Error       12  334,132  27,844 

Total       14  341,081 

 

 

Model Summary 

 

      S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

5,27678  2,04%      0,00%       0,00% 

 

 

 

Tukey Pairwise Comparisons: Response = yarnCompRC, Term = 

material  

 
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

material  N    Mean  Grouping 

p         5  36,656  A 

b         5  36,144  A 

v         5  35,026  A 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Tukey Simultaneous Tests for Differences of Means 

 

Difference 

of material  Difference       SE of   Simultaneous            Adjusted 

Levels         of Means  Difference      95% CI      T-Value   P-Value 

p - b              0,51        3,34  ( -8,38; 9,41)     0,15     0,987 

v - b             -1,12        3,34  (-10,01; 7,78)    -0,33     0,940 

v - p             -1,63        3,34  (-10,53; 7,27)    -0,49     0,878 

 

Individual confidence level = 97,94% 

 

  

 

 


