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SAMMANFATTNING 

En del fjällvandrare tycker att det är för tungt att gå med en stor ryggsäck, ett problem som har 

givit upphov till en idé om ett avlastande hjälpmedel. Företaget Prodelox AB har sedan tidigare 

påbörjat utvecklingen av detta hjälpmedel. Under detta examensarbete har ett koncept utvecklats 

med den initiala studien som utgångspunkt. Produktens grundidé är i dagsläget sekretessbelagd 

och kommer tyvärr inte att redovisas i denna rapport. 

En användarstudie genomfördes vilket resulterade i en kravspecifikation, produktens definition, 

samt en djupare bild av fjällvandring och andra friluftsaktiviteter. Denna djupa inblick 

möjliggjordes med hjälp av context mapping-metoden. Studien visade att enkelhet och 

flexibilitet värderas högt av de som utövar fjällvandring.  

Med resultatet från användarstudien som grund inleddes konceptutvecklingsfasen. Under denna 

definierades olika funktioner av produkten där fler lösningar utvecklades till varje funktion. 

Lösningarna kombinerades, utvärderades och resulterade i ett koncept. 

En taktilitetsstudie genomfördes för att undersöka vilka material som ger den önskade upplevelse 

av produkten, då ”pålitligt”, ”slitstark” och ”naturnära” definierades som önskade upplevelser. 

Resultaten visade att materialytor som gav den önskade upplevelsen var kalla, med grövre textur, 

strävare och torrare. I studien undersöktes även de mätbara materialegenskaperna, vilket visade 

att materialytor med lägre friktionskoefficient beskrevs som torrare, strävare och grovkornigare 

(med vissa undantag). Inget tydligt samband kunde ses mellan friktionskoefficienten och 

upplevelserna ”pålitligt” och ”slitstarkt”. Däremot fanns en tendens att lägre friktion upplevdes 

som mer ”naturnära”. En annan slutsats som kunde dras var att typen av material (metall, trä 

eller plast) påverkade hur de upplevdes. Denna påverkan förstärktes när testpersonerna fick se 

materialen vid sin bedömning. 

Det resulterande konceptet fick namnet Skalbaggen för att hylla fjällvandrarens kärlek till 

naturen. Skalbaggen är tänkt att användas under sommarsäsongen i de svenska fjällen och främst 

under långa turer. För den tänkta konstruktionen ansågs plast vara mest lämpat för ändamålen 

och plastytan som väljs bör vara sträv, mindre fuktig och ha en grov textur.  



6 

 

 

 

  



7 

 

 

 
 

 Master of Science Thesis MMK 2011:60 IDE 077 

 

Design of hiking product relieving of heavy 
loads with focus on the user and the tactile 

experience 

  

   
  Natalia Chuvashova 

Approved 

2011-09-14 

Examiner 

Carl Michael Johannesson 

Supervisor 

Carl Michael Johannesson 

 Commissioner 

Prodelox AB 

Contact person 

Michael Corander 

 

ABSTRACT 

Some hikers experience that carrying a backpack is too heavy and therefore an idea arose of a 

product relieving heavy loads. The company Prodelox AB has earlier started development of 

such a product. In this master thesis a concept has been developed with this initial work as a 

starting point.   The main idea of the product is confidential, therefore the report does not include 

any description concept. 

A user study was conducted and resulted in a list of requirements, definition of the product and a 

deeper insight into hiking and other outdoor activities. This deep insight was obtained by means 

of the context mapping technique. The user study showed that opposite values such as simplicity 

and flexibility are the main core in hiking. 

The results from the user study led to a concept generating phase, during which different 

problems were defined and a number of solutions to each problem were created. Solutions were 

cross-combined together and evaluated with a tentative concept as a result. 

Tactile studies were conducted in order to investigate what kind of materials will give the desired 

experience of the product. The desired experiences were defined as “trustworthy”, “hard-

wearing” and “close to nature”. The results showed that material surfaces that gave the desired 

experience were described as being cold, rough, dry and having a coarse texture. The study also 

included measurable parameters, which concluded that surfaces with low friction factor were 

most often described as drier, rougher and coarser. No clear relation could be seen between 

friction factor and the experiences “trustworthy” and “hard-wearing”. However, a low friction 

factor contributed to the experience “closer to nature”. Another conclusion that could be drawn 

was that the type of material (metal, wood or plastic) had some influence on the experience. The 

influence was even more prominent when the participant could see the material. 

The final concept was developed and named Skalbaggen (Swedish for “beetle”) as a tribute to 

hikers’ love for nature. The concept is designed for hiking in Swedish mountains during the 

summer season and for long trips. Plastic was considered as a suitable material for the proposed 

design and, based on the tactile studies, the surface of the chosen material should be rough, dry 

and have coarser texture.
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1.1 BAKGRUND OCH TIDIGARE STUDIER 

En del äldre fjällvandrare tycker att det är för tungt att gå med en stor ryggsäck och resultatet 

kan bli att de tvingas avstå. Därmed har det uppkommit en idé om ett hjälpmedel som skulle 

kunna avlasta fjällvandraren. Företaget Prodelox AB har sedan tidigare tillsammans med en 

innovatör påbörjat utvecklingen av detta hjälpmedel. Initiala konceptstudier, gällande 

geometri och teknisk funktionalitet, genomfördes med en funktionsprototyp som resultat.  

Grundidén i sig är unik och är dagsläget sekretessbelagd. Av det skälet kommer vissa delar av 

arbetet inte att redovisas i denna rapport. 

1.2 SYFTE 

Examensarbetets syfte är att utveckla ett hjälpmedel som underlättar vid fjällvandring med 

tung packning. Detta innebär dock inte nödvändigtvis en vidareutveckling av företagets 

befintliga designförslag.  Utvecklingen av produkten görs från grunden men med hänsyn till 

de tidigare konceptstudierna. Ifall kravbilden ändras under arbetets gång kommer alternativa 

lösningar eller eventuella modifieringar av det ursprungliga konceptet utföras.  

1.3 METODER 

Den övergripande metoden för hela arbetet var ”Osborn-Parnes creative problem solving 

process” – en problemlösningsmetod som utvecklades av Alex Osborn [1]. Metoden även 

kallas för OFPISA-metoden. Enligt den delas problemlösningsprocessen upp i konvergerande 

och divergerande faser, där det med varje steg formas en kreativ grund för nästa steg. 

Följande visar metodens olika faser: 

Objektidentifiering (Objektive finding) – konvergent fas där frågan som måste besvaras 

identifieras. 

Faktaanskaffning (Fact finding) – divergent fas som innefattar informationssamling. 

Problemformulering (Problem finding) – konvergent fas där ett oklart problem formuleras, 

inkluderar även tekniska begränsningar och kravspecifikation. 

Idégenerering (Idea finding) – divergent fas då lösningar till problemet tas fram. 

Sökning efter de bästa lösningarna (Solution finding) – konvergent fas där olika lösningar 

utvärderas och väljs ut för framtida utveckling. 

Acceptans (Acceptance finding) – den valda lösningen blir accepterad, lever upp till olika 

standarder och börjar användas i praktiken.   

I avsnitt 2, där kontext och användare studeras, användes en metod som kallas context 

mapping (kontextkartläggning) [2]. Metoden beskrivs utförligare i avsnitt 2.  

Under konceptutvecklingen användes en rad olika metoder. Bland annat användes 

funktionsanalysmetoden QFD (Quality Function Deployment), morfologisk analys 

(morphological method) och beslutsmatris-metoden (basic decision matrix-method) [3]. 

Metoderna beskrivs mer utförligt i avsnitt 4. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Projektet avgränsar sig till det svenska fjället och svenska användare.  

Användarstudien som gjordes är inte en marknadsstudie och den svarar inte heller på frågan 

om det finns behov av en produkt som löser det uppmärksammade problemet. Fokus ligger 

istället på att få bättre förståelse för användaren och kontexten, samt på att inspirera 

produktutvecklaren och hjälpa denne att skapa en produkt som passar in i kontexten.  

Arbetet fokuserar på att ta fram ett koncept och eventuellt några konstruktions- och 

materialförslag. Mer utförliga ergonomistudier, konstruktionslösningar med CAD-ritningar 

(Computer Aided Design) och tillverkning av en ny prototyp ryms inte inom tidsramen. 

1.5 RAPPORTENS UPPLÄGG 

Rapportens upplägg följer nedanstående problemställningar och uppgifter: 

Vem är användaren och hur ser kontexten ut? (avsnitt 2) 

Vad finns det för befintliga lösningar? (avsnitt 2) 

Formulera produktens definition och kravspecifikation utifrån svaren på de föregående 

frågorna. (avsnitt 3) 

Hur ska produkten vara utformad för att möta kraven? (avsnitt 4) 

Ge konstruktions- och namnförslag. (avsnitt 4) 

Vilka materialförslag kan ges utifrån den önskade taktilitetsupplevelsen? (avsnitt 5) 

Sammanfatta och utforma det slutliga förslaget på konceptet (avsnitt 6) 

Vad funkade bra/mindre bra under arbetets gång och hur ska man gå vidare? (avsnitt 7) 
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2. KONTEXT OCH ANVÄNDAREN 
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Kontext- och användarstudier som behandlas i detta avsnitt utgör referensramen för 

examensarbetet. För att få en bättre inblick i fjällvandringen och andra ”friluftsvandringar” 

har metoden context mapping används. Det är ett samlingsbegrepp för ett antal metoder där 

användaren ”involveras” i designprocessen. Målet är att inte bara få ut information om 

användaren och kontexten utan också att förmedla informationen på ett sätt som är användbart 

i senare faser – rikligt och brett, men som samtidigt lämnar plats åt kreativitet.  

Förutom att involvera användaren direkt kommer också informationssökning på internet 

genomföras. Metodiken kring detta kommer inte beskrivas i denna rapport, istället kommer 

resultatet redovisas med hänvisning till källan. 

Kontextstudien innefattar även en undersökning av alternativa användningsområden (förutom 

fjällvandring).  

Det är viktigt att påpeka att detta inte är en omfattande studie, och därmed kan inte några 

statistiska slutsatser dras. 

2.1 METOD 

En av metoderna som inkluderas i context mapping är så kallade generative sessions – 

gruppsessioner där användaren får skapa ”konstföremål”. Dessa sessioner, där deltagarna får 

skapa något med egna händer, utförs bäst i en grupp där de kan föra diskussioner med 

varandra och exempelvis göra ett kollage. Detta bidrar till varierande och rika åsikter, 

anekdoter och kontextbeskrivningar vilka inkluderar användarens oro, minnen, känslor och 

erfarenheter. Resultatet från en sådan gruppsession ska informera och inspirera designgruppen 

i den tidiga designfasen [2].  

En annan, mer traditionell metod för att få bättre förståelse för användaren och kontexten, är 

genomförandet av intervjuer. Den ger en mer explicit kunskap och en bild av de nutida och 

förflutna erfarenheterna. Dock säger människor inte alltid det de egentligen tycker eller 

känner, och i många fall har människor kunskap som de inte kan utrycka i ord eller som de 

inte är medvetna om att de har. Denna kunskap kan ge en bild av den framtida situationen. 

Figur 2.1 illustrerar vilka kunskaper som kan nås med hjälp av de olika metoderna [2]. 

 

Figur 2.1. De olika nivåerna av kunskap om erfarenhet uppnådda med olika metoder. I bilden 

står ”tacit knowledge” för kunskap som inte kan uttryckas i ord och ”latent knowledge” för 

kunskap som människor inte är medvetna om att de har [2].  

Gruppsessioner, där användaren får skapa exempelvis ett kollage, är att föredra framför 

intervjuer om man vill få en djupare inblick. Genom att skapa ”konstföremål” kan deltagarna 
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uttrycka sina erfarenheter, reflektera och återuppleva känslan. Deltagarna ska också förklara 

efteråt vad de har gjort och hur de har tänkt för resten av gruppen. Dessa berättelser kan ge 

riklig och användbar information för designers och produktutvecklare. Om det dock inte går 

att genomföra gruppsessioner kan intervjuer och individuella sessioner vara kompletterande 

metoder [2].  

Några dagar innan sessionen eller intervjun får deltagarna fylla i ett häfte – en workbook – för 

att bli mer medvetna om ämnet. Genom att fylla i sin workbook är deltagarna triggade och 

stimulerade för att tänka och reflektera i sin egen miljö och när det passar dem. Häftet får de 

hemskickat en vecka innan sessionen. När deltagarna kommer till intervjun eller sessionen har 

de redan börjat tänka i rätt banor och kommit ett steg längre. All insamlad data från 

sessionerna, intervjuerna och deras häften ska analyseras och resultatet sammanfattas på ett 

sätt så att det kan presenteras för andra. Se Figur 2.2 som illustration för hela context mapping 

processen [2].  

 

Figur 2.2. Context mapping processen. I första steget ska allting förberedas – mål med 

studien, upplägg av sessioner och intervjuer, utformning av workbook mm. Steg två är till för 

att medvetengöra deltagarna, det är då de får sin workbook hemskickad och fyller i den. Steg 

tre är själva sessionen alternativt intervjun. I steg fyra analyseras all data från häften, 

sessioner och intervjuer. I det sista steget presenteras resultaten på ett för framtida arbete 

inspirerande sätt. Därefter fortsätter designprocessen [2]. 

2.2 GENOMFÖRANDE 

2.2.1 SESSIONERNA OCH INTERVJUERNA  

Det var inte lätt alla gånger att genomföra gruppsessioner då både olika människors bakgrund 

och scheman skulle passa ihop. Därmed har gruppsessioner varvats med individuella 

sessioner och ”traditionella” intervjuer. Intervjuerna var semikontrollerade, vilket innebär att 

en del frågor var förutbestämda och en del var sådana som uppkom under intervjuerna 

beroende på vad deltagarna svarade. En av deltagarna intervjuades via telefon. 

Totalt har 15 deltagare rekryterats, varav två jägare, två längdskidåkare och 11 personer 

fjällvandrare med blandade erfarenheter av långfärdsskridskoåkning och vandring under olika 

årstider. Två av fjällvandrarna hade mycket erfarenhet av att ”vandra” på vintern på turskidor. 

Åldern på deltagarna varierade: sju personer var i åldern 20-35 år, två personer 35-50 år, två 

deltagare var 50-60 år, och fyra personer 60-80 år. Av 15 deltagare var fem kvinnor. 

13 av deltagarna fick en workbook hemskickad som skulle fyllas i två dagar innan 

intervjun/sessionen. I sin workbook fick de svara på tre allmänna frågor genom att skriva, rita 

eller använda sig av de bifogade klistermärkena. Exempel av ett ifyllt häfte av en av 

deltagarna finns i bilaga 1.  

Beroende på deltagarnas erfarenhet och tillgänglighet delades de in i grupper om två till tre 

personer. Totalt blev det fyra sådana grupper där en av grupperna endast intervjuades, det vill 
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säga de skapade ingenting med händerna (kollage) utan fick bara svara på frågorna. Detta 

berodde på att dessa två deltagare inte kände sig bekväma i att göra ett kollage. Av de 

resterande sex deltagarna som inte ingick i någon grupp fick fyra personer genomgå en 

individuell session (inkluderat kollage) medan två personer endast intervjuades. Se tabell 2.1 

för uppdelning.  

Under sessionerna fick deltagarna svara på frågor och sedan göra ett kollage som svar på en 

av frågorna, se Figur 2.3. Under intervjuerna användes samma frågor som under sessionerna, 

skillnaden var att deltagarna fick svara på ”kollage-frågan” med ord. Alla intervjuer spelades 

in. 

Tabell 2.1. Antal deltagare per studietyp: grupp- och individuell session respektive grupp- 

och individuell intervju.  

Deltagare 

(totalt 15) 

session Intervju 

gruppsession individuell session gruppintervju individuell intervju 

Fjällvandrare 5 3 2 1 

Längdskidåkare 2    

Jägare  1  1 

 

Figur 2.3. Gruppintervju med två deltagare som gör kollage. Med sina kollage skulle de 

beskriva jobbiga och roliga moment under fjällvandringen. Det kunde vara moment som ofta 

förekom under vandringen eller några enstaka situationer. 

2.2.2 ANALYS AV DATA 

De inspelade intervjuerna och sessionerna transkriberades. Därefter analyserades all data 

genom att dela in informationen i olika kategorier. Inom dessa valdes i sin tur en rad fraser av 

intresse ut och grupperades, se Figur 2.4. 
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Figur 2.4. De mest intressanta fraserna från sessionerna och intervjuerna skrevs ut och 

klipptes till varsin remsa. Fraserna grupperades sedan, där varje grupp fick ett namn och en 

”typisk fras”. Figuren illustrerar denna grupperingsprocess. 

I nästa steg sorterades och omdefinierades grupperna, se Figur 2.5. Fraserna från 

jaktintervjuerna samt beskrivningar av befintliga produkter analyserades separat. Separata 

analyser av ”de jobbiga och roliga momenten” under fjällvandringen gjordes också för att se 

hur produkten kan reducera de negativa momenten och förstärka de positiva upplevelserna. 

 

Figur 2.5. Omdefinierade grupper av olika fraser för fjällvandring till vänster och jakt till 

höger. 
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2.3 RESULTAT 

Resultatet är en kombination av användarstudien, som inkluderar sessionerna, intervjuerna 

och den webbaserade informationssökningen, samt besök i olika frilufts- och jaktbutiker.  

Intervjudata från längdskidåkare valdes att inte tas med i resultatet eftersom användaren i 

detta fall inte bar på någon tung packning. Se mer utförlig förklaring under i avsnittet 2.3.3 

Tillämpning på andra friluftsaktiviteter under rubriken Längdskidåkning och turskidåkning. 

Med andra ord, resultatet baseras på intervjuer av 11 personer som fjällvandrar och 2 personer 

som jagar. 

2.3.1 FJÄLLVANDRING – OFÖRUTSÄGBARHET OCH ENKELHET 

Gruppering av olika intressanta fraser resulterade i en poster som presenteras i Figur 2.6. 

Utifrån figuren kan det sammanfattas att det finns mycket enkelhet i fjällvandring. Det 

handlar om grundläggande element – man är bortkopplad från den vardagliga hetsen och 

njuter av de enkla sakerna. Fjällvandring har också en oförutsägbar sida; väder, skador och 

utrustning som går sönder är exempel på sådant som är svårt att förutse. Därför får man ofta 

improvisera på plats, vara flexibel, väl förberedd och ha bra utrustning. 
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Figur 2.6. Charmen med fjällvandring är enkelhet, men  också det oförutsägbara. 
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2.3.2 NEGATIVT OCH POSITIVT 

”De jobbiga och roliga momenten” som fjällvandrarna beskrev resulterade i en lista över 

negativt och positivt som visas i Figur 2.7. 

En del av dessa aspekter som presenteras i figuren handlar om oförutsägbarhet och enkelhet, 

vilka redan tagits upp i Figur 2.6. Många av de olika upplevelserna används som underlag till 

kravspecifikationen i avsnitt 3. Exempelvis den positiva upplevelsen ”Tystnaden, lukterna…” 

innebär att produkten borde vara tyst.  
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Figur 2.7. De olika fjällvandringsupplevelserna, de positiva till vänster och negativa till höger. 

Några som verkade vara intressanta och användbara ringades in och kommenterades. 
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2.3.3 TILLÄMPNING PÅ ANDRA FRILUFTSAKTIVITETER  

Alternativa tillämpningsområdena för produkten undersöktes. Dessa inkluderar bland annat 

längdskidåkning, långfärdsskridskoåkning, jakt, turskidåkning och snöskovandring. Krav som 

ställs för att aktiviteten ska vara lämplig för produkten är: 

- Terräng, där det är svårt att ta sig fram med något annat än till fots eller att man väljer gå 

till fots 

- Tyngre packning 

Längdskidåkning och turskidåkning 

Längdskidåkning kan vara ett tillämpningsområden så länge användaren åker längre än en 

dagstur. Det som oftast förekommer är att man med längdskidor åker på dagstur för 

motionsåkning, medan turskidor används mer för vinterfjällvandring. Två av deltagarna i 

användarstudien åkte ofta längdskidor. De uttryckte att de inte upplevde tung packning som 

ett problem. De åker vanligtvis på en dagstur med väldigt lite packning och lämnar det tunga i 

stugorna eller hemma [4, 5]. Därmed anses inte denna aktivitet vara passande som 

tillämpningsområde. 

Turskidåkning är mer förknippat med tung packning. De deltagare som hade fjällvandrat på 

vintern åkte då turskidor och uttryckte att det blir väldigt mycket packning, särskilt om man 

ska övernatta. I de fallen hade de ofta använt sig av pulka [4, 6 och 7].  

Långfärdsskridskoåkning 

Denna aktivitet genomförs av säkerhetsskäl alltid i grupp. Ryggsäcken är en väldigt viktig del 

i skridskoåkningen och det finns en del säkerhetsriktlinjer gällande ryggsäcken. Den måste 

sitta på ryggen och tas bara av då man vet att man vistas i ett säkert område. Detta är först och 

främst för att ryggsäcken är skridskoåkarens flythjälp vid ”plurrning” [8, 9, 10, 6]. 

Ryggsäcken fungerar även som huvudskydd vid fall bakåt [9, 10]. Andra riktlinjer är att 

midjerem och grenrem ska vara åtspända, vilket gör att säcken inte glider upp och av om man 

skulle hamna i vattnet [8, 9, 10].  

Oftast görs det dagsutflykter då ingen tung packning förekommer. En av deltagarna var ledare 

för långfärdsskridskoåkning och han uttryckte att: ” Som ledare så jag har alltid lite extra 

verktyg. Så min långfärdsskridskoryggsäck väger 6 kg. Det är för en dag” [10].  I och med att 

man har packning bara för en dag och då det finns många riktlinjer (t ex att ryggsäcken ska 

fungera som flythjälp) anses inte heller denna aktivitet vara passande som 

tillämpningsområde. 

Snöskovandring 

Denna aktivitet, likt långfärdsskridskor, innebär inte heller någon tung packning – längre 

vandringar med snöskor förekommer inte i svenska fjällen. ”Man kanske går några kilometer 

och fikar så går man tillbaka igen … Ska du gå 16 km till nästa stuga då åker man skidor, det 

går snabbare och roligare.”– fjällvandrare, 45 år [4]. Därmed anses snöskovandring inte heller 

vara ett tillämpningsområde.  
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Jakt 

Inom jakten finns det tre olika moment som är förknippade med packning och last: under 

själva jakten, i slutet av jakten (transporten av bytet) och under underhållsperioden.  

Under själva jakten så bär man oftast inget tungt – man undviker det. Enligt en jaktledare som 

intervjuades går man inte långa sträckor i terräng med tungpackning. Han berättade: ”Förra 

helgen var vi 12 stycken – jag såg ingen som bar med sig ryggsäcken, utan de tog sin pall.” 

Det tunga har man kvar i bilen eller vid ett base camp – ett basläger. Det kan bli 10-15 kg 

men det lämnas på en plats och man går då kortare sträckor. När man går ut och letar efter vilt 

har man med sig så lite packning som möjligt, kanske inte mer än 5 kg på ryggen. Detta är, 

förutom att man helt enkelt inte vill bära tung packning, på grund av att man måste kunna 

skjuta under jakten och samtidigt ha packningen på sig [11, 12]. 

Gällande avlastningen i samband med transporten av jaktbyte så såg inte deltagarna några 

större problem med dagens utrustning. Ofta har man helikopter, traktor eller andra fordon för 

att transportera riktigt tunga byten, så som älg. Det finns också speciella älgdragare – 

självgående skottkärror som lätt kan ta sig fram i terräng [12]. 

Underhållsarbeten sker mest i perioden då man inte jagar, det vill säga mellan mars och 

augusti. Från december till slutet av mars sker utfodring: man lägger ut extra mat till djuren 

om det har varit en svår vinter för dem. Då är det en eller två 25-kilossäckar med foder som 

placeras ut i skogen per vecka. Jaktledaren som intervjuades brukar hälla över foder i en 

gammal ryggsäck eller lägga det i en barnpulka. Andra underhållsarbeten kan vara att ”bygga 

jakttorn, röja skottgator, plantera. Då är det onekligen en period man bär mycket.” – berättar 

han [12]. 

Något som skulle kunna ses som en begränsning för en ny jaktryggsäck är att det används 

väldigt mycket av de ”klassiska jaktryggsäckarna”, traditionellt av skinnmaterial. Även om 

jägarna erkänner att skinn inte är det mest optimala materialet så vill de fortfarande använda 

det. Enligt den intervjuade jaktledaren: ”Den jag har är en klassisk ryggsäck i skinn. Och det 

beror mer på nostalgi än funktion… Det är alltså läderryggsäck, kaffe finns i en liten 

läderpåse, patronerna ska sitta i fodral av läder – det är tradition bakåt i tiden” [12]. 

Som slutsats kan det konstateras att jakten skulle kunna vara ett av tillämpningsområdena, 

men då mer fokuserat på underhållsperioden och inte på själva jakten. Eftersom jägarens 

”vardag” bedöms skilja sig från fjällvandrarens, kommer inte detta område inkluderas i 

projektet. Eventuellt kan en jaktmodell av produkten göras i framtiden. Det är bara grundidén 

med produkten (att den kan användas både bärandes och rullandes) som bedöms kunna 

tillämpas på jakten, men detaljerna och utformningen av produkten borde vara annorlunda.  

Sammanfattning – tillämpningsområden 

Sammanfattningsvis illustreras de olika möjliga användningsområdena i Figur 2.8. Områden 

som anses vara passande för produktens grundidé är inringade. Underhållsarbete inför 

jaktperioden anses ha en del specifika krav på detaljutformningen av produkten jämfört med 

fjällvandringen. 
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Figur 2.8. Möjliga användningsområden. De som är inringade anses vara lämpliga för 

produktens grundidé. Förutom fjällvandringen är det turskidåkning (en form av 

vinterfjällvandring) och underhållsarbeten inför jaktperioden. 

2.3.4 TERRÄNG OCH VÄDER 

De olika underlagen i fjällterräng som kunde kartläggas utifrån informationssökningen 

presenteras grupperade i Figur 2.9. Dessa kan också förekomma i kombination med varandra. 
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Figur 2.9. De olika typerna av underlag i svenska fjäll. 
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Vädret kan variera väldigt mycket i de svenska fjällen: det kan skifta mellan olika vädertyper 

på några timmar och vara mycket lokalt [13]. Därmed borde produkten klara sol, regn, snö 

och vind.  

Temperaturen runt Kebnekaises område kan gå ner till -40°C på vinter och upp till +28°C på 

sommaren. På sommaren kan man även behöva en mössa på natten [13]. Enligt StormGeo är 

medeltemperaturen i Jämtland ca +15°C i juli och ca -7°C i februari. På samma sätt för 

Norrbotten varierar det mellan ca +15°C som medel i juli och ca -15°C i februari[14]. Figur 

2.10 nedan sammanfattar den mer extrema sidan av vädret och klimatet på de svenska fjällen. 

 

Figur 2.10. De olika vädertyper som förekommer i fjällen, samt de mest extrema 

temperaturerna. 

2.3.5 PACKNING 

Packningens innehåll och vikt beror på längden och typen av vandring, samt säsongen. 

Användarstudien har visat att man har en tendens att packa mer än vad man behöver. 

Exempelvis skulle man kunna klara sig med en 40-literspackning, men om ryggsäcken tillåter 

50 liter packar man ner de extra tio litrarna med ”bra-att-ha-saker”, se Figur 2.6. 

Vintervandring innebär mer vikt och framförallt mer volym på packningen [15, 6].  

Vikt och volym 

Hur mycket packning deltagarna har med sig när de fjällvandrar är mycket individuellt och 

beror dessutom på typen av vandring. En grov uppskattning, utifrån sessioner och intervjuer, 

av hur mycket som brukar tas med på fjällvandring finns i tabell 2.2. Dessa data kan dock inte 

användas som statistik.  

Tabell 2.2. Tabellen visar en grov uppskattning av hur stor startvikten är för den packning 

deltagarna brukar ha på fjällvandring. I verkligheten reduceras vikten med ca 500g/dag, i 

och med att man äter upp maten i packningen. 

Fjällvandrare Vikter vid stugvandring Vikter vid tältvandring 

kvinnor  10-20kg  16-25kg  

män (äldre)  6-7kg  13kg 

män (yngre) under 5 kg 15-35kg 
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För att produkten ska kunna användas på alla typer av vandringar, borde den kunna rymma en 

packning på 20-90 liter. Ifall den ska inrikta sig på en specifik vandringstyp, exempelvis på 

dagstur eller vandring med tält, se tabell 2.3 för rekommenderade packningsvolymer. 

Tabell 2.3. De rekommenderade packningsvolymklasserna för olika vandringar [16]. 

Typ av vandring Dagstur Långhelg (med tält) Vecka med tält 

Volym, [liter]  20-30 ca 50 70-90 

Olika människor har individuella önskemål 

Många fjällvandrare vill att hela packningen ska sitta inuti ryggsäcken och inte fästas ovanpå. 

Det finns annars risk att den fastnar i någonting och packningen eller ryggsäcken går sönder. 

Samtidigt finns det dock en del fjällvandrare som uppskattar möjligheten att kunna fästa extra 

utrustning ovanpå [17, 6]. 

Vissa fjällvandrare vill lätt kunna komma åt en del av utrustningen, exempelvis 

sjukvårdsväska, GPS/karta, kamera mm (totalvolym ca 3liter). Andra använder sig av fickor 

på kläderna [6, 18]. 

2.3.6 BEFINTLIGA LÖSNINGAR 

Det finns ett antal lösningar som är till för att avlasta vandraren. De som har använts av 

sessions- och intervjudeltagarna är stavar, fjällpulka, ryggsäck och andra typer av väskor, 

samt även stugvandring. I detta avsnitt tas ryggsäck, fjällpulka och stugvandring upp. För 

stavar och andra produkter se bilaga 2. 

Ryggsäck 

Den uppsjö av ryggsäckar som finns kan delas upp i tre klasser: ramryggsäck, 

softpackryggsäck och dagtursryggsäck, se Figur 2.11. Dessa kan också placeras i olika 

volymkategorier: ramryggsäck och softpackryggsäck för lite större packningsvolymer och 

dagtursryggsäck för mindre [19].  

Ramryggsäcken ger goda möjligheter att spänna fast otympliga och stora saker. Den har en 

aluminiumram som ger bra ventilation kring ryggen, men är dock inte lika följsam som en 

softpackryggsäck. Softpackryggsäcken är numera den vanligaste typen av ryggsäck och är 

mer följsam och har ofta fler inställningsmöjligheter än en ramryggsäck. Modellerna i de 

större storlekarna (över 45 liter) byggs upp kring två metallskenor som böjts till efter ryggens 

utseende vid tillverkningen av ryggsäcken. Dagtursryggsäcken är på sätt och viss en enklare 

och mindre variant av softpackryggsäcken. Den har ofta en volym på upp emot 35 liter och 

saknar ofta diverse inställningsmöjligheter och metallskenor [19].  
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Figur 2.11. Olika typer av ryggsäckar: ramryggsäck, softpackryggsäck och dagtursryggsäck 

[19]. 

Det finns också så kallade ledade ryggsäckar, där avbärarbältet är ledat och kan följa med 

höftrörelserna medan den övre delen av ryggsäcken följer med axlarna [20]. En annan 

kategorisering som kan göras är uppdelning i herr- och damryggsäckar, men det finns även en 

del unisex-modeller [19]. Vikter på ryggsäckar varierar naturligtvis också och möjliggör 

indelning i viktklasser i relation till volymkapacitet, se tabell 2.4 nedan. 

 Tabell 2.4. De olika ryggsäckarnas viktklasser i relation till volymkapacitet. Värdena 

baseras på ett genomsnittsvärde av slumpmässigt valda ryggsäckar (6-9 ryggsäckar för varje 

volymintervall) från återförsäljaren Addnature [21]. 

Volymkapacitet 30-45 liter 50-65 liter 65-80 liter 85-100 liter 

Viktklass 1-2 kg 1,5-2,5 kg 1,8-3 kg 2,5-3,5 kg 

Ryggsäckar valdes ut slumpmässigt för att beräkna de genomsnittliga måtten i förhållande till 

volymen. Dessa mått presenteras i tabell 2.5. 

 Tabell 2.5. Genomsnittsmått på olika typer av ryggsäckar. De ursprungliga måtten hämtades 

från slumpmässigt valda ryggsäckar från Osprey, Fjällräven, Vaude och The North Face [22-

25]. 

Volymklass Genomsnittlig höjd [mm] Genomsnittlig bredd [mm] Genomsnittligt djup [mm] 

40L-55L 630 ±100 330 ±60 240 ±70 

55L-70L 740 ±150 340 ±90 290 ±70 

70L-85L 790 ±50 370 ±70 310 ±70 

De ryggsäcksmärken som sessions- och intervjudeltagarna använde sig av var Arc'teryx, 

Berghaus, Haglöfs, Jansport, Karrimor, Klättermusen, Lundhags, Norröna, Osprey, Vaude 

med flera.  
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Fördelar och nackdelar med att använda en ryggsäck, som kunde konstateras efter 

användarstudien, finns uppradade i tabell 2.6. 

Tabell 2.6. För- och nackdelar med en ryggsäck som bärare av packningen och avlastare. 

Fördelar Nackdelar 

allt man behöver finns i en väska allt du behöver måste bäras på ryggen 

nära till packningen, lättåtkomligt försämrar balansen vid vadning 

kan justeras (remmar på axlarna/midjan), 

omfördela vikten 

i vissa fall (om den inte passar) ger slitage på 

axlarna och höfterna 

ramryggsäck kan ställas ifrån utan att den 

tippar eller rullar iväg 

varmt om ryggen om inte ventilerad rygg 

(ramryggsäck) 

Fjällpulka 

På vinter, då packningen är större och tyngre, används ofta fjällpulkor. Det finns träpulkor och 

glasfiberpulkor med medar i polyeten. Vikten på dem varierar, men en av de lättaste väger 4 

kg och är gjord av glasfiber. Själva pulkan kan fästas med skacklar eller rep i ett separat 

midjebälte, alternativt en sele, se Figur 2.12. Det finns också ryggsäckar som har ett 

avbärarbälte där skacklarna eller repet kan fästas. Ofta lånas eller ärvs pulkan, eftersom den är 

en ganska dyr investering [17, 6, 7]. 

 

Figur 2.12. Från översta bilden till vänster och medurs: sele där skacklarna fästs, skacklar 

avtagna från pulkan, två personer på varsin sida av pulkan när den ska dras med rep, separat 

midjebälte kombinerat med sele där skacklarna fästs, separat midjebälte där repet fästs, 

ryggsäck med avbärarbälte där skacklar eller rep kan fästas [26-30]. 

För- och nackdelar med fjällpulkor finns uppradade i tabell 2.7. 
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Tabell 2.7. För- och nackdelar med en fjällpulka som bärare av packningen och avlastare. 

Fördelar Nackdelar 

avlastar kroppen måste gå dit och öppna för att få ut saker 

när man stannar, då vilar man packningen blir utsatt för vind, snö och regn 

fjällvandraren väger mindre och sjunker inte i 

snön lika mycket 

packningen blir utsatt för rullning (kan hamna 

upp och ner) 

får plats med extra bra-att-ha saker med skacklar blir det stelt: välter med pulkan 

om man inte kan hålla emot 

 med rep: måste vara två för att kunna driva 

och bromsa 

 funkar mindre bra på skrov och i lös snö, samt 

går inte att använda på sommaren 

Stugvandring 

För att undvika tung packning väljer en del av fjällvandrare att göra en stugvandring, se Figur 

2.13. Då sover man i en stuga istället för tält och behöver bara ta med packning för dagen.  

 

Figur 2.13. Fjällstugor som kan hyras för övernattning [31]. 

För- och nackdelar med stugvandring finns sammanfattade i tabell 2.8. 

Tabell 2.8. För- och nackdelar med att göra en stugvandring. 

Fördelar Nackdelar 

behöver inte bära tält, liggunderlag, kök mm inte lika avskilt och bortkopplat 

träffar andra människor (utanför sällskapet) inga längre turer 

möjlighet att torka kläderna och värma sig om 

det regnar 

dyrare i längden 
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2.4 SLUTSATS 

Användar- och kontextstudien som genomfördes var väldigt inspirerande och gav mycket 

information.  

Som slutsats kan det konstateras att det är en utmaning att skapa en produkt som skall vara 

enkel, avskalad och samtidigt vara flexibel och möta alla individuella önskemål. En annan 

motsägelse finns i att produkten ska vara ”mjuk” mot kroppen och samtidigt vara robust mot 

omgivningen för att kunna skydda packningen. Användarna hyser också väldigt mycket 

kärlek för naturen vilket borde speglas i produkten. 

Turskidåkning och underhållsperiod i jakten anses vara passande som alternativa 

tillämpningsområden för produkten. Dock kommer fokus ligga på fjällvandring och 

sommarsäsong i detta arbete, eftersom kontexten skiljer sig för dessa alternativa områden och 

en kompromiss inte är att föredra. För framtida arbete kan det utvecklas olika varianter av 

produkten, exempelvis en jakt- och vinter-modell.  

Om produkten ska rikta sig mot olika typer av vandringar så borde den vara anpassad för en 

packning på 10-20 kg som normalvikt, men klara av en maximumvikt på 30-35 kg. 

Volymintervallet 20-90 liter anses vara alldeles för stort för en och samma produkt och 

därmed måste intervallet minskas.  

Hela användarstudien kan bäst sammanfattas i form av produktens definition och 

kravspecifikation i nästa avsnitt. 
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3. PRODUKTENS DEFINITION OCH KRAVSPECIFIKATION  
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3.1 PRODUKTENS DEFINITION 

Produkten ska avlasta för tung packning under fjällvandring och bidra till en positiv 

naturupplevelse med sin enkelhet och tålighet, samt möta olika människors önskemål.   

3.2 MÅLGRUPPEN OCH VANDRINGSTYP 

Fjällvandrare som anses uppleva att packning är tung kan delas in i två grupper: 

- Människor som i vissa tillfällen behöver bära extra tung packning, exempelvis 

vintervandring med tält eller vandring med småbarn. 

- Människor som har svårt att bära vanlig packning av olika skäl, exempelvis en 

kroppsskada. 

Först och främst ska produkten rikta sig till den senare målgruppen. Det kan exempelvis vara 

fjällvandrare som på grund av en skada väljer stugvandringar fast de egentligen föredrar att 

tälta. 

För att produkten ska passa till tältvandring borde den tillhöra volymklassen ”långhelg med 

tält” och ”vecka med tält” (se tabell 2.3 under avsnitt 2.3.5 Packning). Först och främst ska 

produkten användas för sommarvandringar. 

3.3 KRAVSPECIFIKATION 

Utifrån användarstudien framkom det att produkten måste vara enkel och att den ska vara i 

linje med ”grundelement-charmen”. Samtidigt, med tanke på oförutsägbarheten, måste den 

vara tålig och pålitlig. Produkten borde även uppfattas som tålig, pålitlig och säker. Den måste 

vara lätt att laga ifall den skulle gå sönder. Alternativt bör det inte finnas många mekaniskt 

avancerade detaljer, vilka ökar risken för haveri och komplikationer. Den ska också vara 

flexibel och passa olika individer och deras skilda önskemål. I tabell 3.1 nedan presenteras 

kravspecifikationen. Några krav har blivit borttagna av sekretesskäl. 

Tabell 3.1. Kravspecifikationen. 

K
ra

v
 

Ge hög avlastningsnivå  

Last och 

balans 

Inte påverka vandrarens balans avsevärt 

Vara lätt (inom viktklassen för tunga ryggsäckar) 

Passa olika volymer på packningen (50-90 liter) 

Klara av vikten från packningen (som max 30-35 kg) 

Ge fullgod rörelsefrihet hos brukaren och inte förhindra: 

armrörelser (turskidåkning)  

böjrörelser 

benrörelser 

vridrörelser 
Omärkbar och 

ohindrande 

Inte försämra sikten framåt, neråt och åt sidan 

Vara tyst  
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Tåla väderpåfrestningar och skydda packningen: 

snö, sol, regn, vind 

temperatur från -40°C till +30°C 
Omgivning 

och väder 

Tåla slitage från terrängen, vara robust  

Ge intryck av att vara tålig, pålitlig och säker 

Estetiskt Ge intryck av att vara enkel 

Ge intryck av att vara naturnära 

Ha möjlighet till justering  Olika mått och 

önskemål Ha möjlighet till att återförsluta all packning utan att något hänger utanför  

Ö
n
sk

v
är

t 

Vid korrekt packning, ha tyngdpunkt högt samt nära ryggen  Last och 

balans Inom viktklassen för medeltunga ryggsäckar: max 2,5 kg 

Inte bidrar till oönskad ökad/sänkt temperatur hos vandraren (svettig rygg) Omärkbar 

Ha möjlighet till att fästa extra utrustning utanpå 

Olika och mått 

önskemål 

Möjlighet att inte helt täcka packning då man behöver vädra/torka packningen 

Passa olika justeringsönskemål (mer/mindre vikt på axlarna, fler/få fickor mm) 

Möjlighet till lättåtkomlig del av packningen (ca 3 liter) 

Kunna ställas ifrån utan att den tippar 

Packning och 

vältning 

Lätt att hålla ordning på packningen inuti 

Lätt att komma åt packning vid rastplats 

Inte låta packningen hamna upp och ner (m a p tyngdkraften) 

Inte skadar packning exempelvis då den välter 

Vara lätt att laga på plats ifall den skulle gå sönder, alternativt ska det finnas 

back-up så att det går att bära packningen ändå Haverisäkerhet 

Mindre risk för haveri (dvs få eller inga avancerade mekaniska lösningar) 

Integrerad stav 
Övrigt 

Vara strypsäkert om hamnar i vatten vid vadning 
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4. KONCEPTUTVECKLING 
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I detta avsnitt redovisas endast vissa delar av konceptutvecklingen på grund av sekretesskäl.  

4.1 METOD  

Under konceptutvecklingen användes en rad olika metoder hämtade ur David G. Ullmans bok 

The Mechanical Design Process [3]. För att få bättre förståelse för ”problemet” användes 

funktionsanalysmetoden QFD och för att därefter kunna hantera problemet användes 

morfologisk analys, där ”problemet” delades upp i flera delproblem, till vilka olika lösningar 

genererades. Idéer utvärderades sedan med hjälp av beslutsmatris-metoden och QFD-diagram. 

Efter utvärderingen formades idéerna på en mer detaljerad nivå. 

4.1.1 FUNKTIONSANALYSEN 

En kravspecifikation kan utvecklas mer ingående med hjälp av ett QFD- diagram. Detta 

diagram fungerar som grund för hela konceptutvecklingsfasen och ger en bättre förståelse för 

problemet, se Figur 4.1. Ett fullständigt diagram inkluderar åtta steg och besvarar bland annat 

frågorna om hur viktiga kundönskemål är i förhållande till varandra och hur de kommer att 

uppnås [3].  

 

Figur 4.1. QFD-diagrammet med de ingående 8 stegen. 

4.1.2 MORFOLOGISK ANALYS 

Morfologisk analys är en metod som innefattar två steg. Första steget handlar om att generera 

så många idéer som möjligt för de olika funktionerna (betecknas som ”delproblem” i denna 

rapport). I detta steg måste produktutvecklaren se till att lösningarna inom ett delproblem är 

på samma abstrakta nivå. Andra steget är att kombinera lösningarna i kompletta 

designkoncept. En lösning från första delproblemet kombineras med en lösning från andra 

delproblemet osv. På detta sätt kan komplexa problem behandlas [3].  
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4.1.3 BESLUTSMATRIS  

I beslutsmatrisen får olika lösningar poäng i jämförelse med varandra beroende på hur väl de 

möter olika kriterier. Om en lösning får -1 betyder det att den möter ett kriterie sämre än 

datumet (som får 0 på alla kriterier) och på samma sätt betyder 1 att det möter kraven bättre 

än datumet. Alla kriterier ges viktade poäng eftersom de är av olika vikt för användaren. 

Viktpoängen multipliceras därefter med poängen för lösningarna, dvs med 1, 0 eller -1. De 

multiplicerade poängen med viktpoängen summeras och delas på den totala summan av 

viktpoängen och därmed kan de olika lösningarna jämföras [3].  

4.2 GENOMFÖRANDE 

Ett QFD-diagram ställdes upp, men kommer inte presenteras i denna rapport. 

Idégenereringen delades upp i flera delproblem, där en lösning ritades för varje problem. 

Några av delproblemen valdes att lösas och beslutas före andra. Det vill säga bara en del av 

delproblemen ingick i den morfologiska analysen. Till den gruppen hör delproblemen som var 

väldigt avgörande vad det gäller designen i stora drag, men också de delproblem då den bästa 

lösningen är väldigt tydlig. Lösningarna till de andra delproblemen kombinerades med 

varandra i olika koncept och först därefter togs beslut med hjälp av QFD-diagrammet. En 

överskådlig lista med delproblem presenteras i tabell 4.1. Beskrivning av delproblem är dold 

av sekretesskäl. 

Tabell 4.1. Lista med de delproblem som definierades under projektets gång, samt i vilken 

ordning dessa löstes. 

Delproblem Beslutsordning 

Delproblem 1 

Beslutas först 

Delproblem 2 

Delproblem 3  

Delproblem 4 

Delproblem 5 

Delproblem 6 

Delproblem 7 

(uppkom efter delproblem 2 beslut) 

Delproblem 8 

(uppkom efter delproblem 2 beslut) 

Konceptkombinationer 

(morfologisk analys) 

Delproblem 9 

Delproblem 10 

Delproblem 11 

Delproblem 12 

Delproblem 13 

(uppkom efter delproblem 3 beslut) 
Efterhandsbeslut 
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I Figur 4.2 visas en överskådlig matris över samtliga ingående delproblem med tillhörande 

lösningsförslag. De valda lösningarna är inringade. Delproblem 1-7 hade beslutats först. Vid 

val av lösningen för delproblem 1 användes beslutsmatris. Lösningarna i delproblem 8-12 

kombinerades till tre olika koncept (se färgerna grön, röd och orange i Figur 4.2). Därefter 

utvärderades dessa tre koncept med hjälp av QFD-diagrammet. Att ta direkta beslut för de 

första delproblemen underlättade arbetet eftersom det har definierats så många olika 

delproblem: lösningarna som kombineras i koncepten blev mer lätthanterliga när det fanns 

färre parametrar som kunde variera. Delproblem 13 beslutades sist eftersom detta påverkades 

mest av beslut från de andra delproblemen. 
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Figur 4.2. En matris med samtliga delproblem. Beslut som togs först är inringade i blått. 

Lösningarna som ingick i konceptkombinationer är inringade i rött, grönt respektive orange. 
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4.2.1 ÖVERGRIPANDE FORMUTTRYCK 

Fjällvandring är en naturupplevelse och att upptäcka de små sakerna ute i naturen är enligt 

användarstudiedeltagarna ett av de positiva momenten i fjällvandringen [4-7, 10, 15, 17, 18]. 

Därför känns ett litet djur passande som inspiration för design av produkten, exempelvis en 

skalbagge. En skalbagge har också ett hårdare skal, där den gömmer sina vingar, vilket 

förstärker upplevelsen av att vara robust och skyddande. En specifik skalbagge som 

inspirerade mer var Herkulesbaggen, se Figur 4.3. Med Herkulesbaggen som grund gjordes 

formen stegvis abstrakt och resulterade i ett mer robust formuttryck.  

 

Figur 4.3. Herkulesbagge [32].  

En skalbagge som inspiration, vilken användes vid konceptframtagningen av det övergripande 

formuttrycket, är även inspirationskälla för produktens namn. Namnet bör vara på svenska 

eftersom produkten är till för att uppleva det svenska fjället. Exempelvis har varumärket 

”Fjällräven” tagit vara på den associationen och deras motto ”kärlek för naturen” återspeglas i 

företagets produktnamn.  

4.3 KONCEPTRESULTAT  

Konceptutvecklingen resulterade i ett avlastande system kallat Skalbaggen. Ett fragment av 

konceptet presenteras i Figur 4.4. Produkten är tänkt att användas av både kvinnor och män 

för sommarvandringar med packningsvolym 50-70 liter. 

 

Figur 4.4. Ett fragment av konceptresultatet, det avlastande systemet Skalbaggen. 
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4.4 KONSTRUKTIONSFÖRSLAG 

Ett antal tester utfördes på den befintliga prototypen under arbetets gång. Vid ett tillfälle 

havererade vissa delar av prototypen. Därmed föreslogs en robustare konstruktion för de 

delarna. Ett fragment av den föreslagna konstruktionen illustreras i Figur 4.5.   

 

Figur 4.5. Ett fragment av sprängskissen av den föreslagna konstruktionen.  
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5.  MATERIAL OCH TAKTILITET 
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För att produkten ska passa användaren och kontexten där den kommer att användas utfördes 

en materialstudie med avseende på taktilitet. Denna taktilitetsstudie skall ge riktlinjer för 

produktens materialval utifrån den subjektiva upplevelsen och inte de tekniska egenskaperna. 

5.1 SYFTE 

Huvudsyftet med denna studie var att ta reda på vilka egenskaper av en materialyta som ger 

önskad taktilitetsupplevelse. Egenskaperna som undersöktes var både subjektiva och 

objektiva. En avgränsning som gjordes var att endast hårda material ingick i undersökningen. 

Studien skall besvara följande frågor: 

Vilka material ger den önskade taktilitetsupplevelsen? 

Hur beskriver användaren dessa material? 

Vad har dessa material för objektiva egenskaper?  

Finns det något mönster mellan materialbeskrivningen och den önskade 

taktilitetsupplevelsen? 

Finns det något mönster mellan den subjektiva materialbeskrivningen och de objektiva 

parametrarna? 

Finns det något mönster mellan den önskade taktilitetsupplevelsen och de objektiva 

parametrarna? 

Beskriver olika individer ett och samma material på samma sätt?  

Hur påverkar synen taktilitetsupplevelsen? 

Sammanfattningsvis – vilken rekommendation kan ges gällande materialval för framtida 

arbete med produkten? 

5.2 METOD  

Ett antal tidigare taktilitetsstudierapporter lästes igenom för att hämta in kunskap om hur 

taktilitetsstudien kan genomföras på bästa sätt. 

5.2.1 TIDIGARE TAKTILITETSSTUDIER 

Materialskillnader kan uppfattas av människan väldigt snabbt (under 10 ms) [33]. Därför kan 

tiden testpersonerna får för att testa ett material vara kort i och med att man vill åt det första 

intuitiva intrycket. 

Det ansågs fördelaktigt att låta testpersonen få känna på material själv och sedan fylla i ett 

formulär, istället för att intervjuaren skulle förse med materialprover, ställa frågor och 

anteckna svaren. Med detta får personen friheten över i vilken ordning allt genomförs och hur 

många gången hon/han får känna. Exempelvis kan man gå tillbaka och testa igen om man var 

osäker utan att behöva be intervjuaren att upprepa frågan. Intervjuaren skall fungera mer som 

en observatör, tydliggöra frågorna när det behövs och uppmuntra testpersonen att tänka högt. I 

en tidigare taktilitetsrapport av Nare Shahnazarian nämndes det att det var lättare att jämföra 

materialen mot varandra och testpersonerna hade även svårt att minnas hur ytan kändes när 
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det gick för lång tid mellan materialbyten [34]. Därmed ansågs det vara viktigt att ge 

testpersonen den friheten.  

En annan rapport visar att det vid bedömning av ”hårdhet” inte är tillräckligt att bara känna på 

materialet ett finger, utan minst tre bör användas [35]. Även om egenskapen ”hårdhet” inte 

kommer att testas borde testpersonerna ändå använda tre fingrar eftersom denna egenskap 

kanske är en av parametrarna som kroppen tar hänsyn till när den bedömer upplevelserna. 

5.2.2 SUBJEKTIV BESKRIVNING AV MATERIALETS EGENSKAPER 

För att beskriva materialegenskaperna kan testpersonerna antigen själva berätta fritt hur 

materialet känns eller välja bland ett urval av förutbestämda egenskaper och gradera dessa för 

varje material på en skala. Den sistnämnda metoden valdes för att kunna jämföra materialen 

lättare med varandra vid analysen av testdata. De förutbestämda egenskaperna var följande: 

kallt – varmt 

torrt – fuktigt, oljigt 

lent – strävt 

finkornigt – grovkornigt 

5.2.3 SUBJEKTIV BEDÖMNING AV TAKTILITETSUPPLEVELSEN 

Med resultatet från användarstudien (se avsnitt 2.3) som utgångspunkt definierades önskade 

taktilitetsupplevelser av produkten (och i synnerhet av materialet). Materialupplevelser som 

ansågs vara viktiga och lämpliga för detta test var: 

pålitligt 

slitstarkt 

naturnära 

5.2.4 OBJEKTIVA PARAMETRAR 

Objektiva parametrar av en materialyta kan exempelvis vara friktion, fukthalt och temperatur. 

Friktionsmätningarna kan utföras med ForceBoard – ett mätinstrument som registrerar den 

vertikala normalkraften och den horisontella friktionskraften då en testperson drar med 

fingrarna längst med instrumentets yta, se Figur 5.1. Krafter kan också fås på samma sätt då 

ett materialprov är fastmonterat på instrumentets yta med exempelvis dubbelsidig tejp. 

Instrumentet kopplas till en dator där uppmätt data redovisas i form av värden på de två 

nämnda krafterna som funktion av tiden. Friktionskoefficienten är kvoten av krafterna. 
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Figur 5.1. Bilden visar en ForceBoard. Materialproverna kan tejpas fast på den blå ytan, där 

normal- och friktionskraften som funktion av tiden kan registreras. 

Eftersom materialproverna var tunna och varierade i storlek och tjocklek genomfördes inga 

mätningar varken av fukthalt eller av temperatur. Däremot hittades materialdatablad med 

information om värmeledningsförmåga vilket är en materialkonstant.  

5.2.5 ANALYS AV TESTDATA 

De subjektiva resultaten från testerna fås ut delvis i form av poäng (1 till 5) från de ifyllda 

formulären och delvis i form av anteckningar av testpersonernas kommentarer under testet.  

Formulären kan tolkas genom att ett medelvärde av poängen från de olika testpersonerna 

räknas ut. Därefter noteras standardavvikelsen för varje medelvärde och spridningen (det 

största och det minsta värde som förekommer bland svaren). På så vis möjliggjordes 

jämförelser av egenskaper och upplevelser av olika material. Testpersonernas kommentarer 

bör inte påverka medelvärdesberäkningarna.  

De objektiva resultaten kan fås i form av ”absoluta värden” på friktionskoefficienten och 

värmeledningsförmågan. Med andra ord skiljer sig detta test från det subjektiva som 

producerade ”relativa” värden. Dessa absoluta värden översattes dock sedan till relativa poäng 

för att kunna hanteras tillsammans med de subjektiva värdena. 

Vid en rad jämförelser söktes olika samband. Då undersöktes samtliga material både 

tillsammans och separat. På detta sätt gick det att hitta samband för alla material på en 

generell nivå, men även samband inom materialtyper om till exempel metallerna betraktades 

separat. 

5.3 GENOMFÖRANDE 

Totalt genomförde 10 personer testen, varav fyra var kvinnor. Hälften av testpersonerna var 

studerande på KTH, från olika program. Åldrarna varierande från 24 år och uppåt. Studien var 

uppdelad i fem delar: 

1. Materialbeskrivning, blindtest 

2. Materialupplevelse, blindtest 

3. Materialupplevelse, ej blindtest 

4. Friktionsmätningar (4 av 10 testpersoner) 

5. Värmeledningsförmåga, databassökning (inga testpersoner) 
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Materialproverna var monterade liggandes på en skiva på så sätt att samtliga materialytor var i 

samma höjd. Materialproverna var olika tjocka och detta fick inte inverka på hur de 

upplevdes. Totalt testades 8 prover där det fanns både plast, trä, kompositmaterial och metall 

– mellan en och tre stycken av varje typ, se tabell 5.1 och Figur 5.2. Observera att materialen 

valdes så att deras ytor skulle vara skilda ifrån varandra och att ingen hänsyn togs till de 

tekniska egenskaperna.  

Tabell 5.1. Materialproverna. Proverna valdes så att varje materialtyp skulle innehålla ett 

lite slätare och en lite kornigare prov. PVC SF står för polyvinylklorid med skummad 

innerkärna, PETG står för polyetylentereftalat glykol och PF-papper för fenolformaldehyd 

med pappersfiber (betecknas HP). 

Materialtyp Material Leverantör, artikelnummer 

plast 
PVC SF (matt struktur, skummad kärna) Molybon, PVC SF 

PETG (transparent) Molybon, PETG 

komposit PF-papper (betecknas HP) Molybon, HP 2061 

trä 
Bok plywood Modulor, 700630 

Björk plywood Modulor, 700610 

metall 

Stål (ej ytbehandlat) Modulor, 701360 

Borstat aluminium Sapa, Slipning band medium 

Anodiserat aluminium Sapa, GN-40-I 

 

Figur 5.2. Materialproverna monterade på en skiva. 1 – bok plywood, 2 – anodiserat 

aluminium, 3 – PETG, 4 – PVC SF, 5 – björk plywood, 6 – borstat aluminium, 7 – stål (rå-), 8 

– HP. 
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För blindtestet placerades skivan med proverna i en låda med en öppning i ena sidan. 

Testpersonerna förde in sin ena arm genom hålet och kände på materialproverna med tre 

fingrar (pek-, mellan och ringfinger). Samtidigt som testpersonerna kände på materialen fick 

de fylla i ett formulär där de bedömde de olika egenskaperna och taktilitetsupplevelserna på 

en skala 1-5. De fick fritt bestämma i vilken ordning de kände på proverna och kunde 

återvända till ett material om de så önskade. Testpersonerna blev uppmanade att inte känna på 

materialet för länge, bara någon sekund. De ombads att inte heller ta med i bedömningen hur 

kanterna kändes. Proverna fick dessutom bara kännas på i en riktning eftersom vissa av 

provernas ytegenskaper var riktningsberoende. 

Under den första delen av testet fick testpersonerna ”beskriva” materialen genom att ge poäng 

till olika egenskaper, det vill säga hur pass kallt/varmt, fuktigt/torrt, lent/strävt och 

finkornigt/grovkornigt materialet kändes. Se bilaga 3 för formulär till den första delen. Under 

den andra delen fick testpersonerna ge poäng till materialprover med avseende på den 

önskade taktilitetsupplevelsen, det vill säga hur pass pålitligt, slitstarkt och naturnära 

materialet upplevdes. Uppsättningen av de första två delarna illustreras i Figur 5.3. Under den 

tredje delen av testet fick testpersonerna bedöma taktilitetsupplevelsen av ytan igen, men den 

här gången fick de även se materialen. Under de tre delarna av testet antecknades även 

kommentarerna som testpersonerna nämnde. 

 

Figur 5.3. En av testpersonerna utför det subjektiva blindtestet. Hon kände på materialen i 

lådan samtidigt som hon fyllde i formuläret. 

Under den fjärde delen av testet fick fyra av testpersonerna även delta i friktionsmätningar. 

Efter att de hade sett materialproverna fästes dessa ett efter ett på ForceBoard:en. 

Testpersonerna fick dra med tre fingrar längs med provets yta tio gånger för varje material. 

De ombads att dra fingrarna på samma sätt som de gjorde under de föregående delarna av 

testet, se Figur 5.4.  
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Figur 5.4. En av testpersonerna känner på materialprovets yta, vilket är fastmonterat på 

ForceBoard:en. 

Värden för värmeledningsförmågan hämtades ur materialdatablad på Internet och i katalog 

[36-38]. 

5.4 RESULTAT 

5.4.1 SUBJEKTIV BEDÖMNING AV EGENSKAPERNA: TAKTILITETSPROFIL 

Den subjektiva bedömningen av materialprovernas egenskaper presenteras i form av 

”taktilitetsprofiler”. Med taktilitetsprofil menas i denna studie en grafisk representation av hur 

pass varma, fuktiga, sträva och grovkorniga materialen känns på en skala 1 till 5. Profilerna 

visas i Figur 5.5.  

Figur 5.5 visar att PETG och HP har liknande profil enligt testpersonernas beskrivning. 

Däremot uppfattades PETG vara ett fetare material. Stål hade också liknande egenskaper fast 

med lägre poäng för ”värme”. Anodiserat aluminium uppfattades som kallast och ansågs vara 

ett av de lenaste materialen.  

Allmänt så fick just anodiserat aluminium de lägsta poängen på alla fyra egenskaperna. Bok 

plywood visade sig vara det mest ”neutrala” materialet, endast en aning varmare och torrare. 

Bok plywood fick inga extrema poäng, till skillnad från björk plywood som beskrevs som det 

torraste, varmaste och som mest grovkornigt. PVC SF beskrevs som ganska varm, ganska 

grovkornig, ganska sträv och en aning torrare än medel. Borstat aluminium fick liknande 

poäng för fuktighet, men blev dock beskrivet som ett av de kallaste materialen, en aning 

lenare och finkornigare än PVC SF.  
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Figur 5.5. Materialens taktilitetsprofiler. Den rosa linjen är medelvärdet av testpersonernas svar, 

de blå linjerna är de största respektive de minsta värden som förekom i testpersonernas svar.
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Resultatet finns också i form av stapeldiagram med standardavvikelsen i Figur 5.6. 

Standardavvikelsen från medelvärdet i Figur 5.6 störst för egenskapen ”värme”. Avvikelsen 

från medelvärdet är minst för ”fuktighet”. Materialen med störst avvikelse för samtliga 

egenskaper sammanlagt var bok plywood, PETG och HP, och de med minst avvikelse - stål 

och björk plywood. 

Det måste noteras att uppfattningen av vad som är lent skiljde sig mellan olika personer. Fyra 

av testpersonerna tyckte att, även om en yta är väldigt slät och finpolerad, så är den inte len 

om den känns ”klibbig”. De resterande sex personerna tyckte att en yta är len så länge den är 

slät och finpolerad, oavsett om den är klibbig eller inte. Ett samband kunde observeras i 

testpersonernas svar: de som inte tyckte att klibbigt är lent hade gett högre poäng för 

”strävhet” än för kornighet gällande material som uppfattades som finpolerade och klibbiga. 

Som illustration se värdena från bedömningen av materialet PETG och HP med testperson A-

D i bilaga 4. Hos testpersonerna, som tyckte att klibbiga material kunde vara lena, stämde 

strävhetspoängen oftast överens med kornighetspoängen för samtliga materialen. Som 

illustration se värdena från bedömningen av materialet PETG och HP med testperson E-J i 

bilaga 4. Den sistnämnda gruppen testpersoner uttryckte även att egenskaperna ”strävt” och 

”grovkornigt” beskrev samma sak. 

 

Figur 5.6. Beskrivning av materialens egenskaper. Längst med den horisontella axeln – 

material i samma ordning som de testades. Längst med den vertikala – medelvärden från 

testpersonernas svar. De svarta linjerna representerar standardavvikelse från medelvärdet. 

5.4.2 SUBJEKTIV BEDÖMNING AV UPPLEVELSEN, BLINDTEST 

I Figur 5.7 visas i form av stapeldiagram hur pålitliga, slitstarka och naturnära materialen 

upplevdes vara. Materialen som fick högst genomsnittspoäng för pålitlighet var borstat 

aluminium, följt av anodiserat aluminium och PVC SF. Materialet som upplevdes som 

slitstarkast var enligt genomsnittsvärden också borstat aluminium, följt av anodiserat 

aluminium som här uppfattades vara bara aningen mindre slitstarkt. Därefter placerade sig 

1 – plywood bok 

2 – anodiserat Al 

3 – PETG 

4 – PVC  

5 – plywood björk 

6 – borstat Al 
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8 – HP 



60 

 

PVC SF och stål. Som mest ”naturnära” upplevdes björk plywood och därefter borstat 

aluminium. PVC SF och bok plywood fick även höga poäng.  

De lägsta poängen, både vad det gäller ”pålitligt”, ”slitstarkt” och ”naturnära”, fick PETG. 

HP fick också ganska låga poäng för samtliga önskade upplevelser.  

Totalt sett var standardavvikelsen större vid bedömningen av upplevelserna jämfört med 

bedömningen av egenskaperna. De största avvikelserna från medelvärdet bland upplevelserna 

hade ”slitstarkt” och ”pålitligt”. Materialproverna som hade mest avvikelse på alla 

upplevelser sammanlagt var bok plywood, björk plywood och HP. Materialen som hade den 

minsta avvikelsen på alla upplevelser sammanlagt var anodiserat- och borstat aluminium, 

samt PETG. 

Kommentarer som testpersonerna gjorde under den här delen av testet var att om man visste 

vad det var för material kändes det mer pålitligt. De upplevde att man litade mindre på 

material som man inte kände igen. Andra kommentarer var att det som känns mindre 

bearbetat upplevs som naturnära, även om materialet i sig inte är direkt naturligt.  Även om 

bedömning av hårdheten inte ingick i testet försökte vissa personer fortfarande ta in det i 

bedömningen av pålitligheten. Några uttryckte att ”det här materialet känns hårt som sten – 

det känns mer pålitligt” [39].  

En annan kommentar som förekom några gånger var att testpersonen ville ”se tjockleken, hur 

materialet lägger sig, känna runt materialet med hela handen” [40].  

 

Figur 5.7. Materialupplevelse, blindtest. Längst med den horisontella axeln – material i 

samma ordning som de testades. Längst med den vertikala axeln – medelvärden av 

testpersonernas svar. De svarta linjerna representerar standardavvikelser från 

medelvärdena. 
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5.4.3 SUBJEKTIV BEDÖMNING AV UPPLEVELSEN, SYNLIGT TEST 

I Figur 5.8 presenteras hur pålitliga, slitstarka och naturnära materialen upplevdes vara när 

testpersonerna fick titta på proverna. För en jämförelse mellan blind- och det synliga testet se 

Figur 5.9. 

 

Figur 5.8. Materialupplevelse då proverna var synliga. Längst med den horisontella axeln – 

material i samma ordning som de testades (se Figur 5.2 för nummerreferens). Längst med 

den vertikala – medelvärdet. De svarta linjerna representerar standardavvikelsen. 

 

Figur 5.9. Materialupplevelse under både det blinda och det synliga testet.  
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Medelvärden följer en trend likt det  föregående testet: PETG och HP får väldigt låga poäng. 

Vad det gäller pålitligt och slitstarkt får även plywoodmaterialen låga poäng. De största 

skillnaderna i svaren (större än 0,5 poäng) mellan det blinda och det synliga testena är för 

materialet bok plywood (alla tre upplevelser), björk plywood (pålitligt, slitstarkt), borstat 

aluminuim (naturnära) och stål (pålitligt). Plywoodmaterialen upplevs som mindre pålitliga 

och slitstarka och mer naturnära när testpersonerna får se dem. Samtidigt upplevs då 

metallerna som mer pålitliga och slitstarka, med undantag för anodiserat aluminium. 

Metallerna upplevs också mindre naturnära i det synliga testet, speciellt borstat aluminium. 

Likt det föregående upplevelsetestet är standardavvikelsen högre än vid bedömningen av 

egenskaperna. Totalt sett är den dessutom en aning högre än under blindtestet. Även i detta 

fall hade upplevelserna ”pålitligt” och ”slitstarkt” högre avvikelse från medelvärdet än 

”naturnära”. Materialprover som hade störst avvikelse på alla upplevelser sammanlagt var 

bok plywood, PVC SF och stål. Materialen som hade minst avvikelse på alla upplevelser 

sammanlagt var PETG, anodiserat och borstat aluminium. 

Även under detta test kommenterade testpersonerna att när de visste vad det var för material 

kändes det mer pålitligt. Det var dessutom lättare att känna igen materialen när de var synliga 

– speciellt gällande stål. En testperson som inte kunde förstå vad ett prov (stål) var för 

material, beskrev att provet kändes konstigt och han inte fick några associationer med det. 

När han fick se materialet blev han väldigt förvånad. Tre av testpersonerna hade liknande 

kommentarer om att materialet inte kändes slitstarkt, men de ”vet att det är det eftersom det 

ser ut som metall” [41]. 

5.4.4 TAKTILITETSPROFILER OCH UPPLEVELSER 

Materialens taktilitetsprofiler från Figur 5.5 sätts mot en pålitlighetsskala för att kunna se 

samband mellan dessa och upplevelsen. Figur 5.10 illustrerar materialprofilerna och 

medelvärdet av pålitlighetsbedömningen under blindtestet. 

Pålitlighetspoängen verkar öka med minskande fuktighet, ökande strävhet, grovkornighet och 

värme tills det kommer till aluminiummaterialen. Om aluminium betraktas separat från de 

andra materialen är det fortfarande minskande fuktighet, ökande strävhet och grovkornighet 

som bidrar till pålitligheten. Anodiserat aluminium upplevs som kallast av alla materialprover 

och väger eventuellt upp för den låga strävheten och grovkornigheten.  

Om plasterna betraktas separat så är det PVC SF som upplevs som mest pålitlig. Den har en 

taktilitetsprofil som är väldigt skiljt från PETG med sin mycket grövre kornighet. Den är 

också torrare, varmare och strävare. Bland plywoodmaterialen så är det torrare, 

grovkornigare, strävare och varmare som upplevs en aning pålitligare. Dock är båda väldigt 

nära varandra på pålitlighetsskalan för att kunna jämföras. 

Om de olika egenskaperna som ingår i taktilitetsprofilen betraktas separat så är det en 

minskande fuktighet som bidrar till pålitlighet tills det kommer till PVC SF och aluminium. 

Samma sak gäller för ökande strävhet och ökande grovkornighet. Vad det gäller egenskapen 

värme så hittas det inget mönster, förutom att de två kallaste materialen hamnade högst upp. 

Om det ens finns något samband är det inte linjärt. 

Ett mönster kan också ses i kombinationen av egenskaperna: ju planare lutningen av linjen 

mellan grovkornighet och värme, desto mer uppfattas ett material som pålitligt. 
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Figur 5.10. Blindtestet. Den vertikala axeln – medelvärdet av pålitlighetspoängen, den 

horisontella – materialproverna ordnade efter stigande pålitlighet. Notera att 

pålitlighetsskalan inte börjar från noll. Siffrorna till vänster om profilerna är de mer exakta 

pålitlighetsvärdena. 
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Figur 5.11 illustrerar de genomsnittliga materialprofilerna och medelvärdet av slitstyrkan 

under blindtestet. 

Diagrammet i Figur 5.11 är väldigt likt det som förekommer i Figur 5.10. Den största 

skillnaden här är att stål kom längre upp i den vertikala skalan, samtidigt som björk plywood 

hamnade längre ner. Också aluminiummaterialen kom närmare varandra. Trenden, att 

slitstyrkan ökar med minskande fuktighet, ökande strävhet och grovkornighet (med undantag 

för aluminium), stämmer inte längre. Det stämmer dock om metallerna och plasterna 

betraktas separat. 

Om egenskaperna betraktas separat hittas inget samband för varken värme, fuktighet, strävhet 

eller grovkornighet. Vad det gäller olika kombinationer av egenskaperna finns det även där 

en tendens att kombinationen kallt och grovkornigt bidrar till mer slitstyrka. En annan mindre 

tydlig tendens som kan urskiljas är att ju planare lutningen av linjen mellan grovkornighet 

och strävhet desto mer slitstarkt uppfattas material vara. Alltså ger förhållandet ”lika strävt 

som grovkornigt" högre slitstyrkepoäng. 
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Figur 5.11. Blindtestet. Den vertikala axeln – medelvärdet av pålitlighetspoängen, den 

horisontella – materialproverna ordnade efter stigande slitstyrka. Notera att den vertikala 

skalan börjar med 2. Siffrorna till vänster om profilerna är de mer exakta slitstyrkevärdena. 
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Figur 5.12 illustrerar materialprofilerna och den genomsnittliga bedömningen av 

naturnärheten utifrån blindtestet. Diagrammet i figuren visar en tydlig trend: då fuktigheten 

minskar uppfattas material bli mer naturnära. Även ökande strävhet och grovkornighet får 

liknande effekt. Dock påverkar inte värmeegenskapen denna uppfattning. Samma samband 

gäller även då olika typer material betraktas separat (bara plaster, bara trä osv). 
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Figur 5.12. Blindtestet. Den vertikala axeln – medelvärdet av naturnärhetspoängen, den 

horisontella – materialproverna ordnade efter stigande naturnärhet. Notera att den vertikala 

skalan börjar med 0,5. Siffrorna till vänster om profilerna är naturnärhetsvärdena. 
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5.4.5 TAKTILITETSPROFILER OCH VIKTADE UPPLEVELSER 

Eftersom de önskade upplevelserna var av olika vikt (framkom ur QFD-analysen), sattes en 

viktningspoäng för varje upplevelse. Viktningspoängen multiplicerades med medelvärden av 

poängen som testpersonerna gav respektive material och upplevelse. ”Pålitligt” värderades till 

9 viktningspoäng, ”slitstarkt” till 9 viktningspoäng och ”naturnära” till 6 viktningspoäng. 

Exempelvis fick PETG av testpersonerna medelvärdena 2.1 poäng för pålitlighet, 2.3 poäng 

för slitstyrka och 1.0 för naturnärhet. Poängen multipliceras med motsvarande viktningspoäng 

(2.1 multipliceras med 9, 2.3 med 9 och 1.0 med 6), produkterna summeras och delas på 

summan av viktpoängen. Detta resulterar i att PETG får totalt 1.9 poäng för de viktade 

upplevelserna tillsammans. 

Figur 5.13 visar materialprofilerna och deras relation till de tre viktade upplevelserna 

tillsammans under blindtestet. Figur 5.13 är väldigt lik Figur 5.10 då materialen är placerade i 

samma ordning. Samma sak gäller för de viktade upplevelserna tillsammans som för 

pålitlighetsupplevelsen: lutningen av linjen mellan grovkornighet och värme planar ut i takt 

med ökande poäng. Även förhållandet ”lika strävt som grovkornigt" ger högre poäng, vilket 

också noterades tidigare under slitstyrkeupplevelsen (se Figur 5.11).  
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Figur 5.13. Blindtestet. Den vertikala axeln – poäng för de viktade önskade upplevelserna 

tillsammans, den horisontella – materialproverna. Notera att den vertikala skalan börjar med 

1. Siffrorna till vänster om profilerna är de mer exakta viktade värdena. 
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Figur 5.14 visar materialprofilerna och deras relation till de tre viktade upplevelserna 

tillsammans under det synliga testet.  I figuren tappar alla material i de viktade poängen 

generellt sett under det synliga testet, i synnerlighet plywoodmaterialen.  Stål är det enda 

materialet som kliver högre upp. Även här planar lutningen av linjen mellan grovkornighet 

och värme ut i takt med ökande poäng och förhållandet ”lika strävt som grovkornigt" ger 

högre poäng. 
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Figur 5.14. Synliga material. Den vertikala axeln – poäng för de viktade önskade 

upplevelserna, den horisontella – materialproverna. Notera att den vertikala skalan börjar 

med 1. Siffrorna till vänster om profilerna är de mer exakta viktade värdena. 
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Figur 5.15 visar en enklare jämförelse över de olika upplevelserna och även den viktade 

upplevelsen var för sig under både det blinda och det synliga testet. 

 

Figur 5.15. De viktade materialupplevelserna och upplevelserna var för sig under både det 

blinda och det synliga testet. Den vertikala axeln – den genomsnittliga poängen, den 

horisontella – materialproverna i samma ordning som de testades. 

Figur 5.15 visar att den största skillnaden i de viktade poängen mellan det blinda och det 

synliga testet är för materialet bok plywood, följt av björk plywood och stål. Båda 

plywoodmaterialen sjönk i poängen för pålitlighet och slitstyrka när de blev synliga, 

samtidigt som de upplevdes mer naturnära. För stål är det däremot en omvänd relation, det 

uppfattades som mer pålitlig och slitstark (dock en aning mindre naturnära) och fick därmed 

totalt sett högre viktade poäng under det synliga testet. 

5.4.6 OBJEKTIVA PARAMETRAR – FRIKTIONSMÄTNINGAR 

Resultat från friktionsmätningarna presenteras i form av medelvärde av mätdata för varje 

testperson i Figur 5.16 och det sammanlagda medelvärdet av mätdata för samtliga 

testpersoner tillsammans presenteras i Figur 5.17. 
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Figur 5.16. Medelvärdet av friktionskoefficienten μ hos samtliga materialen för varje 

testperson separat. 

 

Figur 5.17. Medelvärdet av friktionskoefficienten μ hos samtliga material för alla 

testpersoner tillsammans.  
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Figur 5.18 visar taktilitetsprofilerna från Figur 5.5 placerade mot friktionskoefficientskalan. I 

figuren syns ett samband mellan egenskapen ”fuktighet” och friktionen: ju torrare materialet 

beskrevs desto lägre friktionskoefficienten, med undantag för bok plywood. Samma samband 

gäller för ”strävhet” och ”grovkornighet”: ju strävare och grovkornigare materialet beskrevs 

desto lägre friktionskoefficienten, med undantag för bok plywood.
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Figur 5.18. Friktionskoefficient μ för samtliga materialen med respektive taktilitetsprofiler. 
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I Figur 5.19 illustreras upplevelserna pålitligt, slitstarkt och naturnära som funktion av 

friktionskoefficienten. För de två förstnämnda upplevelserna kunde inget linjärt samband 

hittas utifrån figuren, förutom att materialen med de högsta friktionskoefficientsvärdena 

(PETG och HP) får låga poäng för både ”slitstarkt” och ”pålitligt”. Gällande den tredje 

upplevelsen – naturnära – så observerades det ett samband att minskande 

friktionskoefficienten ger högre naturnära-poäng.  
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Figur 5.19. Förhållandet mellan friktionskoefficienten μ och de önskade upplevelserna – 

pålitligt, slitstarkt och naturnära. Figuren avser blindtestet. 
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Sammanfattningsvis: ju torrare, strävare och grovkornigare materialet var desto lägre blev 

friktionskoefficienten. Material med höga friktionsvärden ansågs vara varken pålitliga eller 

slitstarka men mer naturnära. 

5.4.7 OBJEKTIVA PARAMETRAR – VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA 

Tabell 5.2 visar de genomsnittliga värme-poängen från den subjektiva bedömningen och 

värmeledningsförmåga hämtad från materialdatablad för respektive material. Eftersom all 

information inte hittades i materialdatablad gjordes vissa antaganden och därmed är värdena 

för värmeledningsförmåga ungefärliga. I och med att testpersonerna jämförde de olika 

materialen och inte satte några absoluta värden, ”översattes” värmeledningsförmågan till 

värmeledningspoäng på skala 1-5 där 1 är det material som leder värmen bäst. 

Tabell 5.2. Genomsnittliga poäng av den subjektiva bedömningen av värme-egenskap och 

värmeledningsförmåga hämtat ur materialdatablad, samt värmeledningspoäng för respektive 

material. Värdena för värmeledningsförmåga är ungefärliga. T ex det hittades värden endast 

för aluminium allmänt och inte specifikt för anodiserat eller borstat. Därmed antogs det att 

båda materialen har ungefär samma värmeledningsförmåga. Eftersom PVC SF hade 

skummad kärna togs medelvärdet mellan skummade plastmaterials värmeledningsförmåga 

och vanlig PVC:s värmeledningsförmåga. 
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Material Kommentar och källa 

Bok plywood 3.5 0.13 5 Plywood 0.13 (W·m
-1

·K
-1

) [36] 

Anodiserat 

aluminium 
1.5 205 1 Aluminium allmänt 205 (W·m

-1
·K

-1
) [37] 

PETG 2.8 0.2 4 0.2 (W·m
-1

·K
-1

) [38] 

PVC SF 3.7 0.12 5 
Skummade plastmaterial 0.03 (W·m

-1
·K

-1
) [36] 

PVC 0.2 (W·m
-1

·K
-1

) [38] -> medelvärdet av 0.03 och 0.2 

Björk plywood 4.3 0.13 5 Plywood 0.13 [36] 

Borstat 

aluminium 
2.1 205 1 Aluminium allmänt 205 (W·m

-1
·K

-1
) [37] 

Stål (rå) 2.2 50.2 2 Stål allmänt 50.2 (W·m
-1

·K
-1

) [36] 

HP  2.9 0.2 4 0.2 (W·m
-1

·K
-1

) [38] 

Sambandet mellan de subjektiva och de objektiva värdena presenteras i Figur 5.20. I figuren 

syns att testpersonernas svar stämde ganska bra överens med de objektiva värdena. 
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Figur 5.20. Värmeledningspoäng och subjektiv bedömning av värmeegenskapen för de olika 

materialen.  

Diagrammet där värmeledningsförmåga (absoluta värden) kan jämföras med den subjektiva 

bedömningen av ”värme” finns i bilaga 5. 

Figur 5.21 illustrerar relationen mellan taktilitetsprofiler och värmeledningspoäng. I figuren 

ses inget samband mellan värmeledningspoäng och någon annan egenskap än värme. I Figur 

5.22 illustreras upplevelserna pålitligt, slitstarkt och naturnära som funktion av 

värmeledningspoängen. Inget linjärt samband kunde hittas för någon av upplevelserna. 
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Figur 5.21. Värmeledningspoäng för de olika materialen och deras taktilitetsprofiler.  
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Figur 5.22. Förhållandet mellan värmeledningspoängen och de subjektiva upplevelserna – 

pålitligt, slitstarkt och naturnära. Figuren avser blindtestet. 
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5.5 SLUTSATS 

Nedan följer en sammanfattande slutsats i form av svar på frågorna uppställda i avsnittet 5.1 

Syfte. 

Vilka material ger den önskade taktilitetsupplevelsen? 

Av de åtta material som testpersonerna bedömde gav borstat aluminium högst poäng för den 

önskade upplevelsen med avseende på alla tre upplevelser tillsammans (viktade). På andra 

plats kom anodiserat aluminium, följt av PVC SF.  

Hur beskriver användaren dessa material? 

Borstat aluminium – kallt, lite torrt, medelsträvt och lite grovkornigt. 

Anodiserat aluminium – kallt, lite fuktigt, lent och finkornigt. 

PVC SF – ganska varmt, lite torrt, ganska strävt och ganska grovkornigt. 

Vad har dessa material för objektiva egenskaper?  

Borstat aluminium – friktionskoefficient 0.56, värmeledningsförmåga 205 (W·m
-1

·K
-1

). 

Anodiserat aluminium – friktionskoefficient 0.70, värmeledningsförmåga 205 (W·m
-1

·K
-1

). 

PVC SF – friktionskoefficient 0.52, värmeledningsförmåga 0.12 (W·m
-1

·K
-1

). 

Finns det något mönster mellan materialbeskrivningen och den önskade 

taktilitetsupplevelsen? 

Materialen som beskrevs som torrare, strävare och grovkornigare upplevdes som mer 

pålitliga. Dock upplevdes ett väldigt kallt material (anodiserat aluminium) som mer pålitligt 

generellt sett, trots sin lena och finkorniga textur. Ett annat mönster som observerades var att 

ju planare lutningen är hos linjen mellan grovkornighet och värme (det vill säga kombination 

av kallt och grovkornigt), desto mer pålitligt uppfattas ett material vara.  

För upplevelsen ”slitstarkt” så var det bara när metallerna och plasterna betraktades separat 

som samma mönster som för ”pålitlighet” uppstod: ”slitstyrkan” ökar med minskande 

fuktighet, ökande strävhet och grovkornighet. Även här fanns mönstret att kombinationen 

kallt och grovkornigt bidrar till mer ”slitstyrka”. Sambandet att lika strävt som grovkornigt 

ger högre slitstyrkepoäng, tas inte med som slutsats eftersom definitionerna av egenskapen 

”lent” skiljde sig mellan olika personer. 

Den starkaste ”naturnära” upplevelsen kunde fås med kombinationen av torrt, strävt och 

grovkornigt. Samma samband gällde även då de olika materialen betraktades separat (bara 

plaster, bara trä osv). 

För de viktade upplevelserna var det kombinationen kallt och grovkornigt som var det 

tydligaste sambandet. 

Finns det något mönster mellan den subjektiva materialbeskrivningen och de 

objektiva värdena? 
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Ju torrare, strävare och grovkornigare materialet var desto lägre blev friktionskoefficienten 

(med undantag för bok plywood). Gällande värmeledningsförmågan, fanns det inget samband 

med någon annan egenskap än ”värme”. 

Finns det något mönster mellan den önskade taktilitetsupplevelsen och de objektiva 

värdena? 

Inget tydligt samband kunde ses mellan friktionskoefficienten och upplevelserna ”pålitligt” 

och ”slitstarkt”, däremot fanns det en tendens att lägre friktion upplevdes mer naturnära. Inget 

samband kunde heller ses mellan värmeledningsförmågan och upplevelserna, förutom att de 

två kallaste materialen hade högst poäng för ”pålitligt” och ”slitstarkt”. Om det kan betraktas 

som ett samband så är detta inte linjärt. 

Beskriver olika individer ett och samma material på samma sätt?  

Trots att det fanns en spridning i testpersonernas svar, i synnerlighet för egenskapen ”värme”, 

var den tillräckligt liten för att kunna generalisera svaren. Dessa skillnader kan bero på att 

materialproverna var relativt små och att ett material kunde värmas upp om de kändes på fler 

gånger än ett annat. Trots att testpersonerna definierade egenskapen ”lent” olika, så var det 

inte det som gav den största spridningen eller standardavvikelsen totalt sett. Däremot, om man 

betraktade materialen separat, var standardavvikelsen störst för just denna egenskap vid 

bedömningen av de ”klibbigare” materialen PETG, HP och stål.  

Generellt sett var spridningen större vid bedömning av upplevelsen. Detta antyder att 

människans definitioner av vad som är ”varmt”, ”strävt” osv är mer universella än definitioner 

av känslomässiga upplevelser som ”pålitlighet” och ”slitstyrka”. De känslomässiga 

upplevelserna verkar vara starkt anknutna till associationer och individuella erfarenheter. 

Hur påverkar synen taktilitetsupplevelsen? 

När testpersonerna fick se materialen påverkade typen av material mer hur de upplevdes: 

metallerna upplevdes allmänt som mer slitstarka och pålitliga samtidigt som 

plywoodmaterialen fick den motsatta uppfattningen. Det måste noteras att även under 

blindtestet försökte testpersonerna lista ut vad det var för material som de kände på. 

Upplevelsen blev då förstärkt av kunskapen om materialet när de även fick se det.  

Sammanfattningsvis – vilken rekommendation kan ges gällande materialval för det 

fortsatta arbetet med produkten? 

Vid materialval borde ett kallt material med grövre, strävare och torrare textur väljas. Om det 

i det fortsatta arbetet med produkten bestäms att den ska göras i plast, borde materialets yta ha 

mer textur, vara strävare och mindre fuktigt. Samma sak gäller om trämaterial väljs. Material 

som påminner om PETG borde undvikas. Det vill säga ”plastiga”, glatta och med mycket 

reflexer, med andra ord oljiga och varma.  

De objektiva parametrarna som undersöktes i denna studie ansågs inte vara tillräckliga för att 

kunna vägleda vid materialval. 

Eventuellt kan sambandet mellan taktilitetsprofilerna och upplevelserna även tillämpas på 

andra materialtyper i andra delar av produkten. Dock bör det tas med försiktighet eftersom 

andra delar av produkten kan ha andra önskade upplevelser än ”pålitlighet”, ”slitstyrka” och 

”naturnära”.  
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5.6 DISKUSSION 

Som tidigare nämnts, var spridningen totalt sett större vid bedömning av upplevelsen jämfört 

med bedömning av egenskaperna, eftersom det sistnämnda var mer universellt. Detta kan 

också bero på att definitionerna av de önskade upplevelserna var abstrakta. En person 

kommenterade att grövre kornighet gör att smutsen samlas i texturen, vilket var negativt för 

slitstyrkan eftersom det kändes att materialet förstördes då. För henne var de glatta materialen 

mer slitstarka. Detta stämde inte överens med de flesta av testpersonerna som upplevde att 

sträva och grovkorniga ytor är mer reptåliga och därmed mer slitstarka. Scenariot som de 

föreställde sig spelade stor roll för deras svar. Om testerna gjordes en annan dag skulle kanske 

ett annat resultat erhållits.  

Många i testgruppen ville veta vad det var för material för att kunna avgöra hur det upplevdes. 

När de inte fick något svar från intervjuaren försökte de lista ut det själva. Det verkade inte 

vara tillräckligt, och därmed svårt, att bara gå efter hur en yta kändes. De ville ha 

associationer med materialet och, med hjälp av tidigare erfarenhet med materialet, bedöma 

om det var pålitligt, slitstarkt eller naturnära.  

Enligt testpersonerna var stål ett svårt material att känna igen. Detta kan bero på att skivan var 

mycket mindre och tunnare än aluminiumskivorna, och därför inte var lika kall och hård som 

en typisk metall. Det kan förklara att det blev så stor skillnad i upplevelsen när de fick se 

materialet. Det är ett exempel på att testpersonernas uppfattning av vad det var för typ av 

material påverkade deras svar. Som fortsättningsstudie på detta ämne, skulle det vara 

intressant att testa om det går att lura den taktila känslan, alternativt om det är lättare att lura 

det visuella sinnet än det taktila sinnet. I en sådan studie skulle en solid stålskiva kunna testas 

mot en laminatskiva, t ex Formica:s DecoMetal® (ett högtryckslaminat som består av 

metallfolie ovanpå en laminatkärna). 

Förutom att lista ut vad det var för typ av material, ville testpersonerna också känna på 

materialproverna med hela handen, böja det, känna tjockleken osv. Att bara känna på en yta 

upplevdes inte vara tillräckligt för att kunna avgöra om materialet var pålitligt och slitstarkt. 

Detta önskemål var inte möjligt i detta fall eftersom materialproverna var olika stora och olika 

tjocka. Dessutom skulle analys av fler parametrar inte kunna rymmas inom tidsramen. 

Däremot kommer detta vara fallet för användaren av produkten – han/hon kommer kunna 

känna på materialet hur de vill. Detta bidrar naturligtvis till osäkerheten av denna studie – den 

totala upplevelsen kan skilja sig från upplevelsen av ytan enbart. 

Friktionstesterna visade att ju strävare och grovkornigare materialet beskrevs desto lägre var 

friktionskoefficienten, med undantag för plywood bok. Detta var märkligt med tanke på att 

lena och finkorniga material borde, rätt intuitivt, ha lägre friktion. Antagligen spelade 

”klibbighet”, eller med andra ord ”stick-slip” fenomenet, större roll för just det 

materialurvalet. Om de flesta av testpersonerna inte tycke att ”klibbiga” material borde 

definieras som ”lena”, skulle friktionskoefficienten stämma bättre överens med vad som 

förväntades. 

För framtida taktilitetstester rekommenderas det att vara noga med ordvalet, eftersom den 

verbala uppfattningen spelar roll. Exempelvis skiljde sig uppfattningen av vad som är ”lent” 

mellan olika personer. Definitionerna av slitstarkt och pålitligt var även dem för lika varandra 

för att kunna ge en större bild av taktilitetsupplevelsen. 

Tidsmässigt var de subjektiva testerna snabbare på att ta fram en ”rik” profil av materialets 

yta. Det tog mer tid att ta fram rådata för de två objektiva parametrarna (friktionskoefficienten 
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och värmeledningsförmågan) än för de fyra subjektiva beskrivande egenskaperna (värme, 

fuktighet, strävhet och grovkornighet). Om man hade tillgång till en fullständig 

materialdatabas med värden för friktionskoefficient, värmeledningsförmåga, hårdhet, 

glansnivå med mera för samtliga material, skulle det gå mycket snabbare. Men än så länge är 

de subjektiva beskrivningarna av materialet mer effektiva och samtidigt ”tillräckligt 

objektiva” för att kunna tillämpas som riktlinjer vid materialval.  

En annan rekommendation är att använda sig av taktilitetsprofiler. Dessa kan även utformas 

med fler än fyra axlar om man vill ha med fler egenskaper. Profilernas fördel är att man får en 

visuell representation av materialets egenskaper och kan använda profilen inuti grafer och 

därmed få överblick över fler dimensioner på samma gång. 

Ett ytterligare test som skulle vara bra att göra är att undersöka om det finns ett samband 

mellan matthet och upplevelser, men också om det finns något samband mellan egenskaperna 

”torrt” och ”matt”. Matthet skulle kunna mätas objektivt med en glansmätare och vara med i 

urvalet av de förutbestämda egenskaperna under den subjektiva delen.  

Det skulle också vara intressant att testa kombinationer av olika material. Om tre olika 

material upplevs på ett sätt när de bedöms separat, hur kommer de att upplevas tillsammans? 
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6. SLUTSATS 
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Ett avlastande produkt för fjällvandring utvecklades med de tidigare studierna hos Prodelox 

som utgångspunkt. Till kraven uppställda i de tidigare studierna adderades ett antal ytterligare 

krav utifrån användarstudien. Användarstudien gav en djup bild av fjällvandringen, där 

enkelhet och flexibilitet värderas högt.  

Det ställdes många krav på produkten, en del motstridiga. Därför var det nödvändigt att dela 

upp konceptutvecklingsfasen i olika delproblem och ta beslut på det sätt som ansågs vara bäst 

för problemet i frågan.  

Produkten fick namnet Skalbaggen för att hylla fjällvandrarens kärlek till naturen. Skalbaggen 

är tänkt att användas under sommarsäsong i de svenska fjällen för längre turer med 

packningsvolym mellan 50-70 liter. En vinter- och en jaktmodell av produkten sågs som en 

möjlighet för den framtida utvecklingen. I Figur 6.1 illustreras fragment av slutkonceptet. 

     

Figur 6.1. Fragment av slutkonceptet Skalbaggen. 

Taktilitetsstudien ledde till materialrekommendationen att ett kallt material med grövre, 

strävare och torrare textur bör väljas. Plastmaterial kan också vara ett alternativ, men endast 

då materialets yta har grövre textur, är strävare och mindre fuktig (mattare). 

För den tänkta konstruktionen ansågs plast vara mest lämpat för ändamålen, förslagsvis PVC, 

och plastytan som väljs bör vara sträv, mindre fuktig och med grov textur. Ett exempel på en 

sådan yta visas i Figur 6.2. 

     

Figur 6.2. En plastyta med rekommenderande egenskaper. 
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7. DISKUSSION OCH FORTSATT ARBETE 
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7.1 METOD- OCH KONCEPTKRITIK 

Det har varit en utmaning att hantera en så komplex produkt med många ingående 

delproblem. Nackdelen med den morfologiska analysen var att det fanns för många möjliga 

kombinationer. Därför fungerade det bra att besluta vissa delproblem separat före andra. Det 

var dock svårt att behandla dessa delar helt separat och undvika att tänka på flera problem 

samtidigt, eftersom många av dem gick in i varandra.  

Context mapping var väldigt givande men samtidigt tidskrävande metod att använda. Med den 

tiden och resurserna som fanns att tillgå, var det inte alltid lätt att få ihop större grupper av 

människor. Det som tog mest tid var att hitta deltagare och analysera all insamlad data. Det 

analyserades drygt 70 sidor transkriberat intervju- och sessionsmaterial samt material från 13 

ifyllda häften och 11 kollager. Kollage verkade fungera bra även för enskilda personer under 

de individuella sessionerna. Människorna var entusiastiska och ville spendera mycket tid på 

sessionerna och intervjuerna, eftersom fjällvandring (respektive jakt) är någonting de 

verkligen brinner för. Även utformningen av sessionerna och workbook spelar också in. 

Workbook var utformad med eftertanke och blev hemskickad som ett brev, vilket antagligen 

kändes personligt och omtänksamt. Kollage-uppgiften under sessionerna kommenterades som 

ett roligt inslag av de flesta av deltagarna.  

Insamling och analys av data tog väldigt lång tid även under taktilitetsstudien. Detta medförde 

att avgränsningar gällande produktutvecklingen var nödvändiga. Det hade varit roligt att få 

göra mer detaljerade lösningar i form av en 3D CAD-modell, en ny prototyp och nya 

användartester, som inte hanns med. Å andra sidan är det viktigt med grundliga 

undersökningar för det framtida arbetet.  

Besluten som togs under konceptfasen var författarens egna bedömningar. Även då 

beslutsmatrisen och QFD-diagrammet användes hade författaren inverkan på resultatet. 

Viktning av de olika kundönskemålen i QFD-diagrammet grundade sig i användarstudien, 

men var framtagna av författaren och därför borde resultatet ses med försiktighet. 

7.2 FORTSATT ARBETE 

En utförlig ergonomistudie rekommenderas för fortsatt arbete med produkten. Under studien 

bör tester utföras som tydligt bevisar att kroppen avlastas med produkten. Den fysiska 

belastningen kan mätas antigen med en pulsmätare eller med EMG (elektromyografi – 

ytelektroder som placeras på huden och registrerar den elektriska muskelaktiviteten). 

Innan produkten kan lanseras behövs bland annat en omfattande marknadsundersökning, 

lösningar på mer detaljerad nivå i form av en 3D CAD-modell, en ny prototyp och 

användartester. Som en del i användartesterna rekommenderas ytterligare en materialstudie, 

då helhetsupplevelse av produkten med det valda materialet undersöks.   
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BILAGA 1. WORKBOOK IFYLLT AV EN DELTAGARE 
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BILAGA 2. ANDRA PRODUKTER 

MAGVÄSKA 

 

Bilden hämtad från http://www.addnature.com/Department.aspx?dept_id=11187 

BARNBÄRSTOL 

 

 

Bilden hämtad från 

http://www.addnature.com/product.aspx?pf_id=VAUDEJOLLYCOMFI_S10 

Fördelar Nackdelar 

kompletterar ryggsäck eller pulka om man inte 

vill använda fickor 

vissa fjällvandrare upplever att den är för liten 

(som komplement till pulkan)  

 två väskor att hålla reda på 

Fördelar Nackdelar 

barnen kan vara med litet packningsutrymme  

 väger en del (ca 3,4 kg) 
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STAVAR 

 

Bilden hämtad från 

http://www.addnature.com/product.aspx?pf_id=BDTRAILBATRPOLE_S09 

  

Fördelar Nackdelar 

hjälper till, känns lättare att gå mer som balanshjälp än avlastningshjälp  

behövs vid vadning man kan använda en vanlig träpinne istället  

smidiga: går att fälla ihop och väger bara     

500 g/par 

när de ställs ifrån, måste man luta sig för att 

plocka upp de igen 

 man ser inte utsikten om man måste 

koncentrera sig på stavar (en ovan vandrare) 
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BILAGA 3. TAKTILITETSTEST FORMULÄR 1, MATERIALBESKRIVNING  

Hur känns de olika materialen med avseende på värme, fuktighet, strävhet och textur? Ringa 

in ditt svar på skala 1-5. Om du är osäker på svaret kryssa i rutan ”osäker” bredvid ditt svar. 

Material nr Egenskap Osäker 

 Värme  

 kallt  varmt  

Material 1  1 2 3 4 5   

Material 2  1 2 3 4 5   

Material 3  1 2 3 4 5   

Material 4  1 2 3 4 5   

Material 5  1 2 3 4 5   

Material 6  1 2 3 4 5   

Material 7  1 2 3 4 5   

Material 8  1 2 3 4 5   

         
 Fuktighet/fetthet  
 torrt      fuktigt   

Material 1  1 2 3 4 5   

Material 2  1 2 3 4 5   

Material 3  1 2 3 4 5   

Material 4  1 2 3 4 5   

Material 5  1 2 3 4 5   

Material 6  1 2 3 4 5   

Material 7  1 2 3 4 5   

Material 8  1 2 3 4 5   
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Material nr Egenskap Osäker 

 Strävhet  

 lent  strävt  

Material 1  1 2 3 4 5   

Material 2  1 2 3 4 5   

Material 3  1 2 3 4 5   

Material 4  1 2 3 4 5   

Material 5  1 2 3 4 5   

Material 6  1 2 3 4 5   

Material 7  1 2 3 4 5   

Material 8  1 2 3 4 5   

         

 Textur/kornighet  
 fint      grovt   

Material 1  1 2 3 4 5   

Material 2  1 2 3 4 5   

Material 3  1 2 3 4 5   

Material 4  1 2 3 4 5   

Material 5  1 2 3 4 5   

Material 6  1 2 3 4 5   

Material 7  1 2 3 4 5   

Material 8  1 2 3 4 5   
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BILAGA 4. SUBJEKTIV BEDÖMNING MED TESTPERSONERNAS SVAR 

 

 

Markeringar:            

 

- osäker på svaret   

       

 

 

- definierar "lent" som slät, det får inte vara "klibbigt"  

 
 

              

 

Plywood bok 
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egenskaper 

värme 4 3 3 3 4 5 4 3 2 4 3,5 5 2 0,81 

fuktighet 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2,3 3 1 0,64 

strävhet 1 2 2 3 4 3 4 3 3 2 2,7 4 1 0,9 

kornighet 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3,1 4 2 0,7 

upplevelser, 
blind test 

pålitligt 5 2 3 4 1 2 4 3 4 2 3 5 1 1,18 

slitstarkt 4 2 5 3 2 2 4 3 4 1 3 5 1 1,18 

naturnära 4 3 4 3 1 2 4 4 5 4 3,4 5 1 1,11 

upplevelser, 
synligt test 

pålitligt 5 1 1 3 1 1 4 2 2 3 2,3 5 1 1,35 

slitstarkt 3 1 1 4 1 1 4 2 1 1 1,9 4 1 1,22 

naturnära 5 5 5 4 2 1 5 4 5 5 4,1 5 1  1,37 

Anodiserad Aluminium 

egenskaper 

värme 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1,5 4 1 0,92 

fuktighet 3 4 2 4 3 4 3 4 2 3 3,2 4 2 0,75 

strävhet 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1,9 3 1 0,7 

kornighet 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1,7 3 1 0,64 

upplevelser, 
blind test 

pålitligt 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3,7 4 3 0,46 

slitstarkt 4 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 3 0,63 

naturnära 3 1 3 3 3 3 2 3 5 2 2,8 5 1 0,98 

upplevelser, 
synligt test 

pålitligt 5 3 5 5 4 2 3 3 4 4 3,8 5 2 0,98 

slitstarkt 4 4 2 5 4 2 3 3 3 5 3,5 5 2 1,02 

naturnära 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2,4 3 2 0,49 
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PETG 
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värme 2 3 5 2 4 3 2 3 1 3 2,8 5 1 1,08 

fuktighet 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4,9 5 4 0,3 

strävhet 4 3 4 3 1 1 1 1 1 2 2,1 4 1 1,22 

kornighet 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 3 1 0,6 

upplevelser, 
blind test 

pålitligt 2 1 5 1 3 1 2 1 3 2 2,1 5 1 1,22 

slitstarkt 3 3 1 3 5 1 2 1 2 2 2,3 5 1 1,17 

naturnära 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

upplevelser, 
synligt test 

pålitligt 2 3 4 1 2 1 2 1 1 3 2 4 1 1 

slitstarkt 4 3 1 1 1 2 2 1 2 3 2 4 1 1 

naturnära 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

PVC SF (skummad kärna) 

egenskaper 

värme 4 4 3 5 3 4 4 3 4 3 3,7 5 3 0,64 

fuktighet 2 3 2 2 1 3 2 3 3 4 2,5 4 1 0,81 

strävhet 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3,9 5 3 0,54 

kornighet 5 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3,7 5 2 0,78 

upplevelser, 
blind test 

pålitligt 5 5 2 2 2 4 4 4 3 4 3,5 5 2 1,12 

slitstarkt 5 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3,5 5 2 0,81 

naturnära 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3,5 4 2 0,67 

upplevelser, 
synligt test 

pålitligt 4 5 3 3 
 

3 1 4 5 1 3,2 5 1 1,67 

slitstarkt 3 5 5 2 4 4 1 4 5 2 3,5 5 1 1,36 

naturnära 5 5 4 2 1 3 2 3 5 2 3,2 5 1 1,4 

Plywood björk 

egenskaper 

värme 5 5 4 4 4 3 5 5 3 5 4,3 5 3 0,78 

fuktighet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1,2 3 1 0,6 

strävhet 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4,9 5 4 0,3 

kornighet 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4,8 5 3 0,6 

upplevelser, 
blind test 

pålitligt 3 5 1 5 2 4 3 4 3 1 3,1 5 1 1,37 

slitstarkt 5 5 1 3 1 3 3 3 4 1 2,9 5 1 1,45 

naturnära 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 4,5 5 1 1,2 

upplevelser, 
synligt test 

pålitligt 4 3 1 4 1 4 3 4 1 1 2,6 4 1 1,36 

slitstarkt 3 2 1 3 1 4 2 3 1 1 2,1 4 1 1,04 

naturnära 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4,9 5 4 0,3 
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Borstad Aluminium 

  

te
st

p
er

so
n

 A
 

te
st

p
er

so
n

 B
 

te
st

p
er

so
n

 C
 

te
st

p
er

so
n

 D
 

te
st

p
er

so
n

 E
 

te
st

p
er

so
n

 F
 

te
st

p
er

so
n

 G
 

te
st

p
er

so
n

 H
 

te
st

p
er

so
n

 I 

te
st

p
er

so
n

 J
 

m
ed

el
 

m
ax

 

m
in

 

st
an

d
ar

d
-a

vv
ik

e
ls

e 

egenskaper 

värme 2 2 4 2 2 1 1 4 2 1 2,1 4 1 1,04 

fuktighet 2 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2,4 3 1 0,66 

strävhet 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3,2 4 2 0,6 

kornighet 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3,4 4 2 0,66 

upplevelser, 
blind test 

pålitligt 4 3 3 5 4 5 2 5 4 4 3,9 5 2 0,94 

slitstarkt 4 5 4 5 3 5 4 4 3 4 4,1 5 3 0,7 

naturnära 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4,1 5 3 0,54 

upplevelser, 
synligt test 

pålitligt 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4,4 5 3 0,66 

slitstarkt 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4,3 5 3 0,64 

naturnära 3 4 3 3 
 

3 2 2 4 3 3 4 2 1,14 

Stål (rå) 

egenskaper 

värme 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2,2 3 1 0,6 

fuktighet 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3,6 4 3 0,49 

strävhet 3 3 1 2 2 2 2 2 1 3 2,1 3 1 0,7 

kornighet 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 0,63 

upplevelser, 
blind test 

pålitligt 3 1 4 3 3 3 4 2 2 4 2,9 4 1 0,94 

slitstarkt 4 2 5 3 5 3 4 3 1 4 3,4 5 1 1,2 

naturnära 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2,5 3 1 0,67 

upplevelser, 
synligt test 

pålitligt 4 3 4 4 5 5 2 4 1 3 3,5 5 1 1,2 

slitstarkt 4 4 3 3 5 5 3 4 1 5 3,7 5 1 1,19 

naturnära 4 2 2 2 2 4 3 1 1 2 2,3 4 1 1 

HP 

egenskaper 

värme 3 3 3 5 3 4 3 2 1 2 2,9 5 1 1,05 

fuktighet 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4,3 5 4 0,46 

strävhet 4 4 2 3 2 1 1 1 1 3 2,2 4 1 1,17 

kornighet 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1,3 2 1 0,46 

upplevelser, 
blind test 

pålitligt 3 1 4 1 4 4 3 3 2 3 2,8 4 1 1,08 

slitstarkt 3 1 2 1 5 4 3 4 1 3 2,7 5 1 1,35 

naturnära 2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1,7 3 1 0,64 

upplevelser, 
synligt test 

pålitligt 2 2 4 1 3 5 2 2 1 2 2,4 5 1 1,2 

slitstarkt 2 2 4 2 4 5 2 2 1 2 2,6 5 1 1,2 

naturnära 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1,7 3 1 0,64 
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BILAGA 5. VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA OCH SUBJEKTIV BEDÖMNING 
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1 2 3 4 5 6 7 8

subjektiv
bedömning

värmelednings
förmåga
(absoluta tal)

fortsätter 
utanför 

fortsätter 
utanför 

fortsätter 
utanför 

1 – plywood bok 

2 – anodiserat Al 

3 – PETG 

4 – PVC  

5 – plywood björk 

6 – borstat Al 

7 – stål  

8 – HP 
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