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Sammanfattning
Med olika ISO-standarder och artiklar som bakgrund har Woolpowers
sovsäckslakan Sleeping Bag Liner:s värmeresistans (isolerande förmåga)
undersökts på tre olika sovsäckar. Med hjälp av en docka med termologiska egenskaper har värden för värmeresistansen tagits fram. Vidare
överfördes värdet till en skala för temperatur, i vilken komfort-, övergångs- och extremtemperatur erhölls. Samtliga sovsäckar uppvisade en
tydlig ökning i värmeresistansen när sovsäckslakanet användes, vilket i
förlängningen betydde att temperaturgränserna också förändrades.
Ett konkurrerande sovsäckslakan blev även testat. Dels för att undersöka
hur Woolpower står sig mot en av de övriga producenterna på marknaden, dels för att kritiskt granska den information som förmedlas till
konsumenter av produkten samt för att diskutera huruvida dem graderingarna som används idag kan förändras för att ge konsumenten tydligare information om produkten. I jämförelsen mellan Woolpower och
konkurrenten visade det sig att Woolpowers hade en högre ökning av
värmeresistansen i samtliga sovsäckar.
Detta öppnar upp för en frågeställning, då konkurrenten påstår på sin
produkt att den potentiellt ska öka sovsäckstemperaturen med upp till
15°C. Enligt föreliggande undersökningsmätningar är lakanet inte i närheten av detta. Om Woolpowers lakan hade testats med den metod som
konkurrenten använt sig av, hade då resultatet visat på någonting annat?
Detta öppnar upp för ett ifrågasättande av den gradering som används
på sovsäckslakan idag och möjligheterna att införa en separat standard
för befintliga och framtida produkter.
Nyckelord: Isolering, sovsäck, sovsäckslakan, temperatur,
värmeresistans, Woolpower
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Abstract
With the help from different standards and articles, tests have been run
on a sleeping bag liner from the company Woolpower, on three different
sleeping bags with different grading for the temperature. Using a thermal
manikin, a value for the total insulation (heat resistance) was defined, and
that value was translated into different scales for temperature, including
comfort-, transition- and extreme temperature limits. All the sleeping
bags show a clear improvement of the insulation value when using the
Woolpower liner, which means that the grading for the temperature limits also changes.
A liner from a competitor company was also evaluated, not only to compare how well Woolpower´s liner holds up on the market and how well
the temperature that the competing liner put on their product holds up to
the value from this test, but also to open up for a discussion how the grading of the products used today can be changed to better fit its purpose. In
this comparison between Woolpower and the other company’s liner,
Woolpower have a higher insulation value in all the sleeping bags.
These questions the reliability of the marking on the liners that are used
today, since the results demonstrated in this study are far from what the
product claims. If Woolpowers liner was tested with the same method,
would the result be any different? It opens the possibility to introduce a
separate standard to determine the heat insulation potentials of the liner
so that all the producers follow the same guidelines.
Keywords: heat resistance, insulation, liner, sleeping bag, temperature,
Woolpower
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Sedan 1969 har företaget Woolpower i Östersund tillverkat och sålt ullprodukter i olika utformande. De är kanske mest kända för sina underställ och sockor, men tillverkningen sträcker sig även till handledsvärmare, balaclavor och sittdynor. Samtliga produkter tillverkas i Östersund. Delarna av produktionskedjan som sker utanför de svenska gränserna är uppfödningen och klippningen av fåren, som sker i Uruguay och
Argentina. Tvättning, spinning och färgning av merinoullsgarnet sker i
Tyskland [1]. Företaget drivs av hållbarhet i samtliga led, de arbetar för
att motverka svinn och spill av material och för att ha så hög kvalité på
sina produkter som möjligt.
En produkt från Woolpower som funnits på marknaden sedan 2017 är ett sovsäckslakan i deras
stickade merinoullsfrotté (se Figur 1). Väven är en
blandning av ull och polyamid/polyester, med en
ojämnare, frottéstickad insida med högre halt ull
för att binda luft, och en slätare yta på utsidan [2].
Enligt den befintliga marknaden [3], finns ett flertal fördelar med att använda sig av ett innerlakan
som ett komplement till sovsäcken, några av dessa
är:
•
•
•
•
•

enklare att tvätta
skyddar sovsäcken från smuts
går att använda separat om det är för varmt
ökar komforten mot huden
ökar sovsäckens isolerande egenskaper

I detta arbete undersöktes den sistnämnda egen- Figur 1 - Woolpowers
skapen, då Woolpower vill upplysa konsumenten sovsäckslakan
om hur mycket en sovsäck ökar i sitt isolerande
värde med hjälp av sovsäckslakanet.
Temperaturskalorna som generellt sätts på sovsäckarnas produktinformation är enligt rådande standard med Tcomf, Tlim, Text och Tmax [4]. Dessa
skalor har följande betydelse:
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•

Tcomf: Komforttemperatur; ner till denna temperatur ska personen
som ligger i sovsäcken inte frysa i någon position under natten.

•

Tlim: Övergångstemperatur; ner till denna temperatur bör personen som ligger i sovsäcken inte frysa om den ligger i fosterställning eller positionerar sig i en mer hopkurad position.

•

Text: Extremtemperatur; vid denna temperatur finns risk för hypotermi (kraftig nedkylning). Om personen i sovsäcken befinner sig
i detta läge under längre tid kan kropps- och livshotande skador
inträffa [5], och det är starkt rekommenderat att undvika detta scenario om personen i fråga inte har extrem vana vid att handskas
med sådana omständigheter [4].

•

Tmax: Maxtemperatur; över denna temperatur blir sovsäcken för
varm att sova i utan uppleva ett visst obehag. Här rekommenderas
det att förslagsvis sova med armarna utanför eller med dragkedjan
öppen för att sänka temperaturen för att ge en ökad komfort.

Aktuella markeringar för sovsäckslakan
I dagsläget använder många av de stora aktörerna inom sport och friluftsprodukter någon form av temperaturgradering till sina sovsäckslakan.
Denna gradering presenterar företagen på olika sätt, exempelvis genom
att:
•

Skriva att lakanet ökar temperaturen utan att informera om hur
mycket [6].

•

Temperaturen ökar med en viss mängd +/- 1 °C [7].

•

Den höjer temperaturen med upp till en viss grad [8], utan att specificera om det är komfort-, övergångs-, extrem- eller maxtemperatur som det syftar till.

I dagsläget saknas referenser till vilken forskning eller vilka metoder som
applicerats på sovsäckslakanen för att styrka det värdet som anges.
Woolpower vill sätta en gradering som gör det lätt för användaren att
veta vad de kan förvänta sig när de nyttjar produkten. Informationen är
tänkt att nå ut till en bred konsumentgrupp. Såväl till den erfarne expe-
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ditions-/äventyrstältaren som vill veta hur extremtemperaturen påverkas, såsom till vardagstältaren som vill veta hur komforten förändras när
lakanet används vid enklare övernattningar.

1.2

Syfte
Syftet med projektarbetet var att undersöka hur sovsäckars olika temperarutgraderingar förändrades i samtidig användning med Woolpowers
sovsäckslakan.

1.3

Mål
De övergripande målen med denna studie var att undersöka:

1.4

•

hur mycket sovsäckars värmeresistans ökade vid användning av
Woolpowers sovsäckslakan

•

hur de olika temperaturgraderingarna förändrades med den
ökade värmeresistansen

•

hur Woolpower kan stå sig mot en konkurrents sovsäckslakan

•

ge Woolpower möjligheten att upplysa konsumenten om sin produkt på ett nyanserat sätt

Avgränsningar
Då produkten är tänkt som ett komplement för att höja den aktuella temperaturen i sovsäcken, gick inte föreliggande resultat in på huruvida
maxtemperaturen i sovsäcken förändrades.
Testerna genomfördes inte heller på sovsäckar som var i de högre zonerna för värmeresistans, det vill säga sovsäckar med en högre isolationsförmåga. Anledningen till detta var att dessa sovsäckar redan ansågs vara
tillräckligt varma för kallare temperaturer och då inte har samma behov
av förstärkning med ytterligare isolerande egenskaper.
Mätningarna som genomfördes var begränsade till tre sovsäckar som anses vara för en- eller tvåsäsongsbruk men ändå med olika graderingar för
komforten. Anledningen till detta var dels tidsramarna för projektet och
att det var en kostnadsfråga. Framförallt är det i denna temperaturzon
som Woolpowers sovsäckslakan är tänkt att ha den största ändamålsenligheten.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written
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Proverna som gjorts avgränsade sig till de ISO-standarder som används
för att bestämma en sovsäcks isolerande egenskaper [4] och hur en termisk docka i mänsklig storlek fungerar [9]. Vidare har en referensartikel
använts som beskrev vilka faktorer som påverkat resultaten i störst, respektive minst utsträckning [10].
I föreliggande rapportresultat presenteras även mätningar som gjorts på
ett konkurrerande företags sovsäckslakan som också är tänkt att ge en
högre resistens mot kyla. Woolpowers förfrågan var inte att jämföra sin
produkt mot konkurrentens, utan syftet med de utökade testerna var att
undersöka graderingarna som finns idag. Detta för att vidare skapa en
diskussion på hur sovsäckslakan har testats, och hur de kan komma att
testas i framtiden. Däremot är informationen om Woolpowers sovsäckslakan mer omfattande eftersom det förhåller sig till rapportens syfte.
Syftet handlar inte om att presentera olika sovsäckslakans isolerande kapacitet, därför har informationen om vilket det konkurrerande sovsäckslakandet är, förblivit dolt.
Rapporten har heller inte tagit hänsyn till hur individuella delar av
kroppen kylts ner, utan har sett till den totala isoleringen som framkommit. När testerna utförts har utvärderingar kunnat genomföras på
hur olika kroppsdelar påverkats beroende på vilken sovsäckskombination som använts. Däremot har inte denna rapport gått in i några detaljer
kring detta, eftersom det saknar relevans då syftet är att undersöka den
totala värmeresistensen.
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Metod
Testerna som utförts i denna rapport byggde på ISO-standarden ISO
23537–1:2016 Requirements for sleeping bags – Part 1: Thermal and dimensional requirements [4] och har i största möjliga mån försökt att efterliknas.
Ett fåtal parametrar har dock modifierats eller förbisetts på grund av tidsbegränsning eller för att de saknar relevans för just detta projekt. ISOstandarden byggde förenklat på att med hjälp av en termisk docka, omvandlades en effekt som dockan utsattes för, till ett värde som ger den
totala isolationen för de produkter som testades. Detta värde översattes
sedan till de olika temperaturskalorna som sattes på sovsäckarna som testats.
För att ett test skulle ses som godkänt krävdes det att tre upprepande
mätningar av testet genomfördes på varje sovsäckskombination. Dessutom skulle testet/testerna göras på nytt, utifall resultatet hade för stor
spridning, då det kunde ses som osäkert [4], [11]. Detta behövdes endast
genomföras en gång på Woolpowers sovsäckslakan, då testerna höll sig
tillräckligt konstanta i övriga fall. I mätningarna som genomfördes på
konkurrentens sovsäckslakan fanns det bara tid att genomföra två mätningar per sovsäck.
Varje sovsäck testades med och utan sovsäckslakan för att på detta vis få
fram den termiska skillnaden det ger upphov till. När godkända mätningar genomförts räknades medelvärdet på resultatet ut.
Slutsatserna och diskussionsunderlaget som denna rapport har resulterat
i bygger på:
•

Tester som är gjorda på RISE – Research Institutes of Sweden:s
testfaciliteter för komfort i Göteborg

•

Jämförelser med andra studier

•

Personliga reflektioner och iakttagelser med handledare

2.1

Mätutrustning

2.1.1

Termisk docka - TORE
Dockan som använts är gjord för att efterlikna ett mänskligt manligt utseende och utformning (se Figur 2), den går under namnet TORE och
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written
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skapades tillsammans med andra termiska dockor i ett nordiskt utvecklingsprojekt [12]. Den har en vikt på 32 kg, en total kroppsyta på 1,772 m2
och en upphettad yttemperatur på 34 °C under testgenomförandet. Med
hjälp av tillförd effekt hölls temperaturen konstant under hela testförloppet [13]. Tillförseln av effekt mättes för att få fram värmeresistensen i de
olika sovsäckarna. TORE är uppdelad i 18 zoner (kroppsdelar)som var
för sig regleras temperaturmässigt med hjälp av den tillförda effekten, det
gick att undersöka på detaljnivå hur olika kroppsdelar påverkades av kylan och den isolerande faktorn.
Förutom sovsäckar används även denna typ av docka till utvärdering av
isolerande egenskaper hos skyddskläder eller för att utvärdera olika arbetsmiljöförhållanden. För mer omfattande studier i vilka forskningsområden en termisk docka används till, läs ”Thermal Manikins and Modelling” [14].

Figur 2 Termiska dockan TORE

TORE var klädd i ett heltäckande underställ, som är tillverkat i trelagersväv, stickad och består till 58 % av polyester och 42 % av bomull. Enligt
mätningar från tidigare studier har understället ett isolationsvärde mellan 0,046 och 0,051 m2K/W [10]. Dockan var även klädd i knälånga, stickade strumpor. Dessa kläder gick inom ramarna för de som angivits i
standarden [4].
2.1.2

Programvara - TORE
Mjukvaran som använts är särskilt utvecklad för dessa dockor, programvaran heter TORE precis som dockan [15]. En mätning tog 50 minuter,
varav de första 30 minuterna från det att testet startade inte tog några
mätvärden, utan de såg till att dockan höll en konstant temperatur och
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written
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hamnade i termisk jämvikt innan de faktiska värdena togs. Under de sista
20 minuterna togs det ett värde en gång i minuten för den tillförda effekten på de olika kroppsdelarna.
När mätningarna var avslutade visades ett flertal olika värden: den faktiska och den tänkta yttemperaturen på TORE:s olika zoner, medeltemperaturen i testrummet och summan för den lokala isolationen (RC(2)) på
dockan. Det var dock endast ett värde som var av intresse för resultatet i
denna undersökning och det var det totala isolationsvärdet. Detta har
enheten m2K/W och betecknas RC(1), det var detta värde som använts för
att komma fram till vilka temperaturgraderingar som ska sättas på sovsäcken [4]. Anledningen till att detta värde var av betydelse i denna
undersökning är för att det är den totala isoleringen som var relevant,
studien har inte tagit hänsyn till huruvida individuella delar på kroppen
kylts ner. För ett exempel på hur data presenterades när man hämtat det
från programmet, se Bilaga 2.
2.1.3

Klimatförhållanden
I rummet som testerna genomfördes i var det en konstant temperatur på
8,9 °C +/- 0,3 °C och ett konstant vindflöde från en fläkt som gav ett stadigt
horisontellt flöde på 0,5 m/s. Den relativa luftfuktigheten i rummet var i
snitt 48,5 % under den veckan som testerna gjordes.

2.2

Utrustning som testerna genomfördes på

2.2.1

Sovsäckslakan
Bortsett från Woolpowers sovsäckslakan utfördes testerna på ett konkurrerande företags lakan (se Tabell 1). Detta lakan valdes av anledningen
att det främst används och marknadsförs för att ha en påfallande uppvärmande effekt, dessutom ligger det i en jämförbar vikt- och prisklass i förhållande till Woolpowers produkt. Såväl testresultatet från Woolpowers
sovsäckslakan, såsom resultatet från konkurrentens presenteras i föreliggande rapport.
Tabell 1 - Sovsäckslakanens specifikationer
# Tillverkare
1 Woolpower
2 Konkurrent

Färg
Svart
-

Material
60 % Ull, 25 % Polyester, 15 % Polyamid
100 % Polyester

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written
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Ytterligare en egenskap som skiljer sovsäckslakanen åt är vikt/yta.
Konkurrenten vägde 110 gram/m2, och Woolpowers vägde 200 gram/m2.
Den upplevda tjockleken på Woolpowers sovsäckslakan var också
större, men det gjordes inga tester för att konfirmera detta antagande.
2.2.2

Sovsäckarna och dockans positionering
Sovsäckarna som testet genomfördes på går att se och jämföra i tabellen
nedan (se Tabell 2). De valdes utifrån ett önskat temperaturkriterium från
Woolpower, vilket var sovsäckar som klassas som en- eller tvåsäsongssovsäckar. Kriterierna för vad som kategoriserar de olika säsongsmarkeringarna varierar, men generellt kan det sägas att detta temperaturspann
sträcker sig från -1 °C till +9 °C [16]. Samtliga sovsäckar var klassiskt mumieformade [4], två av dem innehöll dunfyllning och den tredje syntetisk
fiber. Sovsäckarna var inte heller helt nya, utan har använts för privat
bruk vid flertalet tillfällen.
Tabell 2 - Sovsäckarnas specifikationer
# Tillverkare Modell
A Marmot
Sawtooth
B Millet
Alpine LTK 800
C Fjällräven
Abisko Two Seasons

Färg
Blå
Grön
Blå

Fyllning
Dun
Dun
Syntet

Form
Mumie
Mumie
Mumie

Vikt (g)
1150
800
1000

Samtliga sovsäckar var uppackade i testrummet under hela testperioden
för att fyllningen skulle bibehålla sin maximalt isolerande egenskap i
största möjliga mån. Testerna utfördes med dockan liggandes på en upphöjd bädd på ett liggunderlag av märket McKinley, modell Dalton 180
Air med ett termiskt motstånd på 0,845 m2K/W [10]. Vid mätningarna försökte positionen i säcken efterliknas så gott det var möjligt vid samtliga
tester, vilket var centralt på liggunderlaget. Kroppen låg helt insvept i
sovsäcken med armarna längs med kroppen och sovsäckshuvan var tätt
åtdraget runt ansiktet så minimalt med värme skulle försvinna (se Figur
3). Enligt standard skulle en ansiktsmask appliceras på dockan [4], men
enligt Dejke och Kalev [10], har detta endast ~1% påverkan på den totala
isoleringen av sovsäcken, vilket anses ses som försumbart. På grund av
detta har inte någon ansiktsmask använts vid dessa tester.
Enligt standard skulle ytterligare en positionering av dockan testas [4],
men den är endast väsentlig om värmeresistansen för att få fram de maximala komforttemperaturerna skulle undersökas. Detta var icke aktuellt
vid denna rapportering.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written
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Figur 3 - Sovsäck C i testposition för Tcomf, Tlim och Text.

2.3

Beräkning av isolation och temperaturgränser
För att beräkna den faktiska isolationen måste dockan vara testad på sovsäckar som används för referensmätningar [4]. Dessa sovsäckar måste
täcka värden på RC(1) mellan 0,700 m2K/W och 1,300 m2K/W.
Detta test var redan gjort på Swerea (avdelningens namn innan det blev
RISE) 2009 och en formel för att korrigera den uppmätta isolationen till
den faktiska var framtagen:
𝑅𝐶𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 =

91 + (0,8281 × 𝑅𝐶𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡 (1) × 1000)
1000

När det faktiska värdet för isolationen tagits fram, överfördes värdet till
en tabell som angav vilken komfort-, övergångs- och extremtemperatur
sovsäckskombinationen hade [4] (se Bilaga 1). Från värdena i tabellen har
tre ekvationer för temperaturgraderingarna tagits fram för att ge en så
exakt bild som möjligt för hur graderingarna förändrats:
𝑇𝑒𝑥𝑡 = −51,2 × 𝑅𝐶𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 + 30,1°
𝑇𝑙𝑖𝑚 = −36,6 × 𝑅𝐶𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 + 32,3°
𝑇𝑐𝑜𝑚𝑓 = −31,3 × 𝑅𝐶𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 + 32,6°
Dessa ekvationer har sedan använts för att ge en bild över hur temperaturgraderingarna förändras mellan olika sovsäckar och sovsäckslakan.
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Kombinationer mellan sovsäckar och sovsäckslakan
För att testresultaten skulle vara så oberoende av varandra som möjligt,
testades aldrig samma kombination av sovsäck och lakan direkt efter
varandra. Detta för att öka valideringen av resultatet och undvika att ett
felaktigt resultat uppkom.
Totalt sett testades nio olika kombinationer (se Tabell 3). Konkurrentens
lakan blev endast testat två gånger av den anledningen att det inte fanns
tid för flera provtagningar, detta medför att dessa inte går att ha med som
standardiserade tester i resultatredovisningen. De är trots detta viktiga
för resultatet och för diskussionen, då mätningarna gav en indikation på
hur den isolerande effekten förändrades.
Tabell 3 – Sovsäckskombinationer och antalet tester som genomfördes
Sovsäckskombination

Antal Sovsäckstester kombination

Antal Sovsäckstester kombination

Antal
tester

Sawtooth

3

Alpine

3

Abisko

3

Sawtooth +
Woolpower

3

Alpine +
Woolpower

3

Abisko +
Woolpower

3

Sawtooth +
konkurrent

2

Alpine +
konkurrent

2

Abisko +
konkurrent

2
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3

Resultat

3.1

Isolationsvärdet för Woolpowers lakan
I samtliga fall ökade det totala isolationsvärdet på sovsäckarna när sovsäckslakanet från Woolpower använts (se Figur 4). För samtliga data av
mätningarna, se Bilaga 3.
Största ökningen skedde i sovsäck C (Abisko). I detta fall ökade värdet
med 10,78 %, från 0,714 till 0,791 m2K/W, vilket gjorde att sovsäck C nästan kom upp i samma isolerande nivå som sovsäck B (Alpine).
Sovsäck B ökade från 0,793 till 0,815 m2K/W, vilket ger en ökning av isoleringsvärdet på 2,77 %.
Det minsta värdet uppkommer i sovsäck A (Sawtooth) där värdet ökade
med 1,24 %, från 0,969 till 0,981 m2K/W.

Totalt isolationsvärde (m2K/W)

1

0,969

0,981
Utan sovsäckslakan
Med sovsäckslakan

0,9
0,793

0,815

0,791

0,8
0,714
0,7
0,6
0,5

Sawtooth

Alpine

Abisko

Sovsäckar
Figur 4 – Visar det genomsnittliga totala isolationsvärdet för de olika sovsäckarna och
hur det förändrats när Woolpowers sovsäckslakan använts.

3.2

Temperaturintervall för Woolpowers lakan
Nedan går det att avläsa den faktiska förändringen av de olika temperaturgraderingarna på sovsäckarna (se Figur 5–7). Temperaturgraderingarna som anges för de separata sovsäckarna är enligt de mätningar som
erhållits från testerna, inte från vad som angivits på produkten.
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Figur 5 – Visar hur extrem-, övergångs- och komforttemperatur förändrats på
sovsäcken Sawtooth när Woolpowers sovsäckslakan använts.

Figur 6 - Visar hur extrem-, övergångs- och komforttemperatur förändrats på
sovsäcken Alpine när Woolpowers sovsäckslakan använts.

Figur 7 - Visar hur extrem-, övergångs- och komforttemperatur förändrats på
sovsäcken Abisko när Woolpower sovsäckslakan använts.

3.3

Isolationsvärdet och temperaturintervall för konkurrenten
Av de mätningar som gjordes av isolationsvärdet på konkurrenten (se Bilaga 3), är snittvärdet detsamma på en av sovsäckskombinationerna, Alpine. I detta fall förändrades inte snittet någonting när sovsäckslakanet
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användes (se Figur 8). I de två övriga fallen blev den genomsnittliga isoleringen sämre, från 0,969 m2K/W till 0,938 m2K/W i Sawtooths fall, och
från 0,714 m2K/W till 0,684 m2K/W i Abiskos. Detta innebar en minskning
av den totala isolationen med 3,2 % för Sawtooth och 4,2 % för Abisko när
konkurrentens sovsäckslakan användes.

1

0,969 0,938
Utan sovsäckslakan
Med sovsäckslakan

0,9

Isolations

0,793 0,793
0,8
0,714

0,684

0,7
0,6
0,5

Sawtooth

Alpine

Abisko

Sovsäckar
Figur 8 - Visar det genomsnittliga totala isolationsvärdet för de olika sovsäckarna och
hur det förändrats när konkurrentens sovsäckslakan använts.

Detta medförde att temperaturgraderingarna för sovsäckarna behöll
samma gradering på Alpine, men att de fick en högre extrem-, övergångsoch komforttemperatur för både Sawtooth och Abisko (se Bilaga 1). Sovsäckarna klarade sig inte lika bra i lägre temperaturer när konkurrentens
sovsäcklakan användes, jämfört med Woolpowers.
Nedan går det att avläsa hur temperaturgraderingarna förändras i de
olika sovsäckarna (se figur 9–11).
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Figur 9 - Visar hur extrem-, övergångs- och komforttemperatur förändrats på
sovsäcken Sawtooth när konkurrentens sovsäckslakan använts.

Figur 10 - Visar hur extrem-, övergångs- och komforttemperatur förändrats på
sovsäcken Alpine när konkurrentens sovsäckslakan använts.

Figur 11 - Visar hur extrem-, övergångs- och komforttemperatur förändrats på
sovsäcken Abisko när konkurrentens sovsäckslakan använts.
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4

Diskussion och slutsats

4.1

Woolpowers påverkan på sovsäckarna
Det som uppkommit av samtliga tester när Woolpowers sovsäckslakan
utvärderats, var att det inte endast ger en varmare temperatur, utan att
den ger en faktisk, ökad isolerande effekt i samtliga sovsäckar. Ju tunnare
sovsäcken var, desto större visade det sig att ökningen blev. Detta är logiskt då den totala tjockleken på den isolerande sovsäckskombinationen
har den största procentuella ökningen då en använder sig av en tunnare
sovsäck. Detta kan förklaras med en formel, där tjockleken på isoleringen
står i direkt korrelation till hur bra ett material generellt håller sin värme
[17].
𝑅=

ℎ
𝜆

I denna formel står R för värmeisoleringen, h för tjockleken och λ för
materialets värmeledningsförmåga. Detta innebär teoretiskt att om ett
material är dubbelt så tjockt, blir även den isolerande faktorn dubbelt så
hög, förutsatt att värmeledningsförmågn inte förändras. Eftersom Woolpowers sovsäckslakan har upplevt tjockare väggar än konkurrenten, kan
detta också ses som en bidragande effekt till att de hade en bättre isolerande förmåga.
Problemet med att ökningen inte var konstant medför att det inte går att
markera ett fast resultat på hur mycket temperaturen ökar, utan det är
beroende på vilket användningsområde sovsäckslakanet tänkts brukas
inom. Detta resultat kan tolkas som att hade tester genomförts på en ännu
tunnare sovsäck hade mätningarna resulterat i en högre isolerande påverkan, men för att säkerhetsställa denna hypotes hade fler tester behövts
göras. Detta hade varit intressant, just för att undersöka hur mycket skillnad det gör från de tunnaste, kallaste modellerna av sovsäckar, till de
tjockaste och varmaste. Detta för att granska hur isolationsförmågan förändras när en större spridning på sovsäckar undersöks.

4.2

Hur står sig konkurrenten mot Woolpowers lakan?
Tester utfördes även på en konkurrents lakan för att undersöka hur dessa
förhåller sig mot varandra. Detta kan dock inte ses som ett standardtest,
för under ett sådant ska, som tidigare nämnts, tre mätningar utföras per
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sovsäckskombination [4], och det återfanns bara tid att genomföra två per
kombination. Trots att det inte gick att återskapa ett test i sin helhet, ger
det ändå en indikation om vilken nivå det andra lakanet ligger på i förhållande till Woolpowers.
Anledningen till att konkurrentens sovsäckslakan testades, grundade sig
i att den gradering den konkurrerande produkten har var långt över det
resultat som uppkom för Woolpowers i föreliggande studie. Detta medförde en frågeställning till vilket resultat konkurrenten skulle få om det
genomgick samma mätmetod. Den konkurrerande produkten marknadsförs som ett sovsäckslakan som ska öka komforten i sovsäcken med upp
till 15 °C, vilket är osannolikt utifrån föreliggande studies metod.
Det som mätningarna visade, var dels en mycket större spridning på testresultaten men också ett isolerande värde som hade ett genomsnitt som
var detsamma, eller lägre än det som var i sovsäckarna utan lakanet (se
Bilaga 3). Om dessa värden sätts in i de ekvationer som fåtts från värdena
i tabellen som används för att bestämma sovsäckarnas temperaturgraderingar (se Bilaga 1), visade det sig att den isolerande förmågan är densamma eller lägre. Det är endast i en av de sex mätningar som konkurrenten visade på ett högre värde än Woolpowers, och då var det även här
en signifikant differens på det maximala- och minimala värdet för samma
sovsäckskombination.
Att konkurrentens sovsäckslakan visade en minskning i de isolerande
egenskaperna var konfunderande. Det förväntades att ökningen skulle
vara hög, eftersom det var graderat så på produkten. När det istället visade sig att den minskade de isolerande egenskaperna i två av fallen, gav
det en misstro på hur denna gradering var bestämd.
Enligt standarden för sovsäckar ska de värden som frånskiljer sig för
mycket från normen göras om [4], men då endast två mätningar gjordes
går det inte att yttra sig om vilket värde det var som stämde och vilket
som var felaktigt. Detta behöver inte betyda att ett av värdena inte
stämde, det kan också bero på hur lakanet legat an mot dockan. Detta är
en faktor som kan ha påverkat testresultaten. Eftersom konkurrenten har
en betydligt större yta på sitt lakan (se Tabell 1) finns även större möjlighet att bilda veckade partier, och i dessa partier kan luft ligga stilla och
behålla värmen [17]. Detta bidrar till en högre isolerande förmåga vid
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sagda områden. För att dessa ska vara konstanta under en natts sömn
krävs dock att personen som nyttjar lakanet ligger helt stilla under natten,
vilket i sig inte är helt troligt.
Det största ifrågasättandet med konkurrentens produkt är inte att den
knappt påverkar sovsäckarnas isolerande egenskaper, utan det är framförallt märkningen på produkten. Konsumenter bör känna sig trygga
med att produktspecifikationen är sanningsenlig, och de bör kunna ta del
av hur produkten har testats för att få sin gradering. En felmarkering kan
i detta specifika fall orsaka köldrelaterade kroppsskador och åkommor
[5], eftersom kunden använder produkten utifrån vad som är utlovat på
dess specifikation. Kontakt har försökt etableras med företaget utan framgång, då det fanns ett intresse att veta vilka studier de grundar sina värden på. Sökningar har gjorts på företagets hemsida och hos återförsäljare,
även här utan resultat. Anledningen till att det var intressant att veta om
de har använt en annan studie är för att liknande produkter bör värderas
på samma sätt för att ge en rättvis bedömning.
Då det är standarden ISO 23537–1:2016, som använts för att komma fram
till sovsäckarnas termiska egenskaper, bör det anses rimligt att använda
samma metod för att testa de produkter som är tänkt att öka en sovsäcks
komforttemperatur. Om inte detta anses relevant bör det istället tas fram
en separat standard för detta ändamål.

4.3

Hur bör temperaturförändringen markeras på lakanet
Det finns en sak som återkommer på nästan alla sovsäckslakan när det
undersöks hur mycket varmare de uppger sig från att göra sovsäckarna.
Detta är att lakanet ökar temperaturen ”med upp till” si och så många
grader, men det står inte om det är komfort- eller extremtemperatur som
avses, och det står inte heller med vilka tester detta är framtaget och som
de grundar det värdet på. Genom att skriva ”med upp till” på produkten,
kan detta betyda allt från 0 °C till 15 °C, vilket inte ger konsumenten en
rättvis indikation. Istället för att överdriva hur mycket bättre en produkt
är i tron om att öka sin försäljning, bör det istället baseras på faktiska studier, på samma sätt som man använder sig av vattenpelare på skalplagg
[18] och temperaturgraderingar på sovsäckar [4]. Om det inte är studier
eller tester som ligger bakom markeringen bör även detta vara tydligt,
exempelvis med ”den upplevda temperaturökningen är…”

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written

17

Studie hur Woolpowers sovsäckslakan påverkar isoleringen och temperaturgraderingen av olika sovsäckar och hur de förhåller sig till en konkurrent

Mittuniversitetet
2019-07-08

Utifrån föreliggande studies resultat bör graderingen som återfinns på
sovsäckslakan idag ses över, för att den kan ge en felaktig bild över de
termiska egenskaperna. Markeringen gör inte skillnad på hur en sommarsovsäcks- eller vintersovsäcks temperaturgradering påverkas, utan ger
intrycket att alla sovsäckar påverkas på samma sätt.
Eftersom detta inte är fallet, vilket denna studie vittnar om, kanske det
istället ska införas en gradering som visar hur lakanet påverkar sovsäckar
som inte är inom samma temperaturintervall, exempelvis genom en sommar-, vår/höst- och vintergradering. Det bör tydligt läggas fram att ökningen av isoleringen beror på inom vilket område lakanet ska användas,
och att de olika temperaturgraderingarna påverkas olika mycket. En produkt med tydlig funktionsbeskrivning ger konsumenten inte bara möjligheten att göra det inköpsval som passar denne bäst, utan också möjligheten att bli väl införstådd med varan som snart kommer befinna sig i
dennes ägo. Detta ihop kommer förhoppningsvis öka produktens värde
hos konsumenten och möjliggöra för Woolpower att etablera en trogen
kundkrets.
Med resultatet som uppkommit utifrån dessa tester är det nu upp till
Woolpower att bestämma hur de ska nyttja dem.
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Bilaga 1 – Gränser för de olika temperaturgraderingarna i tabell diagramform

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

Bilaga 2 – Exempel hur en komplett mätning såg ut från RISE

Kund: Swerea IVF
Antal avläsningar (efter steady
state): 20
Hårdvarukalibrering: 2006-05-05 / 13:50:12 /
Janne/Alf
Temperaturkalibrering: 2017-03-14 / 10:06:56 / VDE
Omgivningstemperatur
[°C]: 7,89
Total isolation [m²K/W]:
0,835
Summa lokal isolation [m²K/W]:
0,926
[°C]
[°C]
[W]
[m²K/W]
Zonnummer Kroppsdel
Börvärde Ärvärde T(ski) Effekt H(ci) Lokal isolation R(ci)
1 Huvud
34
34,01
4,869
0,713
2 Bröst
34
34,01
5,798
0,85
3 Rygg
34
34
4,383
1,149
4 h.ö. arm
34
34
3,893
0,705
5 v.ö. arm
34
34
3,706
0,751
6 h.u. arm
34
34,02
1,753
0,815
7 v.u. arm
34
34,01
1,637
0,887
8 h. hand
34
34,03
1,933
0,566
9 v. hand
34
34
1,493
0,771
10 h. lår
34
34,01
2,763
1,519
11 v. lår
34
34,01
3,246
1,282
12 h. u. ben
34
34
3,455
0,798
13 v. u. ben
34
34,01
5,25
0,525
14 h. fot
34
34
2,63
0,648
15 v. fot
34
34
2,73
0,615
16 Mage
34
34
2,241
1,286
17 Ljumske
34
34
2,136
0,455
19 Stuss
34
34
1,607
0,705

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

Bilaga 3 – De totala korrigerade isolationsvärdena som erhölls hos RISE

Totalt isolationsvärde (m2K/W)
Utan lakan (Rc, korrigerat)
Testomgång

Sawtooth

Alpine

Abisko

1

0,932

0,787

0,681

2

0,980

0,804

0,744

3

0,994

0,787

0,717

Genomsnitt:

0,969

0,793

0,714

Med Woolpowers lakan (Rc, korrigerat)
Testomgång

Sawtooth

Alpine

Abisko

1

0,965

0,815

0,782

2

0,991

0,815

0,798

3

0,987

0,816

0,793

Genomsnitt

0,981

0,815

0,791

Med konkurrents lakan (Rc, korrigerat)
Testomgång

Sawtooth

Alpine

Abisko

1

0,970

0,757

0,623

2

0,905

0,830

0,744

3

-

-

-

0,938

0,793

0,684

Genomsnitt
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