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Sammanfattning 

Med det övergripande syftet att Segebadenpulkan ska ha en ny, banbrytande turpulka till 
försäljning hösten 2011 och projektmålet att färdigställa ett transportkapell har ett 
examensarbete genomförts. Samtliga ingående delar har definierats och arbetet 
redovisas delvis i denna rapport och delvis som en prototyp. Prototyper har tagits fram 
och genomgått ett koncept- och prototyptest under en nio dagar lång vinterexpedition i 
Sareks nationalpark. Två kapellprototyper med olika dellösningar har utvärderats och 
resulterat i ett helt nytt transportkapell. Vidare har den textil som ska användas till 
kapellet genomgått tester för vattenresistens, luftpermeabilitet, abrasionsresistens och 
tvättning. Textilen visade sig ha god vatten- och abrasionsresistens och låg 
luftpermeabilitet. Efter upprepad tvättning minskade vattenresistensen men 
abrasionsresistensen och luftpermeabiliteten förblev desamma. Mönster och 
mönsterplacering för tillskärning av det nya kapellkonceptet har tagits fram och 
därefter har mängden textilspill beräknats. En komponentförteckning har sammanställts 
och leverantörer har kontaktats för att beställaren lätt ska kunna gå vidare med 
produktionen. Även en preliminär kalkyl har fastställts vilken visar att ett komplett 
transportkapell i dagsläget kommer att ha en materialkostnad på mellan 300 och 400 
kronor. 

Nyckelord: Turpulka, transportkapell.  
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Abstract 
With the main purpose that Segebadenpulkan is to have a groundbreaking new touring 
pulk for sale in the fall of 2011, a bachelor’s thesis has been accomplished with the main 
goal to finish a cover for this pulk. This report is part of the result of the bachelor’s 
thesis. Two cover prototypes were developed and tested during a nine day winter 
expedition in the Sarek national park. After evaluating the test a new, unique pulk cover 
was developed. The predefined textile was tested for water resistance, air permeability, 
abrasions resistance and washing. The textile proved to have good water and abrasion 
resistance and low air permeability. The abrasion resistance and the air permeability 
showed no difference after the textile was washed repeatedly while the water resistance 
was impaired significantly. Sewing patterns and pattern placement for cutting the textile 
have been produced and the amounts of waste have been calculated. Manufacturers and 
suppliers have been contacted which have resulted in a component register that will 
make it easy for Segebadenpulkan to move forward with the production. Preliminary 
calculations of material costs for one pulk cover have been made showing numbers 
between 300 and 400 SEK. 

Keywords: Touring pulk, pulk cover.  
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Förord 
Vi vill tacka Karin Andersson på Segebadenpulkan för all hjälp med sömnad och 
mönsterframtagning. Vidare tackar vi David Börjesson och Magnus Lundberg för att de 
delat med sig av sina erfarenheter och bilder från expeditionen i Sareks nationalpark. 
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1. Inledning 
Följande rapport redovisar metod, resultat, slutsatser och diskussion för det 
examensarbete som utförts av Katarina Hamberg och Caroline Söderström för 
beställaren Segebadenpulkan. Under examensarbetet har ett nytt transportkapell 
utvecklas och färdigställs med hjälp av produktutvecklingsmetoder beskrivna i bland 
annat böckerna Produktutveckling och PRE (Product Requirements Engineering).  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Sedan 1940-talet har Segebadenpulkan, tidigare Segebaden Berg, tillverkat turpulkor och 
var länge marknadsledande med bland annat svenska försvarsmakten som kund[2]. 
Segebadenpulkan var från början ett litet familjeägt företag som gjorde träpulkor med 
egentillverkade maskiner. Många av de detaljer som idag återfinns på flertalet turpulkor 
på marknaden, till exempel skacklarnas infästning i pulkan, är lösningar som 
Segebadenpulkan var först med. Företagets produktutveckling har under de senaste 
decennierna avtagit och marknaden för turpulkor har tagits över av andra företag. Med 
nya ägare sedan 2009 satsar Segebadenpulkan på att återigen bli ledande på 
marknaden.[3] 

År 2009 köptes Segebadenpulkan av företaget Föllinge såg, genom Dan Eliasson och 
Martin Helmerson, med förhoppningen att ta tillbaka de förlorade marknadsandelarna 
genom att utveckla en helt ny, revolutionerande turpulka. Idag står Segebadenpulkan 
med en halvfärdig produkt där både pulkans material, kapell och skacklar är under 
utveckling. Även en dragsele ska tas fram för att utrustningen till pulkan ska vara 
komplett. Det som avhandlas i detta examensarbete är transportkapellet och dess 
infästning i pulkan. 

En turpulka med transportkapell är till för att frakta packning på snö och används ofta 
vid fjällturer och polarexpeditioner. Packningen ska ligga i pulkan, skyddad från väder 
och vind och vara lätt att komma åt. Då en turpulka dras efter en skidåkare eller hund är 
bärkraften och glidförmågan av högsta prioritet för att minimera belastningen på 
dragaren. Den nya pulkan kommer att tillverkas i plast och vara anpassad både för 
transport av packning och av barn, genom att vara kompatibel med både transportkapell 
och barnkapell med tillhörande skärm. Segebadenpulkans plan är att lansera den nya 
pulkan med tillbehör till vintersäsongen 2011-2012 och då ha en produkt som är 
överlägsen konkurrenternas. Ledord för det nya pulkakonceptet är nytänkande, 
användarvänlighet och prisvärdhet. 

Under hösten 2010 fick de studenter som läste sista året på sportteknologiprogrammet 
vid Mittuniversitetet i Östersund ett skarpt projekt av Segebadenpulkan i kursen 
Innovativ produktutveckling (IPU). Under kursen arbetade fem av studenterna med att ta 
fram ett helt nytt kapellkoncept vilket resulterade i ett packkapell, ett barnkapell och en 
vindskyddande skärm till barnkapellet. Kvalitetssäkring och produkttester hann inte 
genomföras under denna kurs och för att hinna bli klara med den nya turpulkan till 
planerad lansering under hösten 2011 erbjöd Segebadenpulkan studenterna att 
färdigställa transportkapellet som examensarbete under våren 2011. Under IPU togs ett 
nytt koncept för infästning av kapell i pulka fram, vilket möjliggör att flera kapell kan 
användas till samma pulka. Detta koncept väckte stort intresse hos beställaren 
(Segebadenpulkan genom Eliasson och Helmerson) och ligger därför i fokus under 
examensarbetet. 
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Efter examensarbetets slut ska alla delar av transportkapellet vara definierade och 
testade. Arbetsgång och montering ska vara fastställda samt leverantörer och tillverkare 
kontaktade. Denna rapport är en del av resultatet från det examensarbetet, vilket 
genomförts av Katarina Hamberg och Caroline Söderström. 

1.2 Övergripande syfte 
Projektets övergripande syfte är att Segebadenpulkan ska ha ett transportkapell till 
försäljning hösten 2011. 

1.3 Avgränsningar 
I projektet hanteras det transportkapell som ska färdigställas och dess infästning i 
pulkan. Pulka, skacklar och andra delar av pulkakonceptet innefattas inte i arbetet men 
beskrivs kortfattat i rapporten. Gällande kapellet ska alla dess delar kartläggas och vara 
redo för leverans eller tillverkning i den utsträckning som anses lämplig. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 
Vid projektets slut ska Segebadenpulkans nya transportkapell vara klart för tillverkning. 
Kapellets utformning ska vara specificerad, mönster och mallar för tillverkning 
framtagna och samtliga delar ska vara redo att beställas eller tillverkas. För de delar som 
vid projektets start inte finns som standardkomponenter ska förslag på utformning, 
material och eventuell leverantör eller tillverkare läggas fram. Textilen ska vara testad 
för vattenmotstånd, luftpermeabilitet och slitstyrka. Resultat från detta ska finnas 
dokumenterat för att kunna användas som information till slutkunden. 

1.5 Författarens bidrag 
Under kursen IPU togs bakgrundsinformation om företaget som till exempel tidigare 
produkter och konkurrenter med mera fram. Från arbetet i IPU används delar av 
undersökningar och metoder som ligger till grund för färdigställandet av 
transportkapellet. Till exempel finns intervjuer med användare, återförsäljare och 
representanter för olika målgrupper dokumenterade. Utdrag ur slutrapporten från IPU 
återfinns bilaga 1. Samtliga figurer där inget annat anges är tagna av författarna. 

Utöver rapportens författare har följande personer på olika sätt bidragit till arbetets 
fortgång. 

- Sömmerskan Karin Andersson på Segebadenpulkan bidrog med kompetens vid 

tillverkning av prototyper och mönsterframtagning. 

- Slavko Dejanovic gav en grundläggande introduktion till textillaboratoriet och dess 

maskiner och bidrog med material och handledning kring arbetet med textiltesterna. 

Dejanovic bidrog även med bilder av kapelltextilen med ett elektronmikroskåp. 

- För koncept- och prototyptester tog David Börjesson och Magnus Lundberg med sig två 

pulkor med två olika kapell, alltså kapell med olika dellösningar och utseende, på en 

expedition i nio dagar i Sareks nationalpark. De har tidigare erfarenhet av att dra pulka 

på tur och andra pulkor att jämföra med. Börjesson och Lundberg tog även bilder under 

expeditionen vilka använts i denna rapport. 

- Dan Eliasson har bidragit med bakgrundsinformation kring Segebadenpulkan och 

branschen samt erfarenhet av användande av turpulkor. 

- Emil Björk, Daniel Fagerlund och Maria Nygårdh var medlemmar i den projektgrupp som 

under IPU lade mycket av förarbetet till examensarbetet. 
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1.6 Definition av termer 
Transportkapell har som huvuduppgift att skydda och hålla packning på plats i pulkan 
under färd. Till skillnad från barnkapell som har till huvuduppgift att skydda ett barn 
samt mindre mängd packning från väder och vind under tur. Dessa två kategorier kapell 
tillsammans med själva pulkan benämns turpulka. 

En zip puller är en lös del som fästs i en dragkedjas löpare och underlättar hantering av 
denna. 

 



Kapell till turpulka – Färdigställande av transportkapell med unik infästning 2 Metod 
Katarina Hamberg, Caroline Söderström  2011-05-31 

4 
 

2. Metod 
Valda metoder redogörs och motiveras i kapitel 2.1 – 2.11. Tabell 1 redovisar 
översiktligt valda metoder. 

Tabell 1: Översikt metoder. 

Urval Insamling Analys Prioritering Visualisering Verifiering 
Validering 

Koncept-
generering 
Konceptval 

Intressent- 
analys 

Enkät KJ-analys Conjoint 
analysis 

Skisser Enkät Pughs relativa 
beslutmatris 

 Koncept- och 
prototyptest 

Feleffekt-
analys 

Viktning CAD Koncept- och 
prototyptest 

 

    Modeller Intervju  

2.1 Tidplan och planering 
För att få en övergripande bild av det arbete som ska göras kommer en KJ-analys 
genomföras i ett tidigt skede. KJ-analysen används för att strukturera stora mängder 
med data och ge en helhetsbild där varje arbetsmoment placeras i ett sammanhang. 
Samtliga arbetsmoment kommer att skrivas ner på ”Post It”-lappar och placeras ut på en 
vägg eller tavla i grupperingar efter ämne. Då samtliga ”Post It”-lappar är utplacerade 
och strukturen färdig görs en tydlig illustration i Word. Examensarbetet innehåller 
många olika delar och därför riskerar arbetet att bli rörigt, detta kan förebyggas med en 
väl utförd och nedtecknad KJ-analys som visar sammanhang och spridning av alla 
arbetsuppgifter.[4] 

Efter att KJ-analysen är genomförd används samma ”Post It”-lappar för att göra ett 
flödesschema, som även det renskrivs i Word. Flödesschemat ger en tydlig bild av vad 
som ska göras och i vilken ordning. I flödesschemat utmärks vad som är aktiviteter 
respektive händelser, där aktiviteter är något som kräver resurser i form av till exempel 
arbetstid eller maskiner medan händelser är något som sker på grund av att aktiviteter 
slutförs.[5] 

För att skapa en överblick av arbetet i ett tidigt skede kommer även det nätbaserade 
mindmap-verktyget Mindomo att användas(http://www.mindomo.com/). Här kommer 
samtliga aktiviteter nedtecknas och grupperas. För bättre överblick över tidplan och 
arbetsuppgifter kommer ett Gantt-schema göras i Excel, vilket kan uppdateras och 
ändras eftersom tidplanen justeras[6]. 

Projektmedlemmarna kommer att föra dagbok under arbetets gång genom hela 
projektet. Förhoppningsvis kommer dagböckerna underlätta dokumenteringen i 
projektets slutskede. 

2.2 Produktspecificering och konceptgenerering 
En kravspecifikation för kapellet kommer att tas fram i början av projektet, där de krav 
som produkten ska uppfylla och de önskemål som bör uppfyllas specificeras. Den 
målspecifikation som togs fram under IPU kommer att användas som grund och 
anpassas efter projektet. Kravspecifikationen kommer att användas för utvärderingar av 
dellösningar och hela koncept under framtagandet av prototyper och slutgiltig 
produkt.[5] 

http://www.mindomo.com/
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Av de dellösningar till kravspecifikationens funktionella kriterier som togs fram under 
kursen IPU kommer tre kapellkoncept specificeras. Valen av dellösningar baseras på 
beställarens önskemål. 

2.3 Prototypframtagning 
Tre prototyper med olika dellösningar för infästning, öppningsmöjligheter, 
spännanordningar samt zip pullers. Med hjälp av Karin Andersson, sömmerska på 
Segebadenpulkan, kommer de tre kapellprototyperna tillverkas och sedan monteras på 
tre olika pulkaprototyper för ett koncept- och prototyptest. 

En SW-analys kommer att genomföras för de tre kapellprototyperna, som fastställer de 
styrkor och svagheter som finns hos respektive prototyp. En fullständig SWOT-analys 
som även fastställer de möjligheter och hot som kan identifieras är i detta fall överflödig 
eftersom det redan är klart att produkten ska tas fram.[5] 

2.4 Koncept- och prototyptest 
För att få en så bra utvärdering som möjligt av de tre kapellprototyperna kommer de att 
testas under verkliga förhållanden med hög påfrestning. Under tio dagar kommer tre 
erfarna pulkaanvändare vistas i Sareks nationalpark och använda de tre prototyperna 
för att på bästa möjliga sätt ta reda på vilka svagheter och styrkor de olika lösningarna 
har. Eftersom testpersonerna är helt utomstående och inte har någon insyn i 
produktutvecklingsarbetet kommer de med helt kritiska ögon komma med synpunkter 
på dellösningarnas för- och nackdelar. 

Innan avfärd kommer testpersonerna att förberedas med en anpassad variant av Pughs 
relativa beslutmatris (se kapitel 2.5). Denna kommer de fylla i efter utfört test och 
resultatet kommer att ligga till grund för utformningen av det slutgiltiga konceptet. 

2.5 Pughs relativa beslutsmatris 
För att i förhand kunna förbereda tillvägagångssätt för beslut efter att 
kapellprototyperna utvärderats kommer Pughs relativa beslutsmatris att användas. 
Kravspecificeringens krav och önskemål kommer att sållas och viktats i klasserna 1,3 
och 9. Pughs relativa beslutsmatris går ut på att varje kriterium ska jämföras med en 
referensprodukt, i det här fallet ett redan befintligt kapell. Under utvärderingen kommer 
kriterierna bestämmas som sämre än, likvärdigt med eller bättre än referensen. Den 
tidigare bestämda viktningen ger därefter varje lösning en poäng, positiv eller negativ, 
och varje koncept får sedan en resulterande slutpoäng. 

Denna metod är bra för att på ett effektivt sätt samla in data som sedan kan användas för 
att ta ett beslut. Pughs relativa beslutmatris går dessutom att utforma så att användaren 
enkelt kan förstå frågeställningen med enkla anvisningar. Resultatet blir tydligt och gör 
att det efterföljande arbetet snabbt kan fortsätta framåt.[4] 

2.6 Feleffektsanalys – FMEA 
Feleffektanalysen är en variant av FMEA-analysen som är anpassad efter 
examensarbetet. En stor skillnad är att istället för att lista vem som är ansvarig för 
respektive åtgärd tas beslut om huruvida de ska utföras inom ramarna för 
examensarbetet eller inte. En feleffektanalys kommer att göras för respektive 
kapellkoncept.[5]  



Kapell till turpulka – Färdigställande av transportkapell med unik infästning 2 Metod 
Katarina Hamberg, Caroline Söderström  2011-05-31 

6 
 

Efter utvärdering av de tre koncepten kommer de fel som inte längre kan uppstå att 
strykas och en slutgiltig feleffektanalys finnas klar. De lösningar som är listade att 
utföras under examensarbetet är då klara att genomföras och analysen kan sedan 
överlämnas till beställaren. Detta ger beställaren en klar överblick över vad som finns 
kvar att göra, varför det måste göras och hur viktigt det är. 

Risktalen beräknas som en summa av felets sannolikhet, allvarlighetsgrad och 
sannolikheten att felet inte upptäcks. Samtliga faktorer bedöms efter en skala från ett till 
tio, där högre tal innebär större risk. Risktalet blir således större ju högre sannolikheten 
är att felet uppstår, ju allvarligare felet är och ju svårare det är att upptäcka felet i tid.[5] 

2.7 Enkätundersökning 
För att på ett resurssnålt och effektivt sätt få svar på vad slutanvändare har för krav på 
transportkapell kommer en enkät skickas med e-post till de fjällstationer i Sverige som 
hyr ut turpulkor[4]. De pulkor som hyrs ut utsätts för stort slitage eftersom de används 
stora delar av säsongen och förhoppningsvis kommer uthyrarna kunna ge svar som 
motsvarar en stor variation av användare. Enkäten kommer huvudsakligen att bestå av 
öppna frågor för att de som besvarar den ska ges utrymme att komma med egna 
synpunkter och kommentarer. Frågorna kommer att genereras och sållas genom 
brainstorming och därefter testas på någon utomstående för att säkerställa att rätt 
frågor ställs. Enkäten kommer i huvudsak behandla slitage och kundkrav. 

2.8 Textiltester 
Tester kommer att genomföras för att kartlägga de egenskaper som kapelltextilen har. 
De kommer att utföras i det textillaboratorium som finns på institutionen för Teknik och 
Hållbar Utveckling(THU) på Mittuniversitetets campus i Östersund. 

Den textil som kommer att användas för att sy Segebadenpulkans kapell är testad i fält 
av Eliasson och stora mängder är redan inköpta. För att inge förtroende hos slutkunden 
ska textilen testas för slitstyrka, vattenpelare och luftpermeabilitet. Textilen kommer 
även att tvättas för att simulera flera års användning och därefter kommer vattenpelare, 
luftpermeabilitet och slitstyrka att kontrolleras igen. De reslutat som testerna genererar 
kommer att återges bland annat på Segebadenpulkans hemsida och i eventuell 
produktkatalog. Resultaten kommer även att verifieras mot kravspecifikationen. 

Testerna kommer inte att vara ISO-godkända, vilket kommer att vara tydligt angivet vid 
publicering. Testerna för vattenpelare, luftpermeabilitet och slitstyrka kommer att följa 
ISO-standarder men inte genomföras under godkända förhållanden eftersom 
textillaboratoriet har inte kontrollerade luft- och temperaturförhållanden. 

2.8.1 Vattenresistens 
För att ta reda på om textilen är vattentät kommer ett vattenpelaretest utföras med 
maskinen Hydrostatic head tester M018 från SDL Atlas. Testet går ut på att undersöka 
vid vilket vattentryck en textil släpper igenom vatten. Den metod som kommer användas 
kallas dynamic mode (översätts dynamiskt läge) och innebär att textilen utsätts för ett 
stadigt ökande vattentryck från ena sidan. Då vatten har trängt igenom textilen på tre 
separata ställen läses maskinens tryckvärde av, vilket motsvarar textilens vattenpelare. 
Standarden ISO 811 Hydrostatic pressure test (översätts Hydrostatiskt trycktest) 
kommer att följas.[7] 
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Testet fastställer en textils motstånd 
mot vattenpenetration och resultatet 
ges i millibar. Enheten millimeter 
vattenpelare (mmH2O) är en tryckenhet 
som ofta används för att beskriva en 
textils vattentäthet och har förhållandet 
1 mbar=10 mmH2O. Textiler med över 
2 000 mmH2O anses vara 
vattentäta.[7][8]  

Testet utförs genom att en provbit av 
textilen spänns fast över det 
hydrostatiska testhuvudet med utsidan nedåt och ett vattentryck byggs därefter upp 
underifrån tills det att vatten trängt igenom på tre olika ställen, se Figur 1. Det tryck som 
registreras i millibar då testet avslutas motsvarar den vattenpelare i centimeter som 
textilen klarar.[7] 

2.8.2 Luftpermeabilitet 
Textilens förmåga att släppa igenom luft, luftpermeabilitet, kommer att mätas. 
Luftpermeabilitet mäts som hastigheten av ett luftflöde som passerar vinkelrätt genom 
en provbit under specificerade förhållanden gällande testarea, tryckfall och tid. 
Luftpermeabilitet mäts i millimeter per sekund.[9] 

Luftpermeabiliteten kommer att mätas med maskinen Akustron, vilken är mycket enkel 
att använda och snabbt visar resultatet. Akustron följer standarden ISO 9237 och har 
kapacitet att mäta luftpermeabilitet mellan 30 och 3 000 millimeter per sekund.[10] 

2.8.3 Abrasionsresistens – 
Martindalemetoden 
För att se hur tålig textilen är mot 
abrasion kommer ett 
Martindaletest utföras med hjälp av 
en maskin från SDL Atlas av modell 
M235, se Figur 2. Testet går ut på 
att undersöka hur många gånger 
textilen kan gnuggas mot ett 
abrasionsmaterial innan två 
separata trådar bryts av helt. För 
tyger i offentlig miljö 
rekommenderas ett 
Martindalevärde på över 30 000 
vilket motsvarar 30 000 
gnuggningar under testet[11]. För 
testet används standarden ISO 12947, vilken fastställer tillvägagångssätt, apparatur och 
material[12]. 

Ett standardiserat abrasionsmaterial av ylle samt provbitarna monteras på avsedda 
platser, se Figur 2. För grövre textiler läggs ett tryck av 12 kilopascal på vardera provbit 
och maskinen ställs in på ett bestämt intervall, därefter startas maskinen. 
Martindalemaskinen gnuggar därefter provbitarna mot abrasionsmaterialet i en så 
kallad Lissajous-figur, en figur som bildas av en rörelse som ändras från cirkulär till att 

Figur 1: Test av vattenpelare. Vatten har trängt igenom på två 
ställen. 

Figur 2: SDL Atlas M235 Martindale. 1: Tyngd, 12 kPa 2: 
Provbitshållare. 3: Abrasionsmaterial. 

1 

2 

3 
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övergå i ellipser och slutligen raka streck, se Figur 3. En 
gnuggning motsvarar ett streck i Lissajous-figuren.[12] 

2.8.4 Tvättest 
För att se hur textilen klarar användning över tid och 
kunna ge slutkunden tvättrekommendationer kommer en 
testbit att tvättas upprepade gånger. Den tvättmaskin som 
kommer användas, Wascator FOM71 CLS från Electrolux, 
är installerad med ISO-standardiserade tvättprogram. 

En tygbit med måtten 50x50 cm kommer att tvättas med ett 
program från ISO 6330. Programmet tvättar tyget i 40 grader under 30 minuter och 
tvättmaskinen kommer att upprepa tvätten tio gånger i taget. Tvättbiten kommer att 
inspekteras var tionde tvätt för att se om färg eller storlek förändrats. När tyget tvättats 
40 gånger, vilket motsvarar så många gånger som tyget kan tänkas tvättas under 20 år 
kommer nya tester på abrasionsmotstånd, vattenpelare och luft luftpermeabilitet att 
genomföras. 

2.9 Slutligt koncept 
Utifrån resultaten av koncept- och prototyptestet samt enkätundersökningen kommer 
beslut tas för hur det slutgiltiga konceptet ska utformas. Konceptet kommer att säkras 
mot målspecifikationen och därefter kommer en prototyp tas fram för redovisning. 

2.10 Litteratur- och internetstudier 
För att ta reda på nödvändig information kring tillvägagångssätt och metoder kommer 
litteratur- och internetstudier att genomföras under hela projektets gång. 
Internetstudier kommer att genomföras för att kartlägga kapellets ingående delar 
gällande material, egenskaper och eventuell leverantör. Även nödvändig 
bakgrundsinformation gällande de textiltester som ska genomföras kommer att sökas i 
litteratur och på internet. 

2.11 Datorbaserade skisser 
Det datorbaserade skissprogrammet Inkscape kommer att användas för att ta fram 
mönster för kapellets tillskärning. Valet av program baseras på tillgång: på 
Mittuniversitetets campus i Östersund finns inget program avsett för liknande skisser 
och Inkscape kan, till skillnad från liknande program, lagligt och gratis installeras för 
användande under projektet.

Figur 3: Lissajous-figur. Källa: [13] 
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3. Resultat 
I kapitel 3.1 till 3.6 redovisas resultaten av förarbetet kring framtagningen av de 
kapellprototyper som genomgått ett koncept- och prototyptest. Kapitel 3.7 till 3.9 
redovisar resultatet av de metoder som använts för att kartlägga kapellets komponenter 
och dess egenskaper. Slutligen redovisas det slutgiltiga koncept som projektet resulterat 
i, i kapitel 3.10. 

3.1 Produktspecificering och konceptgenerering 
Kapellets huvudfunktion är att skydda packningen i en turpulka mot väder och från att 
falla ut. I Tabell 2 listas de kriterier som slutprodukten ska uppfylla, om de är krav eller 
önskemål samt om de är av typen funktionell eller begränsande. Beställaren kunde inte 
ge ett maxpris på kapellet, därför har kriterium 11 strukits. 

Tabell 2: Kravspecifikation 

Nr. Kriterium Krav=K 
Önskemål=Ö 

Funktionellt=F 
Begränsning=B 

1 Inte finnas lösa delar som kan tappas bort K B 

2 Valda delar av packning åtkomlig under färd K F 

3 Det ska vara lätt att packa i kapellet K B 

4 Kapellet ska rymma mycket packning K B 

5 Det ska vara möjligt att fästa packning utanpå kapellet K B 

6 Kapellet ska kunna öppnas med vadderade tumvantar K B 

7 Packning ska hållas torr under färd Ö B 

8 Det ska inte finnas några vassa delar som kan skada packning K B 

9 Det ska gå att komma åt packningen under alla förhållanden (inte 
isa igen) 

K F 

10 Standardkomponenter ska användas i så stor utsträckning som 
möjligt 

Ö B 

11 Maxpris på kapell ej överskridas. Ö B 

12 Kapellet skall hållas rent från tunga detaljer Ö B 

13 Attraktivt utseende Ö B 

14 Kapellet ska kunna bytas av användaren Ö F 

15 Packning får inte falla ur pulkan K B 

16 Kapellet ska kunna avlägsnas helt från pulkan Ö F 

I Tabell 3 har de kriterier som är av typen funktionell breddats och gjorts mer abstrakta 
för att öka antalet möjliga lösningar. Grunden till kravspecifikationen lades under 
kursen IPU och de flesta kriterier var därför redan breddade och abstrakta, resultatet av 
denna breddning blev alltså tunn, se Tabell 3. 

Tabell 3: Delfunktioner 

Nr. I specifikation Efter breddning och abstrahering 

2 Valda delar av packning åtkomlig under färd  

9 Det ska gå att komma åt packningen under alla 
förhållanden (öppningen inte riskera att isa igen) 

 

14 Kapellet ska kunna bytas av användaren Kapellet ska inte vara permanent fäst i pulkan 

16 Kapellet ska kunna avlägsnas helt från pulkan 

De kriterier som listats som funktionella möts upp av de dellösningsalternativ som valts 
för prototyperna till koncept- och prototyptestet, se Tabell 4. Prototyp 3 uppfyller inte 
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delfunktionen ”Kapellet ska inte vara permanent fäst i pulkan” för att agera referens 
under testet. För vidare beskrivning av de tre prototyperna, se bilaga 2. 

Tabell 4: Morfologisk matris som listar de tre totallösningar som lett till prototyper 

Delfunktion Dellösningsalternativ 

Prototyp 1 Prototyp 2 Prototyp 3 

Valda delar av packning 
åtkomlig under färd 

Två tvåvägsdragkedjor 
runt hela kapellets 
nederkant, så nästan all 
packning kan nås när 
som helst. 

Sneda dragkedjor fram 
på kapellet som bildar en 
öppning stor nog för en 
låda 60*40*35 mm. 

Dragkedja på kapellets 
baksida där extrakläder, 
termos el. dyl. kan nås. 

Det ska gå att komma åt 
packningen under alla 
förhållanden (inte isa 
igen) 

Kjol runt 
tvåvägsdragkedjorna 
som fästs med resårband 
i nederkant. 

Vindslå som skyddar 
dragkedjor. Kjol runt 
tvåvägsdragkedjorna 
som fästs med 
tryckknappar i 
nederkant. 

Rullöppning upptill som 
på de klassiska kapellen. 

Kapellet ska inte vara 
permanent fäst i pulkan 

Två tvåvägsdragkedjor 
som fäster kapellet i 
pulkan 

Två tvåvägsdragkedjor 
som fäster kapellet i 
pulkan 

Uppfylls ej. 

3.2 Prototyper 
Tre kapellprototyper som benämndes 1, 2 och 3 tillverkades för att genomföra tester på 
olika dellösningar till det slutliga konceptet. Prototyperna gjordes för att klara tester i 
fält där vissa dellösningar testades för att verifiera att de fungerar och andra för att 
uteslutas. Dellösningarna säkrades mot kravspecifikationen, för fullständig förteckning 
av dellösningar se bilaga 2 och för kravspecifikation se Tabell 2. För den SW-analys som 
genomfördes för prototyperna, se bilaga 3. 

3.3 Koncept- och prototyptester 
Prototyperna 1 och 2 testades i Sareks nationalpark av David Börjesson och Magnus 
Lundberg, se Figur 4. Anledningen till att prototyp 3 inte testades var att den tredje 
personen som ingick i expeditionsgruppen insjuknade strax innan avfärd. Testet pågick i 
totalt nio dagar under skiftande väderförhållanden. Under turen utfördes en utvärdering 
enligt Pughs relativa beslutsmatris, se kapitel 3.4, och bilder togs med en Canon EOS 7d 
av David Börjesson. Efter turen skrev Börjesson och Lundberg ned reflektioner och 
kritik av de olika dellösningarna, vilket redovisas i bilaga 4. 

Figur 4: Magnus Lundberg i Sareks nationalpark under koncept- 
och prototyptestet. Foto: David Börjesson 
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3.4 Pughs relativa beslutsmatris 
En utvärdering av produkt- och prototyptestet genomfördes, baserad på Pughs relativa 
beslutsmatris med försvarets pulka från Segebadenpulkan som referenspulka. Matrisens 
kriterier viktades av författarna och skickades till Börjesson och Lundberg som fyllde i 
den i samband med produkt- och prototyptestet. För viktning och utvärdering, se bilaga 
5. 

3.5 Feleffektsanalys 
Slutgiltig feleffektanalys redovisas i bilaga 7. Risktal mellan 0 och 19 räknas som låg risk 
och dessa felmöjligheter kan därför överses. Felmöjligheter med risktal mellan 20 och 
79 anses ha måttlig risk och bör därför ses över. De felmöjligheter med risktal som 
överstiger 80 innebär hög risk och måste ses över. För det slutgiltiga konceptet är det 
felmöjligheterna Samtliga dragkedjor går sönder, Gummibandet i kjolen går sönder och 
Det går hål på kapellets textil som räknas som högriskabla. 

3.6 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen skickades ut till STF Fjällstation Kebnekaise, STF Abisko 
Turiststation, STF Fjällstation Grövelsjön, STF Fjällstation Saltoluokta, STF Fjällstation 
Storulvån, STF Fjällstation Sylarna, svar erhölls från fyra av stationerna varav tre av 
dessa hade uthyrning av turpulkor (av fabrikatet Fjellpulken). Svaren från 
fjällstationerna som hyr ut turpulkor sammanställdes och utvärderades, se bilaga 8. 

Enkäterna bidrog till att klargöra problemområden på en turpulka och ge en bättre bild 
av hur Fjellpulkens turpulkor ter sig för användare. Enkätsvaren gav svar på hur 
uthyrarna uppfattar kvaliteten på de pulkor de hyr ut men även en del synpunkter från 
deras personliga erfarenheter av turpulkor. Två återkommande synpunkter var att 
kapellet bör vara slitstarkt och att dess infästning i pulkan är den svagaste punkten. 

3.7 Textiltester 
I kapitel 3.7.1 till 3.7.4 redovisas resultaten av de textiltester som genomförts i det 
textillaboratorium som finns på Mittuniversitetet i Östersund. Testerna omfattar 
kontroll av vattenpelare, luftpermeabilitet och abrasionsmotstånd samt tvättning. 
Textilen visade sig ha godkänt abrasionsmotstånd för textilier i offentlig miljö, låg 
luftpermeabilitet och en vattenpelare på 4 000 mmH2O. Efter 40 tvättar hade 
vattenpelaren sänkts väsentligt till cirka 500 mmH2O men övriga egenskaper var 
oförändrade. 

3.7.1 Vattenresistens 
Testet utfördes på nio olika provbitar och därefter räknades ett medelvärde och en 
median ut, vilket motsvarar textilens vattenpelare. Maskinen ställdes in på att öka 
trycket med 60 millibar(mbar) per minut och att stanna då 800 mbar uppnåtts, se Tabell 
5 för resultat. 

Tabell 5: Tryck, tid och vattenpelare då vatten trängt igenom på tre ställen på respektive provbit. 

Provbit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tryck (mbar) 300 214 740 306 371 450 415 467 430 

Tid 5 min 
27 sek 

3 min 
30 sek 

12 min 
26 sek 

5 min 
16 sek 

6 min 
11 sek 

7 min 
30 sek 

6 min 
56 sek 

7 min 
50 sek 

7 min 
10 sek 

Vattenpelare 
(mmH2O) 

3000 2140 7400 3060 3710 4500 4150 4670 4300 
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Materialets vattenpelare motsvarar enligt ISO 811:1981 medelvärdet av resultaten men 
eftersom värdena är så pass spridda redovisas även medianen [7]. Medianen är ett 
bättre mått vid utspridda värden[14]. 

- Medelvärde: 5 276 mmH2O 

- Median: 4 150 mmH2O 

Eftersom båda värdena överstiger 2 000 mmH2O anses textilen vara vattentät (se kapitel 
2.8.1). Textilens vattenpelare fastställs till 4 000 mmH2O. 

3.7.2 Luftpermeabilitet 
Textilens luftpermeabilitet visade sig efter tester vara 0 millimeter per sekund, vilket 
betyder att ingen luft släpps igenom. Anledningen till att textilen släpper igenom vatten 
men inte luft är att testutrustningen för luftpermeabiliteten inte når samma tryck som 
den för vattenresistenstestet. Det kan konstateras att textilen inte släpper genom luft 
upp till i alla fall ett tryck på 200 Pa vilket motsvarar 2 mbar[10]. 

3.7.3 Abrasionsresistens - Martindalemetoden 
Testet utfördes på fyra provbitar, varav två genomgått 
ett tvättest (se kapitel 3.7.4). Inledningsvis ställdes 
maskinen in på intervall med 2 000 gnuggningar 
mellan vilka provbitarna inspekterades. Eftersom 
väldigt lite slitage upptäckts efter 4 000 gnuggningar 
ändrades intervallen till 5 000. Efter 49 000 
gnuggningar gjordes ett intervall på 1 000 eftersom 
abrasionsmaterialet enligt ISO 12947-2 ska bytas ut var 
50 000:e gnuggning[12]. För att kontrollera om trådar 
brutits av bör enligt ISO 12947-2 ett mikroskåp med 
åtta gångers förstoring användas[12]. På institutionen 
finns ett mikroskåp med fem och tio gångers förstoring, 
vilket användes för att kontrollera provbitarna, se Figur 
5.  

Efter 55 000 gnuggningar upptäcktes två brutna trådar 
på en provbit men testet fortsattes för att kontrollera 
hur länge de andra tre skulle hålla, se Tabell 1. När den 
sista provbiten fått två trådar avbrutna hade 75 000 
gnuggningar genomförts. Textilens Martindalevärde fastställdes till 50 000. 

Tabell 6: Antal avbrutna trådar på respektive provbit efter respektive av de fem sista intervallen. 

Provbit 55 000  
gnuggningar 

60 000  
gnuggningar 

65 000  
gnuggningar 

70 000  
Gnuggningar 

75 000  
gnuggningar 

1 (tvättad) 1 tråd 1 tråd 1 tråd 1 tråd 2 trådar 

2 3 trådar     

3 (tvättad) 0 trådar 0 trådar 2 trådar   

4 1 tråd 1 tråd 1 tråd 2 trådar  

3.7.4 Tvättest 
Textilen tvättades 40 gånger och därefter testades Martindalevärde, vattenpelare och 
luftgenomsläpplighet. Martindaletestet visade ingen nedsatt slitstyrka efter tvätten. Inte 
heller luftgenomsläppligheten hade förändrats men vattenpelaren försämrades kraftigt, 

Figur 5: Kontroll av provbit. 
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till 500 mmH2O. Textilens mått förblev desamma efter tvätten och ingen färgskillnad 
kunde upptäckas. 

3.8 Materialfördjupning 
För att ge beställaren en komplett förteckning av textilen redovisas i kapitel 3.8.1 utöver 
textilens egenskaper även resultat av internetstudier av materialet. I kapitel 3.8.2 till 
3.8.4 redovisas resultaten av de internetstudier som gjorts för att ge beställaren en 
överblick över komponenter om kan komma att användas men inte finns på befintliga 
kapell. 

3.8.1 Textil 
Efter tester har textilen visat sig ha 
Martindalevärdet 50 000, vattenpelaren 4 000 
mmH2O och luftpermeabiliteten 0 mm/s (se kapitel 
3.7). Textilen är vävd med metoden tuskaft med ca 
0,6 millimeters trådbredd (avståndet är uppmätt i 
Figur 6) och är en polyesterväv belagd med två 
lager polyuretan(PU)[15][16]. 

Polyester, eller polyethylene terephthalate (PET) 
används i stor utsträckning inom klädes- och 
möbelindustrin som ett mer hållbart alternativ till 
bomull eller ylle. Polyestertextilier erbjuder ofta ett 
överlägset motstånd mot vind och väta. Eftersom 
polyesterfibrerna inte absorberar vatten i sig blir 
väven inte tyngre av väta och det vatten som 
tränger igenom en polyesterväv gör så genom 
vävens hål, inte genom själva materialet. 
Polyuretanlaminat används ofta för att ge polyestervävar bättre vind- och 
vattenmotstånd.[17][18] 

3.8.2 Kardborreband 
För att underlätta stängningen av den rullöppning som återfinns på kapellprototyp 3 (se 
bilaga 2) kan kardborreband komma att användas. Kardborreband består av två band 
som fästs i varandra: hakband och filtband, där hakbandet består av små krokar som 
fäster i filtbandets små öglor[19][20]. Fördelarna med kardborreband för detta ändamål 
är att det är lätt att använda, har låg vikt och är lättare att montera än till exempel 
tryckknappar. 

Att använda kardborreband på fjället kan innebära en risk eftersom det kan isa igen om 
det blir fuktigt och sedan fryser på. Eftersom det inte kommer att placeras på en utsatt 
del av kapellet anses dock risken vara liten.[21] 

3.8.3 Dragkedja 
Dragkedjor av typen tvåvägsdragkedja kan komma att användas för att bland annat fästa 
kapellet i pulkan. En dragkedja består av en löpare som dras mellan häktor i två rader 
och används som stänganordning mellan två sidor textil. Dragkedjor tillverkas oftast i 
plast eller metall och används till bland annat kläder, väskor, tält och sovsäckar.[22][23] 

En nackdel med att använda dragkedjor på kapellet är att de riskerar att isa igen, vilket 
kan orsaka stora problem i en nödsituation. Priset är en annan nackdel eftersom hög 

Figur 6: Textilens insida, förstorat gånger 31. 
Foto: Slavko Dejanovic, 2011-04-12 
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kvalitet eftersöks vilket innebär en hög kostnad. De dragkedjor som används på 
befintliga kapell är tillverkade av marknadsledande YKK. Dessa har i dagsläget ett pris 
som innebär en kostnad på nästan 150 kr per kapell, vilket är en stor andel av kapellets 
totala tillverkningskostnad[24]. Fördelarna med att använda dragkedjor är att de har 
lång livslängd och gör öppningen av kapellet mycket enkel. 

Hilleberg the tentmaker är ett litet familjedrivet företag från Östersund som gör några av 
världens stabilaste och tåligaste tält av absolut högsta kvalitet. På Hilleberg the 
tentmaker ställer de extremt höga krav på de material de köper in och de använder sig 
uteslutande av dragkedjor från YKK. De har provat andra dragkedjor, bland annat Opti, 
men återgått till YKK. Enligt Lisa Nilsson på Hilleberg the tentmaker har dragkedjorna 
från YKK och Opti likvärdig kvalitet men de använder YKKs för att de har egenskaper 
som bättre passar dem, bland annat är de mindre stela och kan därför sys i 
böjar[25].[26] 

3.8.4 Hypalon 
Eliasson på Segebadenpulkan har visat stort intresse för materialet Hypalon 
(klorsulfunerad polyetylen, CSPE eller CSM), ett syntetiskt gummi känt för bland annat 
bra motstånd mot extrema temperaturer (arbetstemperatur mellan -35° och 125° C), 
rivhållfasthet (mellan 17 och 23 N/mm) och UV-motstånd. Hypalon är ett varumärke 
registrerat av DuPont Performance Elastomers som har blivit ett samlingsnamn för alla 
sorters CSM trots att DuPont Performance Elastomers har lagt ner produktionen av 
materialet.[27][28] 

Ett förslag som lades fram under kursen IPU är att använda Hypalon som infästning i 
pulkan istället för det nylonband som används på prototyperna. Hypalonet skulle då 
limmas fast i pulkans kant och dragkedjan sys fast i det. Detta skulle förenkla 
monteringen från två moment (borrning, nitning) till det betydligt smidigare limmandet. 
För att ta reda på om det är möjligt att på ett hållbart sätt limma Hypalon vid 
vakuumformad polycarbonat (pulkan) kontaktades företaget Casco som utvecklar, 
tillverkar och säljer lim. 

Enligt Anders Sarenfeldt på Casco kan det fungera att limma Hypalon på vakuumformad 
polykarbonat men han poängterar att många plaster är svåra att limma och att resultatet 
är svårt att få varaktigt. Vidare menar Sarenfeldt att det är omöjligt att veta om det blir 
ett bra resultat utan att genomföra tester, framförallt om det handlar om extrema 
förhållanden.[29] 

Fördelen med limning är att det enkelt kan appliceras med limpistol eller spruta men en 
stor nackdel är att lim åldras[5]. En annan fördel är att vikten minimeras om nitarna 
undviks. 

3.8.5 Mönstertillskärning 
Segebadenpulkan har varit profilerade som ett svenskt varumärke och vill behålla denna 
kvalitetsstämpel men om möjligt lägga en del av tillverkningen utomlands för att få ner 
tillverkningskostnaderna. I dagsläget finns en sömmerska på Segebadenpulkan, Karin 
Andersson, som står för all kapellsömnad och det är även hon som skär ut textilen.  

Skulle tillskärningen lejas ut till en fabrik så skulle tillskärning av mönster göras med en 
lasertillskärningsmaskin. Till textiltillskärning används ofta en så kallad CO2-laser som 
smälter textilen vilket förhindrar att kanterna repas upp. Vid lasertillskärning uppnås 
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hög precision eftersom det inte används något verktyg som kan mattas ut. 
Mönsterpassning (se bilaga 9) för denna textil med de mått som Segebadenpulkan köpt 
in har gjorts för att passa till både tillskärning för hand och för att göras med en 
lasertillskärningsmaskin.[30][31] 

3.9 Leverantörskontakter 
En kravspecifikation togs fram för zip pullers, som tidigare inte använts på 
Segebadenpulkans kapell. Detta för att kommunicera våra krav och önskemål enhetligt 
till eventuella leverantörer eller tillverkare. För kravspecifikationen, se bilaga 10. 

Det Svenska företaget Märkett kontaktades via telefon 2011-03-29 varefter de skickade 
prover för att ge olika formgivningsförslag. Efter att proverna utvärderats inleddes en 
konversation via e-post med Katarina Bjerstaf på Märkett som tog fram ett design- och 
kostnadsförslag. 

Via hemsidan http://www.alibaba.com/, världens största internetbaserade ”business-
to-business”-marknadsplats, kontaktades tre tillverkare på den asiatiska 
marknaden[32]. Den av dessa tre som gav det bästa intrycket i sitt svar, Nanjing Jiamei 
Garment Accessory Factory, inleddes en konversation med 2011-04-13. Konversationen 
resulterade i ett kostnadsförslag. 

3.9.1 Märkett 
Märkett är ett litet företag med fyra anställda beläget i Borås som specialiserar sig på 
etiketter, emblem och andra märken i både textil och plast. Anlitas Märkett som 
leverantör av zip pullers så kommer de agera mellanhand och sköta kontakten med 
tillverkarna i Kina.[33] 

Märketts offert gav ett pris på 2,95 SEK per styck vid köp av 1000 stycken samt en 
engångskostnad för verktyget på 950 SEK, om den ska tillverkas i polyvinylklorid (PVC). 
De skickade även ett designförslag som visar de mått, färger och lager som kommer att 
bygga upp den färdiga zip 
pullern.[34] 

Två materialförslag har tagits 
fram: PVC och tyg. En zip puller i 
PVC tillverkas i två lager, enligt 
Figur 7, där bergsprofilen och 
texten ligger ovanpå en blå bas. 
Ett snöre gjuts fast i PVC-delen 
och används för att fästa zip 
pullern antingen direkt i löparen 
eller i medföraren. Alternativet 
är en vävd zip puller med en 
fyllning i slutet för att ge grepp. 

3.9.2 Nanjing Jiamei Garment Accessory Factory 
Det Shanghai-baserade företaget Nanjing Jiamei Garment Accessory Factory har drygt 
300 anställda och tillverkar märken i bland annat textil, plast och läder[35]. De erbjuder 
ett pris på 0,23 USD (1,47 SEK1) per styck vid köp av 1000 stycken samt en provavgift på 

                                                        
1 Enligt valutakurs 2011-04-15 [37] 

Figur 7: Designförslag från Märkett. Källa: [34] 

http://www.alibaba.com/
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55 USD (350,35 SEK1) vilken återbetalas då beställaren uppnår 5000 beställda 
enheter[36]. 

3.9.3 Rudholm & Haak AB 
Företaget Rudholm & Haak AB grundades för över 50 år sedan och tillhandahåller allt 
från jeansknappar till vävda märken och zip pullers. Företaget finns representerat över 
hela världen och det svenska kontoret ligger i Borås.  
Segebadenpulkan har Rudholm & Haak AB som leverantör 
av sytråd och efter kontakt med Sven-Ove Johansson på 
företaget visade det sig att de även kan leverera zip pullers 
och kardborreband[21].[38] 

Efter kontakt med Johnsson på Rudholm & Haak AB erhölls 
prover på bland zip pullers, se Figur 8 och Figur 9. Båda 
modeller levereras till en kostnad av 3,00 kr per styck. 
Snöret på modell N0004 (Figur 9) gick att dra loss med bara 
händerna och uppfyller därför inte kriterium nummer 4 i 
kravspecifikationen (se bilaga 10). 

Snöret på modell N0004 är för kort för att uppfylla 
kriterium nummer 10 i kravspecifikationen (se bilaga 10). 
Att ändra längden på corden skulle ge samma pris (3 kr/st) 
per styck men då skulle en beställning på 20 000 stycken 
krävas, eftersom Rudholm & Haak AB inte har denna enhet i 
lager.[39]  

Johnsson skickade även prover på kardborreband. 
Kostnaden per meter för bandbredden 38 millimeter är 
7,34 kr för krokband och borstat filtband (det vill säga 
14,68 kr för komplett band), vilket rekommenderades av 
Johnsson för ändamålet[39]. 

3.9.4 YKK 
Japanbaserade YKK är världens största tillverkare av dragkedjor, har tillverkning i 68 
olika länder och tillverkar även andra fästanordningar som till exempel tryckknappar. 
Förslag på de dragkedjor som ska användas till infästningen av kapellet i pulkan togs 
fram under kursen Innovativ produktutveckling. Materialdata och pris saknades dock för 
dessa dragkedjor och därför upprättades kontakt med YKK Sverige. Även pris på de 
tryckknappar från YKK som Segebadenpulkan använder sig av saknades. Kontakt via e-
post med Lena Boman på YKK Sverige resulterade i dessa uppgifter[24]: 

- Dragkedjor 74,20 kr/st 

- Tryckknappar 0,92 kr/st 

3.9.5 ESSKA.se Teknik AB 
ESSKA.se Teknik AB är ett Arvikabaserat företag med en omfattande internetbutik (över 
100 000 artiklar) där de säljer allt från arbetskläder till blästringsutrustning och 
förbrukningsmaterial. Bland annat säljer de kardborreband i ett flertal olika 
bredder.[40]  

Figur 9: Zip puller modell N0004, 
Rudholm & Haak AB. 

Figur 8: Zip puller model N0007, 
Rudholm & Haak AB. 
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Priser hos återförsäljaren ESSKA.se Teknik AB visar att priserna eskalerar med 
bandbredden, till exempel kostar ett 25 meter långt band av bredden 16 millimeter 
87,81 medan 25 meter av bredden 38 millimeter kostar 228,30 kr vilket ger meterpriset 
9,13 kr. Hakbandet och filtbandet levereras separat, alltså dubblas priset för att 
motsvara ett komplett kardborreband på 25 meter. De kräver att minst 100 meter 
beställs.[19][41] 

3.10 Slutligt koncept 
Efter utvärdering av koncept- och prototyptest, enkätundersökningar, tidigare utförda 
metoder och materialfördjupning har ett slutgiltigt kapellkoncept tagits fram och 
prototyp tillverkats. Kapitel 3.10.1 till 3.10.3 redovisas pulkakonceptets alla delar samt 
översiktligt arbetsgång och montering för kapellet. 

3.10.1 Pulkan 
Pulkan kommer att vakuumformas i polykarbonat på företaget PR Plast i Östersund. 
Pulkans design och material har bestämts av Eliasson och Helmerson på 
Segebadenpulkan och ligger utanför examensarbetets ramar.  

3.10.2 Infästningen 
PR-plast kan enligt Eliasson göra markeringar i vakuumformen så att plasten får 
markeringar för var hålen i pulkan ska borras där nylonbandet nitas fast. Detta är 
nödvändigt för att få den precision som krävs om monteringen skulle läggas någon 
annanstans än verkstaden på Föllinge Såg. Idag borras hålen på måfå med en 4 
millimeters borr och hålens läge varierar med centimetrar från pulka till pulka. Till 
hålen för infästningen till skacklarna används en 8,5 millimeters borr. 

3.10.3 Kapellet 
Koncept- och prototyptestet som skulle genomföras av tre killar under tio dagar i Sareks 
nationalpark kom att genomföras av två killar under nio dagar eftersom en av 
deltagarna insjuknade. Eftersom pulkorna är anpassade för att användas en per person 
blev endast två av kapellkoncepten utvärderade. Ingen av modellerna utvärderades som 
sämre än referenspulkan på någon av punkterna, vilket ledde till höga poäng för dem 
båda (se Tabell 7). Modell 1 fick dock högst poäng på samtliga punkter och det slutgiltiga 
konceptet kommer därmed att likna denna på många punkter. 
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Figur 10: Tvåvägsdragkedjorna skyddas av en kjol med isydd resår 

Tabell 7: Pughs relativa beslutsmatris med viktning och resultat för de två kapellkoncept som genomgick koncept- och 
prototyptestet. 

Kriterium Viktning Prototyp 1 Prototyp 2 

Inte finnas lösa delar som kan tappas bort 9 +9 0 

Valda delar av packning åtkomlig under färd 9 0 0 

Det ska vara lätt att packa i kapellet 3 +3 +3 

Kapellet ska rymma mycket packning 3 +3 +3 

Det ska vara möjligt att fästa packning utanpå kapellet 9 +9 +9 

Kapellet ska kunna öppnas med vadderade tumvantar 9 +9 0 

Packning ska hållas torr under färd 3 0 0 

Det ska inte finnas några vassa delar som kan skada packning 3 0 0 

Det ska gå att komma åt packningen under alla förhållanden (inte 
isa igen) 

9 +9 +9 

Attraktivt utseende 1 +1 0 

Kapellet ska kunna bytas av användaren 3 +3 +3 

Packning får inte falla ur pulkan 9 +9 +9 

Kapellet ska kunna avlägsnas helt från pulkan 3 +3 +3 

Resultat 73 58 39 

 

Det slutliga konceptet blir ett kapell med två tvåvägsdragkedjor som fäster kapellet i 
pulkan, vilka täcks av en kjol som hålls på plats med en isydd resår (se Figur 10). 
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En liten dragkedja kommer att placeras mitt bak på kapellet, se Figur 11. Fler krokar 
kommer att placeras ut på kapellet, se Figur 12. Tabell 8 (se nästa sida) listar 
dellösningsalternativen som valts för det slutgiltiga konceptet.  

Ett färdigt kapell består av 2,65 m2 tyg men det går åt 2,89m2 tyg vid tillverkning. Spillet 
uppgår till 0,24 m2 vilket utgör 9,2 % av den totala mängden tyg (beräknat på mängden 
spill vid tillverkning av 100 kapell), se Tabell B9.1, bilaga 9. Priset per kvadratmeter tyg 
är 48 kr och kostnaden för kapelltyget blir 92,48 kr. För mönster se bilaga 11. 

Den totala materialkostnaden för ett kapell uppgår till mellan 300 och 400 kronor, detta 
är baserat inköpskostnaden för de ingående delarna förutom två (enkel dragkedja och 
ögla) som prisuppgifter saknas för, se bilaga 12. 

  

Figur 11: Dragkedja i bak på kapellet 

Figur 12: Detaljbild, krokar och öglor 
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Tabell 8: Slutgiltigt kapellkoncept 

Delfunktion Dellösningsalternativ 

Valda delar av packning 
åtkomlig under färd 

Dragkedja på kapellets baksida där extrakläder, termos el. dyl. kan nås. 

Det ska gå att komma åt 
packningen under alla 
förhållanden (inte isa igen) 

Kjol runt tvåvägsdragkedjorna som fästs med resårband i nederkant. 

Kapellet ska inte vara 
permanent fäst i pulkan 

Två tvåvägsdragkedjor i som fäster kapellet i pulkan 
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4. Slutsatser 

4.1 Koncept och prototyptester 
När Börjesson och Lundberg kom hem från Sareks nationalpark hade de testat de olika 
dellösningarna och fyllt i Pughs relativa beslutsmatris samt skrivit egna reflektioner och 
kritik. Att de olika lösningarna testades av två olika personer med olika förutsättningar 
vad gäller styrka, kondition och teknik innebär att utvärderingen är välgrundad. 

4.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen gav en hel del insyn i vad som orsakar problem med turpulkor 
som används frekvent och vad som oftast går sönder. Denna information pekar 
framförallt på att en slitstark, vattenfrånstötande kapelltextil och högkvalitativa 
dragkedjor är av högsta prioritet. Möjlighet att lätt komma åt delar av packningen under 
färd och ett kapell som lätt kan bytas ut om det går sönder är också detaljer som 
uthyrarna var positivt inställda till. 

4.3 Zip pullers 
Under kontakten med de tre leverantörerna av zip pullers har en del svårigheter och 
kommunikationsproblem uppstått, framförallt i kontakten med Nanjing Jiamei Garment 
Accessory Factory. Dels är det svårt att kommunicera önskemål och tankar via e-post, 
vilket är lättare vid muntlig kommunikation, dels är förståelsen sämre på grund av 
språkbarriärer. 

Kommunikationen med Märkett har gått bra, den inleddes med ett telefonsamtal där en 
personlig kontakt upprättades och den övergripande formgivningen bestämdes, därefter 
har kommunikationen skett via e-post utan att några missförstånd har uppstått. 
Kontakten med Nanjing Jiamei Garment Accessory Factory har gått sämre, framförallt på 
grund av Fangs otillräckliga engelskkunskaper men även som följd av bristande 
erfarenhet från författarnas sida. 

Nanjing Jiamei Garment Accessory Factory erbjuder ett lägre pris än Märkett, som i sin 
tur får sina produkter tillverkade i Kina. Genom att anlita Nanjing Jiamei Garment 
Accessory Factory kapas ett led och priset pressas men risken för att leveranserna inte 
motsvarar de krav som ställts ökar. 

Rudholm och Haak AB förstod efter första kontakt vad som efterfrågades och skickade 
därefter prover. Av dessa tre prover var en kombination av två intressanta, vilket visade 
sig kräva en beställning på 20 000 zip pullers. Eftersom denna mängd beställda enheter 
är både onödig och orealistisk i nuläget rekommenderas inte Rudholm och Haak AB som 
leverantör av zip pullers. 

4.4 Dragkedjorna 
Vid tillverkning av tält är det viktigt att dragkedjorna är slitstarka dels eftersom det 
uppstår stora spänningar när tältet står uppspänt och utsätts för hårda vindar, dels för 
att dragkedjorna används flitigt. Ungefär samma sak gäller för kapellet till en turpulka 
som packas hårt och utsätter dragkedjorna för stora spänningar samt öppnas och stängs 
flera gånger per dag under en tur. Här kan Segebadenpulkan ta lärdom av Hilleberg the 
tentmaker som provat dragkedjor från olika leverantörer men numera använder sig av 
YKK för att inte tumma på kvaliteten. 
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Dragkedjorna är kapellets svagaste länk och därför är det viktigt att fokus läggs på att 
dessa inte ska vara av låg kvalitet. Trasiga dragkedjor resulterar i irritation och 
missnöjda kunder. De tvåvägsdragkedjor från YKK som genomgick koncept- och 
prototyptestet fungerade klanderfritt och kan därför rekommenderas. Det faktum att en 
stor del av nyhetsvärdet med det kapell som Segebadenpulkan nu ska tillverka ligger i 
dragkedjeinfästningen i pulkan gör att det är av stor vikt att dessa inte är av bristfällig 
kvalitet. 

4.5 Textiltester 
De tester som utförts för att få fram materialdata följer samma ISO-standarder som 
godkända tester och kan därför jämföras med andra textiliers egenskaper gällande 
vattenpelare och abrasionsmotstånd. Textiltesterna visade att kapelltextilen har hög 
slitstyrka, god vattenfrånstötande förmåga och väldigt låg luftpermeabilitet samt att 
varken slitstyrka eller luftpermeabilitet påverkas av upprepad tvättning men att 
vattenresistensen försämras markant. 

Vattenpelaretestet resulterade i en median på 4 150 mmH2O och ett medelvärde av 
5 280 mmH2O. Vattenpelaren kan anses osäker eftersom resultatet har stora variationer 
men fastställs till 4 000 mmH2O då detta anses vara ett rimligt värde med hänsyn till 
median och medelvärde.  

Eftersom stora mängder av denna textil redan är inköpt kan endast rekommendationer 
inför framtiden att ges. Syftet med textiltesterna var att kunna ge slutkunden 
information om vad kapellet har för egenskaper, vilket Segebadenpulkan nu kan göra. 

4.6 Slutgiltigt koncept 
Då examensarbetet inleddes fanns förhoppningar om att idén att fästa kapellet i pulkan 
med hjälp av dragkedjor skulle nå fram till slutkoncept. Denna lösning togs fram under 
kursen IPU och dess utformning var i stora drag fastställd då examensarbetet inleddes. 
Ett nytt, revolutionerande pulkakoncept efterfrågades och denna konstruktion kommer 
att göra Segebadenpulkans nya turpulka unik på marknaden. 

De snedställda dragkedjorna som återfinns på prototyp 2 fyller inte någon funktion 
eftersom de till stor del täcks av spännlinan. Börjesson och Lundberg tyckte att 
tvåvägsdragkedjorna gjorde packningen lättillgänglig men att en extra öppning för till 
exempel torra vantar är önskvärd. Därför plockas dragkedjan från prototyp 3, som satt 
mitt bak, in i det slutliga konceptet.  

Kjolen med en gummiresår från prototyp 1 fyllde sin funktion att skydda dragkedjan och 
var lätt att hantera. Börjesson och Lundberg påpekade även att lösningen i sig kunde 
skydda packningen även om dragkedjan var öppen, vid till exempel i- och urpackning. 

Textilen i kapellet upplevdes som slitstark och tillräckligt vattenavvisande men i 
utvärderingen dök ett nytt problem upp då Börjesson och Lundberg påpekade att 
kapellet läcker i sömmarna. Denna information pekar på att kapellets sömmar bör tejpas 
för att uppfylla kriteriet Packning ska hållas torr under färd (se Tabell 2). 

Spännlinefickan som återfinns på prototyp 1 och satt där för förvaring av överflödig 
spännlina användes inte under prototyptesterna då Börjesson och Lundberg inte förstod 
dess funktion. Detta tyder på att spännlinefickans funktion måste förklaras för 
slutkunden. Detta och det faktum att den ger upphov till fler sömmar i kapellet som kan 
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läcka samt innebär flera extramoment vid tillverkningen ledde till att den valts bort. 
Spännlinans längd väljs till den kortare av de två längder (11 och 9 meter) som testades 
av Börjesson och Lundberg då de ifrågasatte varför linan var så lång på prototyp 1. 

Figur 13 visar det slutgiltiga konceptet fyllt med packning.

Figur 13: Slutgiltigt koncept 
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5. Diskussion 
Stora delar av detta projekt har varit beroende av utomstående personers goda vilja då 
de inte har haft något intresse av projektets resultat. Vi har i och med det lärt oss att det 
inte går att vara för tydlig eftersom man oftast bara får en chans att ställa en fråga innan 
motparten blir irriterad.  

Vi tog för givet att det på institutionen fanns kompetens tillhörande det 
textillaboratorium vi skulle använda. Redan i förväg borde vi ha tagit reda på att så inte 
var fallet eftersom vi då hade planerat in mer tid åt förarbete inför textiltesterna. 
Resultaten från textillaboratoriet kan ifrågasättas både med tanke på antalet test som 
gjorts och tillvägagångssätt, vi har så gott vi kan tagit reda på hur testen ska genomföras 
med hjälp av ISO-standarder och insatta personer men är långt ifrån säkra på att allt gått 
till så som det ska.  

När textiltesterna skulle utföras hade vi inte tillgång till ISO-standarderna som tillhör 
dem, vilket ledde till att vi drog egna slutsatser för hur testerna skulle genomföras. Utan 
ISO-standarderna visste vi till exempel inte vilket abrasionsmaterial som skulle 
användas vid Martindaletestet. Således startade vi abrasionstesterna med fel 
abrasionsmaterial två gånger, den andra omgången efter kontakt med Sofia Åberg som 
varit inblandad i uppförandet av textillaboratoriet. Åberg rekommenderade oss att 
kontakta Textil- och läderlaboratoriet, där vi fick ett sandpapper rekommenderat över e-
post. Efter endast 200 gnuggningar gick hela tyget sönder och vi insåg att det var fel typ 
av abrasionsmaterial eftersom vi förväntade oss ett minsta antal gnuggningar på 5000. 
Textil- och läderlaboratoriet kontaktades ännu en gång rekommenderade då det material 
som är standard till ISO-12947.   

Prototyperna har från början legat till grund för detta projekt, då många av detaljerna 
till kapellet redan var påtänkta i kursen IPU men inte testade i fält. Att arbetet med 
prototyperna började tidigt under arbetet berodde på att det av en slump dök upp en 
grupp killar som sökte sponsring av Segebadepulkan till sin Sarek-expedition. Detta 
passade bra eftersom de då fick uppdraget att testa och utvärdera våra prototyper. De 
tillfrågades under tillverkningen om det var något speciellt som de saknat på tidigare 
pulkor men deras synpunkter hade redan dykt upp under kursen IPU. 

Under koncept- och prototyptest som genomfördes i Sareks nationalpark blev endast två 
av de tre kapellprototyperna utvärderade på grund av att en av testpersonerna 
insjuknade innan avfärd och prototyp 3 blev lämnad hemma. Slutkonceptet är baserat 
på utvärderingen av prototyp 1 och 2 men med en otestad detalj(dragkedja mitt bak) 
från prototyp 3. Anledningen till att den dellösningen kom med var att vi och Lundberg 
ville ha en extra öppning och lösningen från prototyp 2 var utesluten. Övriga 
dellösningar som återfinns på prototyp 3 tas inte med i slutkonceptet eftersom vi anser 
att de behöver testas innan de tas i bruk, detta bör beställaren ha i åtanke innan 
produktionen inleds. 

Under testen som Börjesson och Lundberg genomförde kom det fram nya 
problemområden med kapellet än under turer som Eliasson gjort med pulkan. Dels att 
kapellet läcker i sömmarna vid töväder, dels att spännlinan är för elastisk och att 
krokarna böjs upp då packning fästs utanpå kapellet. Karin Andersson, sömmerska på 
Segebadenpulkan kontaktades efter att detta framkommit och det bestämdes att sömmar 
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kommer att tejpas eller limmas vid framtida produktion. Detta är däremot inget som 
kommer att ske på den slutgiltiga prototyp som tas fram under examensarbetet.  

Under diskussion inom projektgruppen hittades ett förslag på lösning till spännlinan och 
krokarna som innebär att det överblivna tyget på kapellet spänns ihop av ett spännband 
och packning fästs utanpå av ytterligare ett spännband, detta skulle minska belastningen 
på vardera spännband och på krokarna. Krokarna bör ändå ses över för att om möjligt 
tillverkas i järntråd med större diameter eller i ett material med högre sträckgräns eller 
också genom att byta tillverkningsmetod. En av beställarens ursprungliga önskemål var 
att pulkans detaljer som påminner om de gamla träpulkorna ska behållas och han 
nämnde då specifikt krokarna. Förhoppningsvis kommer krokarnas hållfasthet kunna 
ökas utan att dess utseende ändras. 

Den kartläggning vi gjort över kapellets delar är baserad på internetstudier och e-
postkontakter med enskilda företag. Vi har gått så långt vi ansett varit lämpligt i de 
kontakter vi tagit med företag och fått tag på ungefärliga priser och egenskaper. Vi 
lämnar över den information och de materialprover vi samlat in till beställaren för att de 
ska kunna välja hur de vill gå vidare. 

Under hela projektets gång förde vi dagbok över hur arbetet gick, vilka fram- och 
motgångar som upplevdes samt funderingar kring hur arbetet ska föras framåt. Här 
skrevs även ”att göra”-listor och påminnelser om vad som inte får glömmas i senare 
skeden. Dessa dagböcker visade sig vara mycket användbara, dels eftersom vi kunde gå 
tillbaka och se när vi gjort vad, dels för att se hur den andre tänkt och gått tillväga då vi 
delat upp arbetet.
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Bilaga 1 – Utdrag ur IPU-rapporter 

Branschanalys (sid 2 milstolpe 0) 

Acapulka 

Acapulka A/S är ett norskt företag grundat 2002. Företaget har funnits sedan 1994 men 
inte som registrerat varumärke, då med kontor i Norge men utveckling, produktion och 
tester i Tyskland. Pulkorna är uppdelade i tre kategorier: turserien, expeditionsserien och 
extremserien. Totalt finns det 18 olika modeller med priser från 4899 NOK till 26599 NOK. 
För några modeller ur extremserien ges pris efter kontakt med företaget. 

Fjellpulken 

Fjellpulken är ett norskt företag grundat 1963. Deras pulkor år uppdelade i tre olika 
produktkategorier: Barn och turpulkor, expeditionspulkor och specialpulkor. Till gruppen 
specialpulkor hör två olika typer av räddningspulkor samt olika modeller av 
handikappulkor. Priserna varierar från 5075 NOK för en av turmodellerna till 9967 NOK 
för syskonpulkan.  

Norpulken 

Norpulken är ett norskt företag med fyra olika modeller av pulkor, varav 3 är barnpulkor. 
Just nu är det ett reducerat pris på pulkorna som då ligger mellan 1750 NOK för 
transportpulkan upp till 3200 NOK för den största barnpulkan. Ordinarie pris har vi inte 
kunnat fastställa. 

POD´s och POP´s (sid 5-7 milstolpe 0) 

POD´s 

Mångsidighet 

Många av företagen som leder marknaden just nu har olika pulkor för olika ändamål, t.ex. 
barnpulkor, expeditionspulkor och enklare turpulkor, alla dessa till varierande priser. Det 
som inte finns är en pulka som man kan variera med hjälp av olika attribut för att anpassa 
pulkan till olika situationer. Det Segebadenpulkan har för avsikt att göra är att ta fram en 
pulka som går att använda till flera olika ändamål, exempelvis skenor att sätta under 
skrovet för att enkelt kunna transportera pulkan på is efter långfärdsskridskor. 

Användarvänlighet 

Vi vill att Segebadenpulkan ska vara användarvänlig, även under svåra förhållanden som 
till exempel i snöstorm. Bland annat ska det gå att ta av och på kapellet på ett enkelt sätt, 
även med frusna händer och i ett par vantar. Det ska vara lätt att komma åt olika 
hjälpmedel snabbt och enkelt, både saker placerade i själva pulkan och sådant som är fäst 
utanpå.  

”Svenskt” 

Då vi vet att den svenska flaggan på ett märke signalerar kvalitet, vill vi trycka på att hela 
vår pulka kommer att tillverkas i Sverige. Allt från underleverantörer till de som gör 
pulkan är svenska företag. Det som kommer att skilja oss här är ju först och främst att de 
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största konkurrenterna är norska och alltså inte kan sätta prägel på sin produkt med 
hjälp av den svenska flaggan men även att det går att förkorta tillverkningstiden då alla 
delar finns ”inom räckhåll”. Vid tillverkning i till exempel Kina skulle det bli långa ledtider 
för frakt och det går inte övervaka tillverkningen på ett tillfredställande sätt. 

Standardkomponenter 

I pulkan ska vi försöka att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av 
standardkomponenter, dels för att få ner kostnaderna för tillverkning av detaljer men 
även för att kunder ska kunna köpa reservdelar till sina pulkor. Detta kommer att skapa 
ett mervärde för kunden då reparationer är enkla och förhoppningsvis har en låg kostnad. 

POP`s 

Kvalitet 

Det vi skulle vilja vara jämförbara med, om inte bättre än våra konkurrenter är kvaliteten 
då det här är en produkt som förväntas hålla länge. De gamla träpulkorna som många 
förknippar Segebadenpulkan med håller i generationer och detta är något vi ska ta till 
vara på. 

Pris 

De pulkor som finns på marknaden idag varierar stort i pris, vi hoppas kunna ligga på 
samma nivå men erbjuda en överlägsen produkt. Till exempel ligger de flesta pulkor utan 
extrautrustning mellan ca 4000 och 6000 SEK, en prisklass där vi hoppas kunna ligga med 
en produkt som har större variationsbredd och användningsområde. 

Metodansatser (sid 7-8 Milstolpe 1) 

Metodansats 7 - genomförd 

Teamet har intervjuat en slutanvändare som faller inom både kategorin ”expedition” och 
”entusiast. Josef Larsson har dels gjort en tre månader lång expedition till Sarek vintern 
2010, då med hjälp av olika turpulkor från Norpulken, dels använt packpulkor under sin 
utbildning till fjällguide i Malung. 

Restultat: Josef Larsson belyste olika problem som lätt kan uppstå och även positiva delar 
med pulkorna, sådant vi ska ta tillvara på vid utformningen av den nya Segebadenpulkan. 
Vissa önskemål framkom och även funderingar över varför tillverkaren gjort på ett visst 
sätt. Josef Larsson har även gett oss tillgång till pulkan han använde sig av i Sarek för att 
titta på detaljer. Vad som framkommit i intervjun och hur vi ska arbeta med materialet 
redovisas ej i metodansatsen. 

Urval: Erfaren användare av pulka och en eventuell kund till Segebadenpulkan. 

Metod: Personlig intervju. 

Stimuli: - 

Kontext: Telefonintervju. 

Metodansats 2 - genomförd 
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Teamet har med hjälp av sin gemensamma erfarenhet tagit fram vissa krav som vi själva 
har på produkten i detta läge. Även aspekter från vad kunden (Segebadenpulkan) har för 
krav och önskemål har vägts in. 

Resultat: Framförallt resulterade det i krav på till exempel utseende, användarvänlighet, 
pris med mera (se Deluppgift 3: Målspecifikation). 

Urval: Teamet: Emil Björk, Daniel Fagerlund, Katarina Hamberg, Maria Nygårdh och 
Caroline Söderström. 

Metod: Diskussioner inom teamet och med kunden (Segebadenpulkan genom Dan 
Eliasson). 

Stimuli: Befintliga produkter från Segebadenpulkan. 

Kontext: På Mittuniversitetets Campus i Östersund. 

Segmentering (sid 9 milstolpe 1) 

Familjer och entusiaster 

I detta segment ser vi barnfamiljer som är ute på kortare fjällturer men har ändå mycket 
packning. Användaren vill ha det bekvämt och kunna komma åt sin packning på ett enkelt 
sätt.  

Fjällstationer och uthyrning 

Den enskilda pulkan kommer användas betydligt mer av detta segment än av en 
privatperson, vilket ställer höga krav på kvalitén. En pulka som hyrs ut kommer utsättas 
för mycket ”slit och släng”, en tendens är att användaren är mindre aktsam med en 
hyrpulka än med en privat. Målgruppen är bred och kommer både bestå av nybörjare och 
erfarna användare. Detta gör att pulkan behöver vara mångsidig, till exempel blir det 
viktigt med enkla justeringar av selen så att pulkan kan passa hela målgruppen. 

Behovsområden (sid 2-3 Milstolpe 2) 

Få plats i bilen – för att få med sig pulkan krävs att den får plats antingen inne i bilen 
alternativt i en takbox eller på takräcken. 
Lätt att lyfta i och ur bilen – här är det enklare om pulkan får plats i bagaget snarare än 
att den ska lyftas ur en takbox. 
Lätt att lära sig använda – det ska inte krävas timmar av läsning i en manual eller en 
längre instruktion hos uthyraren. Konstruktionen ska vara enkel och funktionerna lätta 
att förstå. 
Kunna utnyttja hela packningsvolymen – då det ofta är mycket packning som ska med är 
det viktigt att hela pulkan kan utnyttjas. 
Spännen och remmar – under metodansatserna kom det upp som ett önskemål att kunna 
fästa saker utanpå pulkan på ett bättre sätt än i dagsläget. Dagens gummiband 
(användaren hade en Norpulken) är för klena för att klara mycket packning utanpå 
pulkan. 
Inga delar som kan skada packningen – det får inte förekomma vassa föremål eller annat 
som kan skada packningen genom att till exempel göra revor i kapellet. 
Täckning av botten, kapell? – det krävs någon form av täckning av plastpulkan, antingen 
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ett kapell, en likadan plastkonstruktion som bildar en ”takbox” eller något helt annat. 
Komma åt rätt saker i pulkan – det ska vara enkelt att plocka fram torra handskar, en 
spade eller toalettpappret. 
Lätt att hitta i packningen – för den ovane som inte har samma packningssystem varje 
gång ska det vara lätt att hitta de saker som behövs just för stunden. 
Lätt att lyfta under åkning – främst på våren kan det hända att pulkan behöver bäras 
korta avstånd på grund av snöfattiga partier. 
Flyter i vatten – för de som har pulkan med sig ut på is är det viktigt att pulkan kan flyta, 
främst då det sitter barn i den, men även om den endast används som packpulka. Detta vid 
en eventuell olycka, när isen brister. 
Lättanvänd i kallt klimat – pulkan är till för att användas ute på vintern där temperaturen 
kan variera kraftigt från dag till dag.  
Allt ska kunna hanteras med vantar - i och med att den används i kallt klimat ska den 
fungera att använda med vantar. 
Hållbart – Segebadenpulkan är känt för sin kvalitet och att pulkan håller och kan 
användas av flera generationer. Det är något som ska gälla även i fortsättningen. Delarna 
får inte gå sönder. 
Attraktivitet – pulkan ska inte bara vara funktionell och hållbar den ska även vara 
attraktiv. Något som är mer subjektivt och därför inte lika lätt att uppfylla. 

Målspecifikation (sid 20 Milstolpe 2) 

Vi har nu listat samtliga krav och önskemål samt viktat önskemålen genom att var och en 
av teamets medlemmar fick vikta dem individuellt från 1 till 5, där 5 var viktigast. 
Önskemålet med högst poäng fick således högst viktning.  

Krav 

- Barn inte ramla ur 
- Barn inte klämma sig om pulkan välter 
- Barn inte frysa (skydda mot vind och väta) 
- Barn kan andas 
- Barn kan se ut 
- Inte finnas lösa delar (stoppa i munnen) 
- Lättåtkomligt (skilja på olika typer av packning) 
- Pulkan ska kunna transportera packning 
- Lätt att använda med vantar 
- Vatten- och snösäkra 
- Lätt att packa i/ur pulka 
- Lätt att komma in i pulkan 
- Vattenavvisande kapell 
- Inte kunna frysa/snöa igen 
- Sluta tätt kring pulkans kant 
- Barn inte klämmas vid färd 
- Barn inte riva sig på utstickande saker 

Önskemål    Viktning  Poäng 

- Standardkomponenter  5  20 
- Coola insatser   4  14 
- Retro    3  11 
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- Maxpris (5000:-)   2  8 
- Varierad sittställning  2  8 
- Lätt att lyfta i/ur barn  1  5 
- Låg vikt   0  4 
- Lätt att plocka i/ur bilen  -1  3 
- Attraktivt utseende  -2  2 
- Mjukt och skönt för barnet  -3  0 
- Delar kompatibla med andra pulkor -3  0 

 

Metodanstatser (sid 21-23 Milstolpe 2) 

Metodansats 1 – Genomförd 

Efter sökningar på Youtube har en ny målgrupp kommit fram som tidigare inte varit med i 
diskussionen nämligen familjen som är ute på korta turen i längdspåren tillsammans med 
sina barn. I ett klipp kan man se två barn sittandes i en pulka gjord för ett barn. Det äldre 
barnet underst och det yngre sätts ner efter. I det klippet ser man också hur spädbarnet 
som uppskattningsvis är kring 1 år ligger i en sovsäcksliknad konstruktion som vi också 
tidigare nämnt i ett av våra koncept.  

Läser man på utelivsforumet utsidan hittar man många diskussioner rörande 
införskaffning av pulkor och vad andra har för erfarenheter av dessa. De flesta 
diskussioner riktar sig dock mot barnvänligheten och hur man ska lösa kapellproblem när 
det till exempel snöar. Det finns många innovativa lösningar där folk har byggt egna skal, 
sytt egna kapell eller gjort om det befintliga. Ett annat problem som verkar besvära en del 
människor är hur man ska packa när man ska ha med sig två barn på turen.  

Slutsatsen man kan dra är att många förstgångsanvändare inte riktigt vet hur de ska göra 
när de tar sig ut på fjället och är lite osäkra på hur det ska gå till väga. En annan sak är 
att användningen av fjällpulkor verkar öka år för år och att många väljer att bygga egna 
då en pulka är en dyr investering. 

Metodansats 3+4 – Genomförd 

Intervju med Henrik Westling, ägare Naturkompaniet Östersund och familjefar med stor 
erfarenhet av fjällpulkor. När vi visade våra modeller för Henrik blev han först skeptisk 
när han såg de lösningar för säkerhetsbälte vi funderat över. Eftersom barn oftast sitter i 
en sov- eller åksäck i pulkan är det svårt att använda sig av de Y-bälten vi visade. Själv har 
han aldrig upplevt att ett säkerhetsbälte varit nödvändigt men som säljare har han 
förstått att det finns många föräldrar som kräver det. 

Även våra tankar kring Gore-Tex eller liknande material att tillverka kapellet i fick vi 
bakläxa på. Eftersom membranet behöver en värmekälla nära materialet för att få upp ett 
ångtryck inifrån kommer det inte fylla sin funktion som varken vattentätt eller andandes. 
Detta gör inte bara att packning och barn riskerar att bli blöt utan även en kvävrisk om 
barnet är helt täckt av kapellet. Vidare var Henrik skeptisk till att kapellet måste vara helt 
vattentätt eftersom han själv aldrig upplevt att packningen blivit blöt. En detalj som han 
påpekade angående kapellet var att det bör fästas på insidan av pulkan och aldrig sticka 
utanför kanterna, för att inte riskera att kapellet skrapas sönder mot träd, stenar eller 
dylikt. 
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Våra idéer om att handtag runt pulkans kanter för att kunna lyfta den var han positiv till, 
dels för att kunna lyfta pulkan men även för att kunna fästa en bromslina baktill (en 
person kan åka bakom pulkan i nerförsbackar och bromsa pulkan). 

På frågan vad Henrik själv anser saknas på marknaden eller kan förbättras svarade han 
att priset på barnpulkor måste sänkas och marginalerna öka. Det är främst barnpulkor 
som efterfrågas men få barnfamiljer har råd med dem och få återförsäljare tycker att det 
är värt att sälja dem på grund av för små marginaler relativt de resurser som krävs för att 
ha dem i lager. 

De reklamationer som Henrik stött på är få och oftast inte produktionsfel utan verkar i 
första hand handla om vårdslös behandling, framförallt har infästningen för skärmen gått 
sönder. Observera att Naturkompaniet säljer Fjellpulken. 

Slutligen ställde vi frågan vad som är viktigast för ett barn i en pulka och svaret blev: se ut, 
kunna andas och skyddad mot väder. Vissa av våra tankar har efter intervjun blivit 
bekräftade men vi har även fått några tankeställare. 

Metodansats 5– Genomförd 

Vid presentationen av milstolpe 1 passade vi på att bolla lite idéer med Dan Eliasson, 
ägare av Segebadenpulkan. Dan visade stort intresse för våra tankar kring lådor, 
personligen använder han alltid lådor för packning i pulkan när han ger sig ut på fjället. 
Däremot verkade han skeptisk till att använda dragkedjor som öppningsalternativ 
eftersom så många av konkurrenterna gör det och han vill att Segebadenpulkan ska sticka 
ut och vara unik, han lade vikt vid att behålla ”Segebadenpulkan-looken”.  

Huvudmålgruppen är barnfamiljer, han vill inte ge sig in på expeditionsmarknaden på 
grund av för hård konkurrens. Maxpriset vi nämnde, kring 5000 kronor, tyckte han verkar 
rimligt. I den vevan berättade han även att han funderar på att skippa återförsäljare för 
att på så sätt kunna hålla nere priset. Dan nämnde att han tycker att barnkomfort är av 
högsta prioritet eftersom en stor del av användarna regelbundet lägger barnen att sova i 
pulkan då de vistas utomhus, istället för att lägga dem i en barnvagn. Han uttryckte även 
ett önskemål att Segebadenpulkan ska få en stämpel som den säkraste barnpulkan på 
marknaden.  

I Norge finns det regler för hur en barnpulka ska se ut, ett försök att hitta de reglerna har 
gjorts utan reslutat. Dan nämnde även ett test genomfört av norska Plus där olika pukor 
jämförts. Försök har även gjorts för att hitta det avsnittet, även det utan reslutat. Efter att 
ett av de andra teamen nämnde någon sorts hake baktill på pulkan, anpassad för att man 
med en stav ska kunna putta på pulkan bakifrån i uppförbackar, visade Dan stort intresse. 

Säkra målspecifikation (sid 3-4 milstolpe 3) 

Krav 

- Barn inte ramla ur 
o Barnet ska inte ramla ur vid en lutning på 20° i sidled 

- Barn inte klämma sig om pulkan välter 
o En störtbåge eller liknade ska skydda barnet utifall pulkan välta omkull. 

Konstruktionen behöver inte klara att pulkan ligger upp och ned flera 
minuter. 
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- Barn inte frysa (skydda mot vind och väta) 
o Barn ska skyddas framifrån, bakifrån, från sidorna och ovanifrån från vind 

och väta 
o Vi utgår från att föräldrar använder åkpåse, sovsäck eller filtar för att hålla 

barnet varmt 
- Barn kan andas 

o Det får inte uppstå någon sorts syrebrist 
- Barn kan se ut 

o Barnet ska kunna se ut 120° 
- Inte finnas lösa delar som kan stoppas i munnen 

o Inte finnas lösa delar stora nog för ett barn under 5 år att stoppa i munnen 
och svälja 

- Lättåtkomligt (skilja på olika typer av packning) 
o Blöta saker ska kunna separeras från torra 
o Under färd ska det som behövs ofta kunna hittas lätt i packningen 

- Pulkan ska kunna transportera packning 
- Lätt att använda med vantar 

o Lätt vadderade tumvantar 
- Lättburen 

o Hjälpmedel för två personer att lyfta pulkan  
- Packning ska hållas torr 

o Klarar snöblandat regn på fjället och isen 
- Lätt att komma in i pulkan 

o Hela kapellet går att ta av 
o Utöver den öppningen måste det finnas fler öppningar 

- Inga vassa delar 
o Barn ska inte kunna riva sig 
o Kläder eller annan packning ska det inte kunna gå hål på 

- Öppningar ska inte kunna frysa/snöa igen 
o Frost, is och snö ska inte förhindra öppningen 

Önskemål 

- Standardkomponenter 
o I så lång utsträckning som möjligt ska delar vara utbytbara och lätta att få 

tag på för kunden 
- Anpassade insatser eller lådor 

o Det ska tillkomma delar som inte tidigare funnits på fjällpulkor som gör 
Segebadenpulkan unik 

- Retro 
o Utseendet ska inte vara för modernt utan påminna om de tidigare 

Segebanden pulkorna från 70-talet  
- Maxpris (5000:-) 

o Pulka, kapell, skackel och sele ska för slutkund inte överstiga 5000 kronor 
- Varierad sittställning  

o Barnet ska kunna ha minst två ställningar: sitta och ligga 
- Lätt att lyfta i/ur barn 

o Barnet ska kunna lyftas i/ur på under 30 sekunder 
o Om pulkan används på is kan inte pulkan luta på samma sätt som på fjället. 

Därför behövs inte lika mycket säkerhetsanordningar och tiden för att lyfta 
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ur barnet blir därför kortare. Det utifall pulkan skulle gå ner i en vak. Det 
blir därför upp till föräldrarna att göra ett val kring vilken säkerhetsrisk 
som är viktigast 

- Låg vikt 
- Lätt att packa mellan pulkan och bilen 

o Var sak ska inte behöva flyttas för sig mellan pulkan och bilen 
- Attraktivt utseende  

o Pulkan ska se tilltalande ut 
- Mjukt och skönt för barnet 

o Barnet ska inte sitta direkt mot plastbotten och plastryggstöd 
- Delar kompatibla med andra pulkor 

o I den mån det är möjligt ska delar och lösningar kunna användas på 
tidigare Segebadenpulkor och konkurrenternas pulkor. 

 
Reflektioner efter möte med Dan Eliasson (sid 2 milstolpe 4) 
Flera av de lösningar som vi kom fram till var mycket populära av både beställaren och 
intressenter på vårat ”Showroom”. Men det var framför allt infästningen av kapellet som 
Eliasson fattade tycke för. Idén är mycket enkel och det finns liknande lösningar på stora 
väskor/trunkar. I bilden nedan förklaras den lite närmre. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fördelarna med denna lösning är att den håller packningen torr, kapellet är avtagbart 
och därmed utbytbart och det är framför allt realiserbart. Enligt Dan så skulle denna idé 
gå att genomföra då de nödvändiga materialen, verktygen och maskiner redan finns på 
fabriken.  

För de övriga lösningarna var beställaren lite mer osäker, då de låg längre fram i 
utvecklingen och kräver mer pengar och tid för att realiseras, detta gäller framför allt 
barnstolen.  

Sammanfattningsvis fick vi dessa riktlinjer; 

- två kapell, ett för transport och ett med en öppning för barn 
- barnkapellet ska ha tak och fönster på sidorna och eventuellt någon form av 

störtbåge 
- gör dubbelplösen mindre teknisk och enklare 
- avgör om en barnstol eller Moss´s stol kommer att användas 

Pulka 

Dragkedja 

Kapell 

Nitar fäster 
dragkedjan 

Figur B14.1: Kapellets infästning i pulkan.  
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- om kapellet har öppningar ska de vara tillräckligt stora för att enkelt kunna nå 
packningen 

Vi ska fokusera på att få fram en slutgiltig lösning på dragkedjan och infästningen av 
kapellet, Eliasson önskade en robustare front med eventuellt någon form av låsning så att 
kapellet inte flyger av när det är öppet vid stark vind. Fronten ska även vara vattentät då 
pulkan ibland dyker ner i vattenpölar. 

Övrigt:  

- Beställaren rekommenderade att överväga att använda Hypalon för att undvika 
slitage på ytterkanten av kapellet. Hypalon är en gummitextil som används till 
gummibåtar, materialet är mycket slitstark och UV-beständigt. Hypalon tillverkas 
av DuPont performens Elastomers. 

- Handtag finns att beställa från Kina och på hemsidan www.alibaba.com, denna 
hemsida har förövrigt många färdigtillverkade standardkomponenter och annat 
smått och gott som kan underlätta för projektet

http://www.alibaba.com/
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Bilaga 2 – Kapellprototyper inför koncept- och prototyptest 

Med hjälp av tre killar som ska spendera tio dagar i Sarek ska olika tre olika kapell 
testas och utvärderas. För att få ut så mycket som möjligt av testet är olika 
funktionslösningar utspridda på de tre kapellen. 

Samtliga kapell har samma grundform, storlek och spännlinor med krokar och öglor 
som gör det möjligt att fästa packning utanpå kapellet men i övrigt varierar 
funktionslösningarna mellan de tre. Spännlinornas längd varierar mellan prototyperna 
med förhoppningen att killarna ser för- och nackdelar med de olika längderna. Kapellen 
sys i samma textil, vilket är vattenfrånstötande men inte vattentätt. Kapellen är 
tillräckligt stora för att kunna fyllas med packning men inte så stora att de riskerar att 
fångas av starka vindar och välta pulkan. Längs med sidorna finns krokar och öglor 
fastsydda, genom vilka det löper en spännlina som kan dras fram och tillbaka över 
packning som ska finnas lättillgänglig under färd. 

De zip pullers som fästs i dragkedjornas löpare för att 
underlätta användande med tjocka tumvantar är 
samma för samtliga kapell, se Figur B2.1. Dessa är 
endast provisoriska eftersom utvecklingsarbetet med 
dem inte kommit igång i tid för att få prototyper klara 
till avfärden. De består av ett vävt nylonband som lagts 
dubbelt och vikts en extra gång i änden för att få ett 
stopp. Bandet sys fast i en D-ring som fästs i 
dragkedjans löpare och blir totalt 7 centmeter lång. 

Den lösning som innebär att kapellet nitas fast i pukan 
används på kapell 3, med förhoppningen att lösningen 
på kapell 1 och 2 där kapellet fästs i pulkan med hjälp 
av dragkedjor, ska föredras. Även små funktioner, som 
till exempel den lilla ficka där överflödiga spännlinor 
kan tryckas ner, återfinns endast på ett av kapellen för 
att killarna ska kunna se för- och nackdelar med 
samtliga lösningar. 

En enkät baserad på Pughs relativa beslutsmatris ska fyllas i av killarna för att 
underlätta utvärderingen. Innan avfärd kommer de få en genomgång kring vad de ska 
tänka på under färden och vilka frågor de förväntas svara på. De kommer att instrueras 
att vara så kritiskt inställda som möjligt och ställa högsta möjliga krav på kapellen. Alla 
tre killar kommer att använda alla tre kapell minst två dagar i rad var.  

Även de tre pulkorna, skacklarna och dragselarna som skickas med är av olika modeller 
och ska utvärderas. Utvärderingen av dessa delar ligger dock utanför examensarbetets 
avgränsningar. 

  

Figur B2.1: Zip puller på prototyp 
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Tabell B2.1: Delfunktioner med dellösningsalternativ 

Delfunktion Dellösningsalternativ 

Prototyp 1 Prototyp 2 Prototyp 3 

Valda delar av packning 
åtkomlig under färd 

Två tvåvägsdragkedjor 
runt hela kapellets 
nederkant, så nästan all 
packning kan nås när 
som helst. 

Sneda dragkedjor fram 
på kapellet som bildar en 
öppning stor nog för en 
låda 60*40*35 mm. 

Dragkedja på kapellets 
baksida där extrakläder, 
termos el. dyl. kan nås. 

Det ska gå att komma åt 
packningen under alla 
förhållanden (inte isa 
igen) 

Kjol runt 
tvåvägsdragkedjorna 
som fästs med resårband 
i nederkant. 

Vindslå som skyddar 
dragkedjor. Kjol runt 
tvåvägsdragkedjorna 
som fästs med 
tryckknappar i 
nederkant. 

Rullöppning upptill som 
på de klassiska kapellen. 

Kapellet ska inte vara 
permanent fäst i pulkan 

Två tvåvägsdragkedjor i 
som fäster kapellet i 
pulkan 

Två tvåvägsdragkedjor i 
som fäster kapellet i 
pulkan 

Uppfylls ej. 

Prototyp 1 

Kapellet fästs genom att det nitas fast 
ett nylonband i borrade hål i pulkans 
överkant, med de nedre delarna av 
två dragkedjor fastsydda i bandet (se 
Figur B2.2). Dragkedjorna är av 
typen tvåvägs-, vilket innebär att de 
kan öppnas från båda ändar och 
lossas helt från varandra. Kapellet 
sys fast i dragkedjornas övre del och 
fäster därför i pulkan helt och hållet 
med hjälp av löstagbara dragkedjor. 

Ett löstagbart kapell underlättar i- och 
urpackning av pulkan samt rengöring 
av både pulka och kapell. Dragkedjorna startar mitt bak och mitt fram på pulkan vilket 
gör att stora delar av packningen kan nås genom att dra i någon av löparna. Det går 
alltså att öppna hela högersidan, hela vänstersidan, framdelen och/eller bakdelen.  
Detta går även att göra när packning är fäst med spännlinorna på kapellets ovansida. 

Kapellet har en vindslå, eller kjol, 
som täcker dragkedjan vilken har ett 
6 millimeter tjockt gummiband isytt 
längst ner som en dragsko för att 
förhindra slitage, läckage och att snö 
och is lägger sig på dragkedjan (se 
Figur B2.3). Gummibandets ändar 
kläms ihop med ett mässingsrör. Som 
ytterligare säkerhet för att hålla 
vindslån på plats är en tryckknapp 
fäst mitt på vardera långsidan, vilken 
fästs i pulkan. Tryckknappen är ihålig 
för att undvika att den fylls med snö 
eller is och därför blir obrukbar. I fram är läderspännen fastsydda i kapellet respektive 

Figur B2.2: Detaljbild på infästning av tvåvägsdragkedjor i pulka 

Figur B2.3: Detaljbild på kjol med gummiband 
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fastnitade i pulkan, vilka ska förhindra att kapellet flyger iväg om samtliga dragkedjor 
öppnas. 

Framtill på kapellets högra långsida 
är en liten ficka fastsydd där 
överflödig spännlina kan tryckas ner 
för att inte vara i vägen. I fickan är en 
öljett fäst med ett hål i för att snö 
som kommer in lätt ska kunna 
tryckas ut eller smälta bort (se Figur 
B2.4). För att kunna fästa så mycket 
packning som möjligt utanpå 
kapellet, förses det med elva meter 
spännlina som dras genom öglorna 
och sedan kan spännas mellan 
krokarna. Öglorna och krokarna sys 
fast i kapellet med hjälp av vikta nylonband (se Figur B2.4). 

Prototyp 2 

Kapellet fästs genom att det nitas fast ett nylonband i borrade hål i pulkans överkant, 
med de nedre delarna av två dragkedjor fastsydda i bandet (se Figur B2.5). 
Dragkedjorna är av typen tvåvägs-, vilket innebär att de kan öppnas från båda ändar och 
de kan lossas helt från varandra. Kapellet sys fast i dragkedjornas övre del och fäster 
därför i pulkan helt och hållet med hjälp av löstagbara dragkedjor. Ett löstagbart kapell 
underlättar i- och urpackning av pulkan samt rengöring av både pulka och kapell. 
Dragkedjorna startar mitt bak och mitt fram på pulkan vilket gör att stora delar av 
packningen kan nås genom 
att dra i någon av löparna. 
Det går alltså att öppna hela 
högersidan, hela 
vänstersidan, framdelen 
och/eller bakdelen.  Detta 
går även att göra när 
packning är fäst med 
spännlinorna på kapellets 
ovansida.  

För att skydda dragkedjorna 
från slitage, läckage och för 
att undvika att de snöar eller 
isar igen, fästs en kjol över. 
För att kjolen ska hållas nere och inte glida upp under färd, eller blåsa upp vid hård vind 
sys veck på vardera sidan om varje hörn vilket gör att den sitter tajt runt kanterna. På 
var sida om varje hörn fästs även tryckknappar som fäster vindslån i pulkan och håller 
den på plats. 

Framtill på kapellet finns ytterligare två dragkedjor som möts mitt på ovansidan, vilka 
gör det lätt att nå delar av packningen under färd. Öppnas båda dessa dragkedjor kan en 
låda med måtten 60x40x35 millimeter packas i och ur kapellet, se Figur B 2.5. Även 

Figur B2.4: Detaljbild på spännlineficka 

Figur B2.5: Främre öppning 
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dessa dragkedjor täcks av vindslår som fästs med tryckknappar. Kapellet förses med nio 
meter spännlina. 

Prototyp 3 

Kapellet nitas fast i borrade hål längsmed 
pulkans övre kant, vilket innebär att kapellet 
inte är avtagbart. Kapellets tak är ersatt med 
en rullöppning vilken ger en stor öppning 
som underlättar i- och urpackning, se Figur 
B2.6. För att nedrullningen ska gå smidigt är 
öppningens kanter förstärkta med 101 cm 
långa plastskenor. Plastskenorna är kortare 
än öppningens kanter för att öppningen ska 
vara så stor som möjligt utan att skenorna 
blir för långa. Därför blir det tyg över när 
kapellet ska stängas, vilket viks in och fästs 
med kardborreband. De spännlinor som 
löper på kapellets ovansida håller rullningen 
på plats under färd. Spännlinan är sju meter 
lång. 

Mitt bak på kapellet, tio centimeter upp från viksömmen har en 30 centimeter lång 
dragkedja placerats för att viss packning enkelt ska kunna plockas i och ur under färd, 
se Figur B2.6. Även denna dragkedja täcks av en vindslå. 

Figur B2.6: Rullöppning och bakre dragkedja 
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Bilaga 3 - SW-analys 

Prototyp 1 

Svagheter 

1. Dragkedja kan isa igen 

2. Zip puller lossnar från löpare 

3. Stopper lossnar från spännlina 

4. Krokar och öglor lossnar från kapell 

5. Textilier går sönder 

6. Om dragkedjorna går sönder så kommer man inte in i kapellet 

Styrkor 

1. Går att ta av hela kapellet 

2. Vattenfrånstötande 

3. Rymmer mycket packning 

4. Går att nå valda delar av packningen under färd 

5. Kapellet kan ej blåsa iväg när dragkedjor är öppna (läderremmar) 

6. Går att packa utanpå 

7. Överflödig spännlina är inte i vägen 

Prototyp 2 

Svagheter 

1. Dragkedja kan isa igen 

2. Zip puller lossnar 

3. Stopper lossnar från spännlina  

4. Krokar och öglor lossnar från kapell 

5. Textilier går sönder 

6. Dragkedjorna till extra ingången isar igen 

7. Tryckknappar fyller ej sin funktion 

8. Mycket detaljer betyder dyr tillverkning 

Styrkor 

1. Går att öppna under färd, både stora dragkedjorna och de mindre i extraöppningen 

2. Går att ta av hela kapellet 

3. Rymmer mycket packning 

4. Vattenfrånstötande 

5. Går att fästa packning utanpå 

Prototyp 3 

Svagheter 

1. Går ej att byta kapell 

2. Går ej att nå större delar av packningen under färd.  
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3. Dragkedja i bak kan isa igen 

Styrkor 

1. Rullöppningen kan ej isa igen 

2. Vattenfrånstötande 

3. Rymmer mycket packning 

4. Går att fästa packning utanpå 
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Bilaga 4 – Reflektioner och kritik efter koncept- och prototyptest av 
David Börjesson och Magnus Lundberg 

Utvärdering Segebadenpulkan Sarek 2011-04-14 – 04-25 

Vi vill börja med att tacka för möjligheten att medverka i testet. Nedan följer 
synpunkter som vi samlat under testet. Upplevelsen är att det är bra pulkor med 
stor potential att bli marknadsledande. Detta bör läsaren ha i åtanke då det mest 
är negativ kritik som framförs. 
Genomförande under nio dagar i fält och tre resdagar. Den ursprungliga 
tanken utvärdera tre pulkor fick revideras efter som en deltagare insjuknade 
straks innan avfärden. Resan genomfördes med tåg från Uppsala den 14de april 
mot Gällivare. Därifrån åkte vi buss till Porjus och taxi till Suorvadammen. Nio 
dagar i Sarek genomföred. Hemfärd gick via Ahkka och buss från Ristem med 
buss till Gällivare och tåg vidare till Uppsala. 
Varierande väderförhållanden. Under testet varierade vädret kraftigt. Nedan 

Tabell B4.1: Dagbok över väderförhållanden, plats och användare 

Datum Plats Temperatur ⁰C Väder David Magnus 

2011-04-14 Avresa 
Uppsala 

10 sol pulka 1 pulka 2 

2011-04-15 Start Suorva minus 1 till 0 regn pulka 1 pulka 2 

2011-04-16 Sjö 802 -1 starkvind pulka 1 pulka 2 

2011-04-17 Sjö 802 -1 storm pulka 1 pulka 2 

2011-04-18 Sjö 802 -1 storm pulka 1 pulka 2 

2011-04-19 rahpadalen -3 sol pulka 1 pulka 2 

2011-04-20 rahpadalen -2 moln utan pulka utan pulka 

2011-04-21 rahpadalen -1 Sol/moln utan pulka utan pulka 

2011-04-22 ahkka minus 10 till 0 moln pulka 2 pulka 1 

2011-04-23 ahkkastugorna minus 1 till 0 sol pulka 2 pulka 1 

2011-04-24 Gällivare 10 sol pulka 2 pulka 1 

2011-04-25 Uppsala 15 sol pulka 2 pulka 1 

 
Utvärderingssynpunkter 
Vi har valt att samla våra synpunkter under tre rubriker. Transporterbarhet, 
hållfastighet och användarvänlighet. 
Transporterbarhet. Generella punkter för båda pulkorna. Resvägen och sättet 
som vi valt måste nog ses som den enklaste och mest representativa för denna 
typ av resa. Den har innefattat bil, tåg och buss. För att öka transporterbarheten 
föreslår vi någon form av hantag eller struktur som gör det lätt att lyfta pulkan 
längst back och längst fram. Främre delen av pulkan var mycket lättare att lyfta 
än bakre delen. Hantaget i bakre delen skulle även kunna användas vid 
”kamratbromsning” av framförvarande pulka i nedförsbacke. 
Pulka 1. Skaklarna till pulka 1 är otympliga att transportera. Det är svårt att 
hitta plats på tåg eller i bilen för denna skakel. När man väl tömt pulkan på tåget 
är det relativt lätt att ställa pulkan i ett hörn eller skidställ. 
Pulka 2. Skaklarna är mycket lätta att transportera men inte lämpade för att dra 
med. För mer info se Hålfastighet puka 2. 
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Hållfastighet. Generella punkter är att själva skråvet på pulkan verkar vara 
mycket hållbart mot stöt och slitage. Något hårdare material i slitskenorna skulle 
kunna vara att önska. Kapellet har generellt för få och klen krokar. Dessa rätar ut 
sig vid normal användning. Detta kan ha att göra med lösningen att använda en 
tun elastisk lina för både samla överskots tyg på kapellet och fästa material på 
pulkan. Denna lösning medförde ett felaktigt drag i förtöjningskrokarna, varpå 
dessa rätade ur sig. Att dela upp lösningen för kapell förtöjningen och material 
förtöjningslösningen i två delar skulle kunna vara en lösning. De resårband som 
används är också för klent för att lasta riktigt hårt. 
Båda skaklarna gav glasfiberstickor, ingen stor sak i sig men det drar ner det 
totalbetyget. 
Kapellen bör hålla en något högre vädertätning. Vi identifierade sömmarna till 
den svaga punkten. Det är ofta mildväder i södra Sverige vintertid dvs. 
regn/blötsnö. 
Snabblåsen gick sönder efter några dagars användning 
Pulka 1. Skråvet fungerade väldigt bra. Tyget känns rejält och dragkedjan 
fungerar väldigt bra i alla väder. Trots problem med dragkedjan på tältet var det 
aldrig några problem med pulkan. Skaklarna är för veka för att backa pulkan 
med. De klarar heller inte vridmomentet av att pulkan välter när man går på skrå 
vilket är normal användning. 
Pulka 2 Skråvet fungerade väldigt bra. Skakellösningen är för känslig mot 
vridmoment. Skackeln vreds sönder vid ”korset” efter endast 400 m. Vi använde 
lastbanden på kapellet för att kamratbromsa pulkan i utförsbacke. Detta var det 
inte avsett för. Snabblåsen gick sönder efter några dagars användning men 
håller bättre en på pulka 1. Troligen på grund av en bättre vinkel vid drag. 
Användarvänlighet. Pulkornas låga vikt gör att det är lätta att hantera och 
jobba med. De är också relativt lätta att packa. Dragkedjelösningen är bra för att 
kunna packa och det är även ganska enkelt att komma åt saker. Det kan dock 
vara svårt i vissa lägen att stänga dragkedjan då man surrat kapellet hårt vid 
någon punkt. Lösningen med ett långt resår för både kapell och last gör att det 
blir mycket resår att hålla ordning på. För att enklare komma åt utrustning i 
pulkan under dygnets mörka timmar skulle man kunna tänka sig en ljus insida på 
kapellet. 
Båda pulkorna är i sig lätta vilket är ett stort plus och glider lätt på alla underlag 
som vi testat. Blötsnö torr kallsnö is grus och asfalt. 
Pulka 1. Pulkan glider lätt och det går inte att märka någon skillnad med 
skråjärnen. Däremot tenderar pulka 1 att välta i stället för att glida i sidled vid 
hård skrå gång. Resårkanten som täcker dragkedjan är användarvänlig och gör 
att pulkan ser slimmad och attraktiv ut. Den håller också bra medan man jobbar i 
blåst och inte vill dra dragkedjan fram och tillbaka hela tiden. 
Skaklarna verkar inte vara helt avpassade för dagselen. Att få bra finish på detta 
så det känns som ett system skulle ge mycket. 
Pulka 2 Pulkan glider lätt. Den tenderar att hasa i sidled vid hård skrå gång. 
Transporterbarheten är hög på skaklarna och der är enklare en på pulka 1 att 
justera ihop dagselen och skakeln. 
Dragråttan selen är inte lämplig vid större last då den glider oavsett tillpassning. 
Extra öppningen på kapellet sitter på ett sådan sett att den nästa alltid täcks av 
resåren. 

Sammanfattat av projektgruppen 
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Generellt  

Det behövs någon form av handtag i bak och i fram för att enkelt kunna transportera 
pulkan, handtaget i bak skulle kunna användas för kamratbromsning. 

Skrovet är hållbart mot stöt och slitage, om skenor ska användas skulle ett hårdare stål 
rekommenderas. 

Kapellet har för få och för klena krokar.  

Spännlinan är för elastisk och för tunn. 

Skulle kunna dela upp lösningen för att spänna fast överflödigt tyg på kapellet och 
funktionen att fästa packningen utanpå. (egen tanke, två fastsydda klickspännen med 
nylonband att samla ihop kapelltyget.) 

Båda skaklarna ger ifrån sig glasfiberstickor. (åtgärdas med någon form av plast 
strumpa?)  

Kapellet läcker i sömmarna men tycks annars vara rejält. (åtgärdas med lim eller tejp.)  

Snabblåsen som fäster ihop bälte med skakel gick sönder efter några dagar. (byta ut 
fjäderringen mot något hållbarare) 

Pulka 1 

 Kapell med enbart dragkedjeöppning och en kjol med tjock gummilina. 

 Skråskena bara baktill 

 Lång skackel (går inte att plocka isär) 

 Gamla avbärarsystemet 

Skacklarna är väldigt otympliga att transportera samtidigt som de är för veka för att 
backa pulkan. (fråga om vridmomentet) Skacklarna och bältet verkar inte vara 
anpassade för varandra.  

Pulkan glider bra och det märks inte någon skillnad med skråjärnen, däremot välter den 
istället för att glida i sidled vid hård skråning.  

Dragkedjan håller bra och kjolen med resårbandet fungerar bra och ger pulkan ett 
attraktiv utseende. 

Pulka 2 

 Kapell med dragkedja som infästning och sneda dragkedjor i fram.  

 Kjolen fästes med knappar. 

 Inga skråskenor, limmad skena skakelsystemet med kors. 

 Ergobälte från dragråttan 

Skacklarna är lätta att transportera, gick däremot sönder efter 400 m då den vreds 
sönder i korset. (antagligen på grund av att Dan skickade med det kors som togs fram 
som prototyp i IPU)Snabblåset fungerar bättre på denna skackel, troligen pågrund av 
bättre vinkel. Pulkan glider i sidled vid skrågång.  Skacklarna och selen känns med 
avpassade för varandra än på Pulka 1.  
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Selen klarar inte större laster då den glider oavsett hur man försöker anpassa den.  

Extraöppningen på kapellet sitter ”fel” går inte att använda då den sitter under 
spännlinan. 

Pulka 3 

 Nitat kapell med tublösning 

 Fyra skråskenor. Mjukare pulka. 

 Delad skackel 

 Alvtegenhybrid (bälte och ryggsäck) 

 

 



Viktning av Pughs relativa beslutsmatris  Bilaga 5 

1 
 

Bilaga 5 – Viktning av Pughs relativa beslutsmatris 

Innan Börjesson och Lundberg kom hem från Sarek turen viktade projektgruppen de 
olika kriterierna för kapellet vilket är visat i tabellen nedan. 

Tabell B5.1: Pugh viktat av projektgruppen 

Kriterium C. Söderström K. Hamberg Summa 

Inte finnas lösa delar som kan tappas bort 9 9 9 

Valda delar av packning åtkomlig under färd 9 9 9 

Det ska vara lätt att packa i kapellet 3 3 3 

Kapellet ska rymma mycket packning 3 3 3 

Det ska vara möjligt att fästa packning utanpå kapellet 9 9 9 

Kapellet ska kunna öppnas med vadderade tumvantar 9 9 9 

Packning ska hållas torr under färd 3 3 3 

Det ska inte finnas några vassa delar som kan skada packning 3 3 3 

Det ska gå att komma åt packningen under alla förhållanden 
(inte isa igen) 

9 9 9 

Attraktivt utseende 1 1 1 

Kapellet ska kunna bytas av användaren 3 3 3 

Packning får inte falla ur pulkan 9 9 9 

Kapellet ska kunna avlägsnas helt från pulkan 3 3 3 

Resultat    

Börjesson och Lundberg betygsatte modell 1 och 2 med + för bättre än referens, 0 för 
likvärdig referens och - för sämre än referens. Viktningen gav poäng enligt följande 
Tabell B5.2. 

Tabell B5.2: Pugh viktad och poäng sammanräknade  

Kriterium Viktning Prototyp 1 Prototyp 2 

Inte finnas lösa delar som kan tappas bort 9 +9 0 

Valda delar av packning åtkomlig under färd 9 0 0 

Det ska vara lätt att packa i kapellet 3 +3 +3 

Kapellet ska rymma mycket packning 3 +3 +3 

Det ska vara möjligt att fästa packning utanpå kapellet 9 +9 +9 

Kapellet ska kunna öppnas med vadderade tumvantar 9 +9 0 

Packning ska hållas torr under färd 3 0 0 

Det ska inte finnas några vassa delar som kan skada packning 3 0 0 

Det ska gå att komma åt packningen under alla förhållanden (inte isa 
igen) 

9 +9 +9 

Attraktivt utseende 1 +1 0 

Kapellet ska kunna bytas av användaren 3 +3 +3 

Packning får inte falla ur pulkan 9 +9 +9 

Kapellet ska kunna avlägsnas helt från pulkan 3 +3 +3 

Resultat 73 58 39 
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Bilaga 6 - Feleffektanalys av de tre prototyperna 

Feleffektanalysen är en variant av FMEA-analysen (Produktutveckling, sid 265-268) som är anpassad efter examensarbetet. Istället för 
att lista ansvariga tas beslut om huruvida åtgärderna ska utföras inom ramarna för examensarbetet. Efter utvärdering av de tre kapellen 
stryks de fel som inte längre kan uppstå och en slutgiltig feleffektanalys finns klar. De lösningar som är listade att utföras under 
examensarbetet är då klara att genomföras och analysen kan sedan överlämnas till beställaren. Detta ger beställaren en klar överblick 
över vad som finns kvar att göra, varför det måste göras och hur viktigt det är. 

Risktalen beräknas enligt Produktutveckling (sid 266) som en summa av felets sannolikhet, allvarlighetsgrad och sannolikheten att felet 
inte uppstår. Samtliga faktorer bedöms efter en skala från ett till tio, där högre tal innebär större risk. Risktalet blir således större ju 
högre sannolikheten är att felet uppstår, ju allvarligare felet är och ju svårare det är att upptäcka felet i tid. 

*Förebyggande tester=Sarekvistelsen 
Grönmarkerade risktal: Låg risk, kan överses. 
Blåmarkerade risktal: Måttlig risk, bör ses över. 
Rödmarkerade risktal: Hög risk, måste åtgärdas. 

Tabell B6.1: Prototyp 1 

Felmöjlighet 
 

Feleffekt Felsannolikhet Allvarlighetsgrad Sannolikhet 
att INTE 
upptäcka 
felet i tid 

Risktal Lösning Utförs 
under 
examensar
betet? 

Tvåvägsdragkedjorna 
isar igen 

Det går inte att 
komma in i kapellet 

3 8 3 72 Skyddskjol  Ja 

Reservöppning Ja 

Zip pullers ger mer kraft för att öppna Ja 

Tvåvägsdragkedjorna 
går sönder 

Det går inte att 
komma in i kapellet 

4 9 3 108 Reservöppning Ja 

Två stycken tvåvägsdragkedjor Ja 

Det går inte att 
stänga kapellet 

Dragkedjornas hållbarhet säkras 
genom förebyggande tester 

Nja* 

Samtliga zip pullers 
går sönder 

Svårare att hantera 
dragkedjorna 
 

3 4 2 24 Förebyggande tester av hållbarheten 
hos valda zip pullers 

Nej 
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Går inte att hantera 
dragkedjorna med 
tjocka tumvantar 

Upplysa användaren om att kontroll av 
utrustning/underhåll är viktigt 

Nej 

Spännlinan går sönder Packning kan inte 
fästas utanpå kapellet 
i samma utsträckning 
som tidigare 

3 4 1 12 Spännlinans hållbarhet säkras med 
förebyggande tester 

Nej 

Extra lång spännlina så att den icke 
trasiga delen av linan kan användas 

Ja 

Användaren kan knyta ihop trasig lina Nej 

Samtliga krokar 
lossnar 

Packning kan inte 
fästas utanpå kapellet 

1 4 2 8 Krokarnas infästning säkras genom 
förebyggande tester 

Nja* 

Samtliga öglor lossnar Packning kan inte 
fästas utanpå kapellet 

1 5 2 10 Öglornas infästning säkras genom 
förebyggande tester 

Nja* 

Linan kan tappas bort 

Spännlinefickan 
lossnar 

Överflödig lina kan 
vara i vägen 

3 2 1 6 Fickan sys fast med dubbla sömmar Nja* 

Fickans kanter rundas för att minska 
slitage 

Ja 

Nödlösning: Spännlinan kan dras extra 
varv genom krokarna av användaren 

Nej 

Spännlinan isar fast i 
fickan 

Det blir svårare att 
fästa packning utanpå 
kapellet 

4 2 5 40 Hål förstärkt med öljett förebygger 
isbildning i fickan 

Ja 

Flera nitar går sönder Packning kan ramla 
ur pulkan 

3 6 3 54 Nitarnas hållbarhet bör ses över 
 

Nej 

Packning kan bli blöt Alternativ infästning Ja 

Nylonbandet går 
sönder 

Packning kan ramla 
ur pulkan 

4 6 3 72 Nylonbandets hållbarhet säkras genom 
förebyggande tester 

Nej 

Packning kan bli blöt Testa andra material (Hypalon?) Nej 

Gummibandet i kjolen 
går sönder 

Packningen kan bli 
blöt 

4 4 7 112 Dragtester bör utföras för att säkra 
gummibandets sammanfogning 

Nej 
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Dragkedjan kan isa 
igen 

En av tryckknapparna 
på kjolen går sönder 

Packningen kan bli 
blöt 

4 3 3 36 Tryckknapparnas hållbarhet säkras 
genom förebyggande tester 

Nej 

Dragkedjan kan isa 
igen 

Båda läderremmarna 
går sönder 

Kapellet kan blåsa 
iväg om båda 
dragkedjorna öppnas 
helt 

2 5 2 20 Läderremmarnas hållbarhet säkras 
genom förebyggande tester 

Nej 

Nödlösning: Om felet uppstår bör 
användaren undvika att öppna båda 
dragkedjorna helt vid samma tillfälle 

Nej 

Det går hål på 
kapellets textil 

Packning kan ramla 
ur pulkan 

4 5 4 80 Kapellets hållbarhet säkras genom 
förebyggande tester 

Ja 

Packningen kan bli 
blöt 

Vassa föremål bör undvikas Nej 
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Tabell B6.2: Prototyp 2 

Felmöjlighet Feleffekt Felsannolikhet Allvarlighetsgrad Sannolikhet 
att INTE 
upptäcka 
felet 

Risktal Lösning Utförs 
under 
examensar
betet? 

Tvåvägsdragkedjorna 
isar igen 

Det blir svårare att 
komma in i kapellet 

4 5 3 60 Skyddskjol  Ja 

Reservöppning Ja 

Zip pullers ger mer kraft för att öppna Ja 

Samtliga dragkedjor 
går sönder 

Det går inte att 
komma in i kapellet 

3 9 3 81 Reservöppning Ja 

Två stycken tvåvägsdragkedjor Ja 

Dragkedjornas hållbarhet säkras 
genom förebyggande tester 

Nja* 

 

Samtliga zip pullers 
går sönder 

Svårare att hantera 
dragkedjorna 

2 4 2 16 Förebyggande tester av hållbarheten 
hos valda zip pullers 

Nej 

Går inte att hantera 
dragkedjorna med 
tjocka tumvantar 

Upplysa användaren om att underhåll 
är viktigt 

Nej 

Spännlinan går sönder Packning kan inte 
fästas utanpå kapellet 
i samma utsträckning 
som tidigare 

3 4 1 12 Spännlinans hållbarhet säkras med 
förebyggande tester 

Nja* 

Extra lång spännlina så kan den hela 
delen av linan kan användas 

Ja 

Samtliga krokar 
lossnar 

Packning kan inte 
fästas utanpå kapellet 

1 4 2 8 Krokarnas infästning säkras genom 
förebyggande tester 

Nja* 

Samtliga öglor lossnar Packning kan inte 
fästas utanpå kapellet 

1 5 2 10 Öglornas infästning säkras med 
förebyggande tester 

Nja* 

Linan kan tappas bort Vassa föremål bör undvikas Nej 

Flera nitar går sönder Packning kan ramla 
ur pulkan 

3 6 3 54 Nitarnas hållbarhet bör ses över Nej 

Packning kan bli blöt 

Nylonbandet går 
sönder 

Packning kan ramla 
ur pulkan 

4 6 3 72 Nylonbandets hållbarhet säkras genom 
förebyggande tester 

Nja* 

Packning kan bli blöt Testa andra material (Hypalon?) Nej 
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En av tryckknapparna 
på kjolen går sönder 

Packningen kan bli 
blöt 

4 2 3 24 Tryckknapparnas hållbarhet säkras 
genom förebyggande tester 

Nej 

Dragkedjan kan isa 
igen 

Det går hål på 
kapellets textil 

Packning kan ramla 
ur pulkan 

4 5 4 80 Kapellets hållbarhet säkras genom 
förebyggande tester 

Ja 

Packningen kan bli 
blöt 

Vassa föremål bör undvikas Nej 
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Tabell B6.3: Prototyp 3 

Felmöjlighet Feleffekt Felsannolikhet Allvarlighetsgrad Sannolikhet 
att INTE 
upptäcka 
felet 

Risktal Lösning Utförs 
under 
examensar
betet? 

Dragkedjan isar igen Packning kan bli 
svåråtkomlig under 
färd 

4 3 5 60 Reservöppning Ja 

Zip pullers ger mer kraft för att öppna Ja 

Dragkedjan går 
sönder 

Packning blir 
svåråtkomlig under 
färd 

5 4 3 60 Dragkedjans hållbarhet säkras genom 
förebyggande tester 

Nja* 

Zip pullern går 
sönder 

Svårare att hantera 
dragkedjan 

4 2 2 16 Förebyggande tester av hållbarheten 
hos valda zip pullers 

Nej 

Går inte att hantera 
dragkedjan med tjocka 
tumvantar 

Upplysa användaren om att underhåll 
är viktigt 

Nej 

Rullöppningen 
öppnas under färd 

Packning kan bli blöt 3 7 4 84 Kontrollera att spännlinan håller 
öppningen nere 

Nej 

Packning kan ramla ur 
pulkan 

Spännlinan går 
sönder 

Packning kan inte 
fästas utanpå kapellet i 
samma utsträckning 
som tidigare 

3 4 1 12 Spännlinans hållbarhet säkras med 
förebyggande tester 

Nja* 

Extra lång spännlina så kan den icke 
trasiga delen av linan användas 

Ja 

Rullöppningen riskerar 
att öppnas 

Samtliga krokar 
lossnar 

Packning kan inte 
fästas utanpå kapellet 

1 4 2 8 Krokarnas infästning säkras genom 
förebyggande tester 

Nja* 

Rullöppningen riskerar 
att öppnas 

Samtliga öglor 
lossnar 

Packning kan inte 
fästas utanpå kapellet 

1 5 2 10 Öglornas infästning säkras med 
förebyggande tester 

Nja* 

Linan kan tappas bort 
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Rullöppningen riskerar 
att öppnas 

Flera nitar går 
sönder 

Packning kan ramla ur 
pulkan 

3 6 3 54 Nitarnas hållbarhet bör ses över Nej 

Packning kan bli blöt 

Nylonbandet går 
sönder 

Packning kan ramla ur 
pulkan 

4 6 3 72 Nylonbandets hållbarhet säkras genom 
förebyggande tester 

Nja* 

Packning kan bli blöt Testa andra material (Hypalon?) Nej 

Det går hål på 
kapellets textil 

Packning kan ramla ur 
pulkan 

4 5 4 80 Kapellets hållbarhet säkras genom 
förebyggande tester 

Ja 

Packningen kan bli blöt Vassa föremål bör undvikas Nej 
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Bilaga 7 - Feleffektanalys av slutgiltigt koncept 

Tabell B7.1: Reviderad FMEA -analys för det slutliga konceptet 

Felmöjlighet Feleffekt Felsannolikhet Allvarlighetsgrad Sannolikhet 
att INTE 
upptäcka 
felet i tid 

Risktal Lösning Utförs 
under 
examensar
betet? 

Tvåvägsdragkedjorna 
isar igen 

Det blir svårare att 
komma in i kapellet 

4 5 3 60 Skyddskjol  Ja 

Reservöppning Ja 

Zip pullers ger mer kraft för att öppna Ja 

Samtliga dragkedjor 
går sönder 

Det går inte att 
komma in i kapellet 

3 9 3 81 Reservöppning Ja 

Samtliga zip pullers 
går sönder 

Svårare att hantera 
dragkedjorna 

2 4 2 16 Förebyggande tester av hållbarheten 
hos valda zip pullers 

Nej 

Går inte att hantera 
dragkedjorna med 
tjocka tumvantar 

Upplysa användaren om att kontroll av 
utrustning/underhåll är viktigt 

Nej 

Spännlinan går sönder Packning kan inte 
fästas utanpå kapellet 
i samma utsträckning 
som tidigare 

3 4 1 12 Spännlinans hållbarhet säkras med 
förebyggande tester 

Nej 

Extra lång spännlina så att den icke 
trasiga delen av linan kan användas 

Ja 

Användaren kan knyta ihop trasig lina Nej 

Samtliga krokar 
lossnar 

Packning kan inte 
fästas utanpå kapellet 

1 4 2 8 Krokarnas infästning säkras genom 
förebyggande tester 
 

Nja* 

Samtliga öglor lossnar Packning kan inte 
fästas utanpå kapellet 

1 5 2 10 Öglornas infästning säkras genom 
förebyggande tester 

Nja* 

Linan kan tappas bort 

Flera nitar går sönder Packning kan ramla 
ur pulkan 

3 6 3 54 Nitarnas hållbarhet bör ses över 
 

Nej 

Packning kan bli blöt Alternativ infästning Ja 



Feleffektanalys av slutgiltigt koncept      Bilaga 7 

2 
 

Nylonbandet går 
sönder 

Packning kan ramla 
ur pulkan 

4 6 3 72 Nylonbandets hållbarhet säkras genom 
förebyggande tester 

Nej 

Packning kan bli blöt Testa andra material (Hypalon?) Nej 

Gummibandet i kjolen 
går sönder 

Packningen kan bli 
blöt 

4 4 7 112 Dragtester bör utföras för att säkra 
gummibandets sammanfogning 

Nej 

Dragkedjan kan isa 
igen 

En av tryckknapparna 
på kjolen går sönder 

Packningen kan bli 
blöt 

4 3 3 36 Tryckknapparnas hållbarhet säkras 
genom förebyggande tester 

Nej 

Dragkedjan kan isa 
igen 

Båda läderremmarna 
går sönder 

Kapellet kan blåsa 
iväg om båda 
dragkedjorna öppnas 
helt 

2 5 2 20 Läderremmarnas hållbarhet säkras 
genom förebyggande tester 

Nej 

Nödlösning: Om felet uppstår bör 
användaren undvika att öppna båda 
dragkedjorna helt vid samma tillfälle 

Nej 

Det går hål på 
kapellets textil 

Packning kan ramla 
ur pulkan 

4 5 4 80 Kapellets hållbarhet säkras genom 
förebyggande tester 

Ja 

Packningen kan bli 
blöt 

Vassa föremål bör undvikas Nej 
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Bilaga 8 - Sammanställning av enkätundersökning från fjällstationer 

1. Hyr ni ut transportpulkor? –Ja: STF fjällstation Grövelsjön, STF fjällstation Kebnekaise, STF 

Storulvån. 

2. Vilka märken/vilken modell? –Fjellpulken   (alla stationer)  

3. Upplever ni att de pulkor ni hyr ut uppfyller era kunders krav? –Ja  (alla stationer) 

4. Vad är den vanligaste orsaken till att pulkans kapell går sönder? – Slarv. Antingen för att 

tyget blir gammalt eller p.g.a. vassa föremål som har sönder duken. En ”klassiker” är ett hål 

bak på kapellet efter att någon gett pulkan en knuff med staven i uppförsbackar. Slitage som 

uppkommer av att pulkorna nyttjas ganska frekvent under säsong. 

5. Vad upplever ni är kapellets svagaste punkt? –På uthyrningspulkorna skulle jag tro att det 

är närmast pulkans kant som det är störst risk att det går sönder (iaf på barnpulkan) då tyget 

är ganska spänt där. Kapellets infästning i pulkan. Det är det vanligaste stället där det går 

sönder. Framförallt i pulkans bakkant. Även remmar och krokar går ibland sönder. 

6. Hur ser ni som uthyrare på ett kapell som är avtagbart och utbytbart? – Helt ok. Det är ju 

en fördel om nu kapellet skulle gå sönder, men då får man se till så att kopplingen mellan 

pulkan och kapellet är ordentligt stryktålig så att inte den går sönder istället. Ju fler saker 

som kan gå sönder desto värre. Skulle nog hellre se en pulka med ordentligt och slittåligt tyg 

istället. Skulle vara väldigt bra då just kapellet är pulkans svaga punkt. 

7. Vilka funktioner saknar ni på de kapell ni hyr ut? – Inga. Egentligen inget.  

Av sex stycken fjällstationer svarade fyra på e-posten och en av stationerna svarade att 
de inte hyrde ut fjällpulkor. De tre stationer som hyrde ut pulkor hade alla märket 
Fjellpulken och de angav att deras kunder har varit nöjda med produkten. Anledningen 
till att pulkans kapell går sönder är att det slarvas med uthyrningspulkorna, tyget åldras 
och de används frekvent. Ett hål i bak på kapellet är också vanligt (slitage när man 
puttar på pulkan i uppförsbacken). 

Det som är den svagaste punkten enligt två uthyrare är tygets infästning i pulkan. Där är 
tyget på de pulkor de hyr ut mest spänt.  Även remmar och krokar går ibland sönder. 

De olika uthyrarna ser olika på att kapellet ska vara utbytbart men om det är tillräckligt 
stryktåligt så ser alla tre uthyrarna det som något positivt. Samtidigt får kapellets 
infästning inte bli ytterligare en detalj som går sönder. 

Övriga reflektioner kring en pulka från Fjellpulken kom också fram i dessa enkäter från 
Fjällstationen vid Kebnekaise. Dessa reflektioner följer nedan. 

Reflektioner och tankar kring Fjellpulken XC 144 av Peter Gustafsson, Sporten, 
Kebnekaise 

Jag skidade vita bandet förra året och använde mig av Fjellpulken XC 144. Om det är 
till nån hjälp så är detta vad jag tyckte om den pulkan iaf. 

Pulkan har ju en svart plastaktig grej som man spänner över kapellet. Ganska smart 
för att kunna spänna åt packningen i pulkan. Vad som däremot var mindre bra var att 
de blev som ”flärpar” som stack ut utanför pulkan. Det blev som två skovlar som hade 
perfekt bredd för att bromsa upp pulkan om man åkte i skoterspår. (Tror jag har lite 
bilder på saker jag var missnöjd med på hemmadatorn om det skulle vara av intresse) 
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Bakpå kapellet kan man öppna en lucka med dragkedja för att komma åt saker man 
behöver under dagen. Också en sjukt smart grej, så att man slipper öppna upp hela 
pulkan för att  bara stanna och fika. Vad jag däremot blev missnöjd med var att det 
bara tog ca 2 veckor innan dragkedjan började ge upp. Lite snopet om man köper en 
pulka för 6-7000 kr. 

Annat som reflekterades på under turen var när det blev mildväder så läckte tyget in 
vatten. Nu har man det mesta packat vattentätt ändå så….. 

Sist så gillade jag inte krokarna på skacklarna, sån modell som brukar sitta på 
hundkoppel. De är ju inte direkt tumvantsvänliga :-p 

Hoppas att ni fått någon nytta av detta! 

Mvh 

Peter Gustafsson 

Sporten, Kebnekaise
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Bilaga 9 - Mönsterplacering 

Mönsterplacering för att utnyttja tyget maximalt med tanke på enkelhet att skära till 
och tygets bredd (1,5 m).  

 

Figur B9.1: Mönsterpassning av takdelen, spill markerat med grönt 
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Figur B9.2: Mönsterpassning av kjol, spill markerat med grönt 
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Figur B9.3: Mönsterpassning av huvuddel, spill markerat med grönt 
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Figur B9.4: Mönsterpassning av framstycke, spill markerat med grönt 

Uträkning av textilåtgång 

Tabell B9.1: Uträkning av textilåtgång. 

Kapelldel Mängd tyg/kapell (m
2
) Mängd spill/kapell (m

2
) mängd spill/kapell i % 

Huvudstycke 1,47 0,13 8,843537415 

Tak 0,3636 0,016837699 4,630830363 

Kjol 0,67 0,0469 7 

Framstycke 0,1442 0,048925 33,92857143 

Totalt 2,6478 0,242662699 9,164691412 

Totalt går det åt 2,89 m2 tyg/ kapell inräknat spill. 
(siffrorna är beräknade på tillskärning av 100 kapell vilket är den förväntade 
tillverkningsvolymen/år).
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Bilaga 10 – Kravspecifikation, zip pullers  

Huvudfunktion, zip pullers 

Underlätta hantering av dragkedjornas löpare och möjliggöra hantering av densamma 
med tjocka tumvantar. 

Tabell B10.1: Kravspecifikation, zip pullers 

Nr Kriterium Krav(=K) Önskemål(=Ö) Fkn(=F) Begr(=B) 

1 Inte överstiga inköpskostnad av 5 SEK/st K B 

2 Kunna greppas med tjocka tumvantar K F 

3 Inte kunna fastna i t.ex. grenar K B 

4 Inte riskera lossna från löparen K F 

5 Låg vikt Ö B 

6 Kunna massproduceras K B 

7 Attraktivt utseende K B 

8 Ej riskera att brytas vid sträng kyla. Klara -
40°C. 

K B 

9 Böjbar, följsam Ö B 

10 Sammanlagd längd: 7 cm (+/- 1 cm) K B 
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Bilaga 11 – Mönster för tillskärning 

 

Figur B11.1: Mönster för tillskärning av kapelldelar. Olika färger har använts för att enkelt kunna urskilja vilka delar som 
ska sitta ihop med vilka och vart sömmarna ska gå.  
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Bilaga 12 - Kalkyl över materialkostnaden för ett kapell 

Tabell B12.1: Komponentkalkyl 

Komponent Mängd Pris (SEK) Pris per pulka Övrigt 

Textil 1,9 m 48:-/m 91,2 Textilens bredd är 1,5 meter 

Ögla 7 st - - Prisuppgift saknas 

Krok 13 st 1,22:-/st 15,86  

Spännlina 9 m 2,93:-/m 26,37 Gummilina 4 mm 

Dragkedja, enkel 1 st - - Prisuppgift saknas 

Dragkedja, tvåvägs- 2 st 74,20:-/st 148,4  

Nylonband, 28 mm 3,38 m 3,46:-/m 11,69  

Nylonband, 19 mm 0,481 m 3,53:-/m 1,7 13 st x 0,037 m 

Nylonband, 14 mm 0,259 m 3,17:-/m 0,82 7 st x 0,037 m 

Resår 2,72 m 5,44:-/m 14,8 Gummilina 6 mm 

Märke 2 st 1,90:-/st 3,8 1,60 DKK = 1,90 SEK (valuta.se 2011-05-18) 

Zip puller 5 st 2,95:-/st 14,75 Märketts pris, verktygskostnad ej inräknad 

Tryckknapp 2 st 0,92:-/st 1,48  

Summa   330,87  

 

 

 

 


