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Sammanfattning 
Detta är ett examensarbete utfört under den sista läsperioden år tre av 

Sports Tech programmet i Östersund. I arbetet presenteras en studie av 

vadarbyxor. Syftet med arbetet är att genom fysiska tester undersöka 

effekten av den funktionalitet avseende ånggenomsläpp, som en 

membranvadarbyxa påstås besitta. Vadarbyxor och tyger som testats 

kommer från tillverkaren Guideline som fungerat som sponsor till 

projektet. Arbetet har utförts efter de agila projektstegen: förstudie, 

planering, genomförande, överlämnande och avslut men med inslag 

från den traditionella projektledningen. Arbetets första del består av en 

textilstudie vars syfte var att undersöka den tekniska funktionaliteten 

hos tygerna i de olika vadarbyxorna. Denna studie utfördes i 

Mittuniversitet Östersunds textillaboratorium och innefattar ett 

vattenpelartest, nötningstest, ånggenomsläppstest samt ett rivtest. 

Textilstudien följdes av fysiska studier bestående av en promenadstudie 

på rullband och en fiskestudie i vattentank. I studierna testades 

vadarbyxor av modellerna Kaitum, Alta samt en galonvadarbyxa. 

Under dessa studier registrerades luftfuktighet och temperatur på fyra 

olika ställen på försökspersonen, framsida och baksida lår samt mage 

och rygg. Förhoppningen med projektet var att de fysiska studierna 

skulle bekräfta den i textilstudien uppmätta funktionaliteten avseende 

ånggenomsläpp hos respektive vadarbyxa. Promenadstudien gjorde 

detta då det gick att se en skillnad i luftfuktighet mellan de olika 

vadarbyxorna. Katium med bäst resultat från textilstudien var också den 

minst fuktiga medan galonvadarbyxan utan andningsförmåga var den 

absolut fuktigaste. Resultatet från fiskestudien i vattentanken var 

däremot svårare att tolka då galonvadarbyxan var den med lägst 

uppmätt fuktighet. Detta medan de båda membranbyxorna uppvisade 

liknande värden. För att kunna dra några säkra slutsatser av de fysiska 

studierna behöver fler tester göras samt en undersökning av vad datan 

från testutrustningen verkligen säger och hur den ska tolkas. 

Slutsatsen är ändå att syftet och målet har uppfyllts då 

promenadstudien ger indikationer på att membranvadarbyxor faktiskt 

bidrar till en mindre fuktig och därmed behagligare användarmiljö.  
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Abstract 
This is a degree project executed during the last quarter of year three at 

the Sports Tech programme in Östersund. The thesis presents a study of 

wading boots, with the purpose to through physical tests investigate the 

effects of the functionality in terms of breathability which a membrane 

wading boot is supposed to have. Wading boots and fabrics in the study 

is provided from the fishing brand Guideline who has sponsored the 

study. The project has followed the agile project steps: pre-study, 

planning, implementation, delivery and conclusion. The first part of the 

project consisted of a textile study with the purpose to analyse the 

functionality of the fabrics in the different waders. This part of the study 

was executed in the textile laboratory of Mid Sweden University in 

Östersund. The textile study consisted of a water column test, an 

abrasion test, a water vapour transport test and a tearing test. The textile 

study was followed by a physical garment study consisting of a walking 

study on a treadmill and a fishing study in a water tank. The study 

consisted of three wading boots of the models Kaitum, Alta and a PVC-

boots. During the garment study eight separate sensors registered 

relative humidity and temperature. The sensors was placed on four 

different spots on the body, front and backside of the thigh, stomach 

and spine. The expectation of the project was that the garment study 

would verify the measured functionality from the textile study. The 

walking study did so as it was possible to see a difference in measured 

humidity in the different waders. Kaitum with the best result in the 

textile study also was the one with the lowest humidity in the walking 

study. The PVC-wader without ability to transport moisture was the one 

with the absolutely highest humidity. It was harder to draw any 

conclusions of the fishing study in the water tank. The PVC-wader was 

the one with the lowest humidity while the two membrane waders 

showed similar result. To be able to draw any certain conclusions 

further tests are necessary. A study of what the data from the testing 

equipment is really meaning is also necessary. The conclusion is 

however that the purpose and goal is fulfilled as the walking study 

indicates that membrane waders actually contribute to a less moist and 

therefore more pleasant user environment.    
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Terminologi 
Wbs – Work breakdown strukture, en form av nedbrytning av projektet 

(1). 

PVC – Polyvinylklorid är en stark och motståndskraftig polymer (2). 

DWR  - Durable water repellent (3). 

Barotermohygrometer – Utrustning för att mäta luftfuktighet, lufttryck 

och temperatur (Vaisala PTU300, Vantaa, Finland). 

Metronom – Taktmätare (4). 

Vindtunnel – Forskningsplattform med rullband och möjlighet till 

vind(5) . 

MVT – Moisture vapour transmission, ett mått på ett tygs förmåga att 

transportera vattenånga (6). 

Skorstenseffekt – Självdragseffekt som beror på skillnaden i densitet på 

luften inne och den utanför (7). 

Abrasiv nötning – Uppstår vid glidande kontakt mellan två ytor (8). 

Varp – Trådarna som ligger i varans tillverkningsled (9). 

Väft – Trådarna som ligger i tvärmaskinsled och binder varptrådarna 

(10). 
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1 Introduktion 
 

1.1 Presentation av företaget 

Guideline är ett av Skandinaviens ledande flugfiskeföretag med ett brett 

spektrum av produkter inom flugfiskegenren. Företaget har mer än 20 

års erfarenhet i branschen och tillverkar allt från flugfiskelinor till 

vadarbyxor och spön. Huvudkontoret ligger i Mölndal men 

produktutvecklingsavdelningen sitter i Jämtland, i närhet till de sjöar 

och vattendrag som Guidelines produkter är ämnade att användas i. 

(11) (12) 

1.2 Bakgrund till projektet 

Studenten har ett mångårigt intresse av flugfiske och erfarenhet av att 

använda vadarbyxor. Idén till projektet uppkom som en kombination av 

detta intresse och viljan att lära sig mer om att planera och genomföra 

fysiska tester. Den slutgiltiga projektidén fastställdes efter kontakt med 

Guideline som fungerat som sponsor till projektet. Projektet utformades 

efter den ursprungliga idén kring en fysisk studie och kompletterades 

med en studie av materialen i textillaboratoriet – där studenten och 

företaget tillsammans kom fram till vad som skulle vara intressant och 

relevant att undersöka.  

1.3 Övergripande syfte 

Syftet med denna studie är att genom fysiska tester undersöka effekten 

av den funktionalitet avseende ånggenomsläpp, som en 

membranvadarbyxa påstås besitta. Studien ska bidra till en ökad 

kunskap om hur väl membrantyger fungerar i verkliga miljöer.  

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer endast inkludera vadarbyxor från en tillverkare 

exkluderat galonvadarbyxan. Studien kommer endast ske i 

laborationsmiljö och begränsas av de mätinstrument som finns 

tillgängliga. Textillaboratoriet är inte ackrediterat så några certifikat 

kommer ej delas ut. 
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1.5 Mål 

Målet med studien är att leverera ett resultat från de fysiska studierna 

som går att koppla till den tekniska funktionalitet som tygerna uppvisat 

i textilstudien. Texilstudiens resultat kommer bestå av en jämförelse 

mellan de olika tygerna i membranvadarbyxorna. De fysiska studierna 

kommer resultera i en jämförelse mellan två membranvadarbyxor samt 

en galonvadarbyxa.  

1.6 Resurser 

 Studenten står för 10 veckors heltidsstudier. 

 Mittuniversitetet står för tillgång till textillaboratorium, löpband, 

vattentank och mätutrustning. 

 Företaget står för vadarbyxor och underbyxor till de fysiska 

studierna och textilier till textilstuiden.  

 Vadarbyxorna som ska ingå i testet är två membranvadarbyxor 

och en galonvadarbyxa. 

1.7 Tidsplan 

Arbetet kommer att pågå under 10 veckor mellan den 21/3 och 27/5.  

1.8 Översikt 

Kapitel 2 presenterar teori för att läsaren till fullo ska kunna 

tillgodogöra sig rapportens innehåll. Kapitel 3 består av metodavsnitt 

för förstudie, planering, textilstudie, promenadstudie, fiskestudie, 

överlämning samt avslut. Kapitel 4 redovisar resultatet av studierna, 

presenterat i avsnitten textilstudie, promenadstudie och fiskestudie. I 

Kapitel 5 diskuteras både metod och resultat för de olika delarna. 

Arbetet avslutas med kapitel 6 som presenterar en slutsats av arbetet 

och förslag till fortsatta studier.  
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2 Teori  
Avsnitt 2 presenterar den teori som är värdefull för att läsaren fullt ut 

ska kunna tillgodogöra innehållet i projektrapporten. 

2.1 Testtyger 

Figur 1, Figur 2 och Figur 3 visar tyg 1, tyg 2 och tyg 3 i förstoring. 

AI-FMZ 3L (Tyg 1) 

3-lager 

Yttertyg: Nylon 

Membran: PU-coating 

Vattenpelare: 20 000 mmH2O 

MVT: 3000 g/m2/24h 

SA601-R4L (Tyg 2) 

4-lager 

Yttertyg: Nylon 

Membran: PU-membran + PU-coating 

Vattenpelare: 50 000 mmH2O 

MVT: 7000 g/m2/24h 

SA811-R4L (Tyg 3) 

4-lager 

Yttertyg: Nylon 

Membran: PU-membran + PU-coating 

Vattenpelare: 50 000 mmH2O 

MVT: 7000 g/m2/24h 

Överdel Alta (Tyg 4) 

3-lager  

Yttertyg: Nylon/spandex 

Membran: PU-coating 

Vattenpelare: 15 000 mmH2O 

MVT: 3000 g/ m2/24h 

Underdel Alta (Tyg 5) 

4-lager 

Yttertyg: Nylon 

Membran: PU-membran + PU-coating 

Vattenpelare: 30 000 mmH2O 

MVT: 5000 g/ m2/24h (12) 

 

Figur 1 – Tyg 1 

Figur 2 – Tyg 2 

Figur 3 – Tyg 3  
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2.2 Yttertyg i vadarbyxor 

Med yttertyg avses den del av tyget som utsätts för den yttre miljön. 

Tyget behöver klara av långa fiskedagar där tyget bland annat utsätts 

för slitage mot stenar, konstant vattentryck och exponering mot olja och 

solljus. (13) 

Nylon 

Nylon är ett syntetiskt material bestående av polymerer som tillhör 

gruppen linjära polyamider. Nylon ger ett väldigt starkt tyg som klarar 

av hård nötning samtidigt som det är motståndskraftigt mot olja och 

många kemikalier. Då nylonfibern är relativt motståndskraftigt mot 

vatten så är tyget lätt att tvätta och går fort att torka, tyget är också 

relativt elastiskt. I och med dessa egenskaper är nylon populärt att 

använda i produkter som måste klara av hård användning, till exempel 

vadarbyxor. (14) 

Polyester 

Polyester är liksom nylon en syntetisk fiber och delar många egenskaper 

med nylon. Polyester är ett starkt material som passar bra att blanda 

med naturfibrer för att skapa funktionella tyger. Polyester är mer 

elastiskt och mer motståndskraftigt mot solljus än vad nylon är men inte 

lika slitstarkt. En stor fördel med polyester är att det håller formen i väta 

och att det transporterar fukt. (15) 

2.3 Membran 

En viktig uppgift för tyger som används under fysisk aktivitet är att de 

kan transportera fukt från kroppen till den omgivande miljön. Detta går 

att lösa på flera olika sätt, tygerna som använts i denna studie använder 

membran eller coating för att transportera fukt. Det är en vanlig 

missuppfattning att ånggenomsläppet sker genom hål som är så små att 

inte vatten kommer igenom men stora nog för vattenånga. Detta är inte 

sant utan processen är mer avancerad än så. (16) 

Membran  

Membranet har en yta som är starkt laddad och därmed hydrofobisk, 

den stöter ifrån sig vatten. De laddade vattenmolekylerna repellerar 

alltså från membranet medan lågt laddad vattenånga kan diffundera 

genom membranet i gasform.  
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Detta kallas hydrofobiskt mikroporöst membran och är ofta tillverkade 

av en film av PTFE (polyetraflourethylen) eller PU (Polyuretan). 

Problemet med att endast använda ett membran är att det är känsligt för 

oljor och föroreningar som förstör membranens egenskaper. (16) 

Membran + PU-beläggning (coating) 

För att skydda det mikroporösa membranet från föroreningar kan ett 

lager av polyuretan (PU) läggas till. PU är från början hydrofobt och 

stöter bort både vatten och vattenånga, så materialet måste modifieras 

för att bli hydrofilt. Vattenmolekyler diffunderar via en kemisk process 

genom polyuretanen till det mikroporösa membranet där det förångas 

och transporteras i gasform. Fördelen med Polyuretan är att det fäster 

väldigt bra till membranet och på så vis kan PU-beläggningen vara 

väldigt tunt. Detta är en fördel då PU-beläggningens tjocklek står i 

motsatt relation till ånggenomsläppet. (16) 

PU-beläggning (coating) 

En annan lösning är att endast använda PU-beläggning som lamineras 

med yttertyget. Problemet med denna lösning är att polyuretan inte 

lamineras lika bra direkt till yttertyget, t.ex. nylon. PU-beläggningen 

måste då göras upp till 3 gånger så tjockt och därmed tar diffusionen 3 

gånger så lång tid. Fördelen med PU-membranet är att det är mer 

hållbart och därmed inte behöver skyddas av ett inre tyglager mot 

kroppen. (16) 

2.4 Vadarbyxor 

Vadarbyxors huvuduppgift är att hålla användaren torr främst genom 

att hålla vattnet ute, till denna uppgift är en galonvadare fullgod. Dock 

märker användaren snabbt att det inte bara är vattnet utanför som är 

problemet, även den svett som produceras under användning gör 

användaren fuktig. För att motverka detta har det under senare år blivit 

allt populärare med membranvadare som låter fukten diffundera till 

omgivningen under användning. Referensvadarbyxan är tillverkad i 

galon, ett stark men relativt tungt material som används i bland annat 

regnkläder. Vadarbyxor skiljer sig också i vad de har för fotdel. I detta 

test hade membranvadarbyxorna en neoprensocka som stoppas i en 

vadarkänga. Neopren är ett material som inte andas men är varmt och 

vattentätt. Galonvadarbyxans fot består av en gummistövel som också 

den är vattentät men inte andas.(17) (18) 
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Membranvadarbyxor 

De membranvadarbyxor som använts i studien 

kommer från tillverkaren Guideline och är av 

modellerna Kaitum och Alta. De båda 

membranvadarbyxorna är tillverkade av olika tyger 

med olika typer av membran.  

Kaitum 

Kaitum är en 3-lagers membranvadarbyxa med 20 000 

mm vattenpelare och 3000 g/m2 /24h 

fukttransporterande förmåga. Figur 4 visar denna 

modell. 

Tyget heter AI-FMZ 3L men kallas i rapporten för tyg 

1. (11) 

Alta 

Alta är tillverkad av 2 olika tyger, ett 3-lagers tyg i 

överdelen (tyg 4) och ett 4-lagers tyg i underdelen (tyg 

5). Vadarbyxans nedre del klarar 30 000 mmH2O och 

5000 g/m2 /24h fukttransport medans den övre klarar 

15 000 mmH2O och 3000 g/m2 /24h . Figur 5 visar 

denna modell. (19) 

Galonvadarbyxor 

Helt vattentät konstruktion som varken släpper in 

eller ut fukt. Det som gör vadarbyxorna täta är att 

antingen gummi eller PVC-plast har blandats in i textilen. Dessa 

vadarbyxor är relativt hållbara men saknar membranvadarens 

funktionalitet. (13) 

  

Figur 4 - Kaitum 

Figur 5 - Alta 
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2.5 Testfaktorer 

Kroppstemperatur: 

Kroppstemperaturen ligger vanligtvis runt 37 grader Celsius men 

varierar beroende på var på kroppen mätningen sker. Det viktiga är att 

den inre temperaturen hålls på en jämn nivå. Kroppen kan öka 

värmeproduktionen på flera sätt, till exempel genom kemiska processer 

som ökar ämnesomsättningen men också genom fysisk aktivitet där 

musklernas arbete värmer upp blodet. Den värme som produceras 

måste på något vis avges för att kroppen inte ska bli överhettad. Detta 

sker främst genom att blodet leds till huden där det kyls av om den 

omkringliggande temperaturen är lägre. Vid huden avges också värme 

med hjälp av svett som avdunstar och på så vis kyler huden då 

värmeenergi förbrukas. (20) 

Rörelse: 

Normal gånghastighet brukar ligga mellan 5 och 7 km/h. (21) 

Puls: 

Genom att registrera puls kan en ungefärlig arbetsbelastning beräknas. 

Beräkning är baserad på personen i frågas maxpuls. En ungefärlig 

maxpuls kan räknas fram genom att ta 220 minus den egna åldern, t.ex. 

ger 220 – 30 år alltså en maxpuls på 190 slag per minut. (22) 

Ansträngningen kan sedan delas in i 5 pulszoner där varje zon 

innefattar en viss procent av maxpulsen. 

 Pulszon 1: 50-60% av maxpuls, lämpligt för uppvärmning 

 Pulszon 2: 60-70% av maxpuls, lämpligt för fettförbränning och 

uthållighetsträning. 

 Pulszon 3: 70-80% av maxpuls, lämpligt för konditionsträning. 

 Pulszon 4: 80-90% av maxpuls, Lämpligt för konditionsträning 

och mjölksyratålighet. 

 Pulszon 5: 90-100% av maxpuls, Lämpligt för högpresterare. (22) 

Luftfuktighet: 

Luftfuktighet mäts oftast i % RH (Relative Humidity) som är den relativa 

luftfuktigheten. Detta är ett mått på hur mycket fukt luften innehåller i 

förhållande till hur mycket den maximalt kan hålla under de aktuella 

förhållandena. Hur mycket fukt som luften kan hålla beror både på 

temperatur och tryck. Varm luft kan hålla mer fukt än vad kall luft kan 

göra, om varm luft kyls ned bildas det därför kondens och den relativa 

luftfuktigheten ökar. (23) 
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2.6 Mätutrustning 

Fuktighets- och temperaturmätare SHT21 

Mätutrustningen för de fysiska studierna bestod av 8st SHT21 sensorer 

placerade i 4 separata par. Detta då sensorn endast kan mäta relativ 

luftfuktighet i en riktning och i detta test behövdes information om hur 

mycket fukt som transporterades mot kroppen och hur mycket som 

transporterades från kroppen. Från varje sensorpar går en kabel till en 

box. Boxen innehåller ett batteripack och ett kretskort som samlar 

informationen och skickar den vidare till en dator via USB. (3) 

 
Tabell 1 – Användsingsspann och tolerans för SHT21.  

Tabell 1 visar att sensorerna fungerar i ett spann mellan 0 - 100% RH 

respektive -40 - 125°C. Detta med en medel-tolerans på ±2.0% RH 

respektive ±0.3°C. (3) 

 
Diagram 1 – maximaltolerans för SHT21. 

Diagram 1 visar att den maximala toleransen för de båda faktorerna 

beror på förhållandena i testmiljön.(3) 
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3 Metod 
Projektet startade som en idé av studenten men var inte helt 

färdigutformat förrän det blev klart på vilket sätt företaget Guideline 

skulle vara involverat i projektet. Då detta blev klart kort innan 

projektet började var det viktigt att det fanns utrymme att förändra och 

modifiera projektet under dess gång. I och med detta valdes att 

projektet skulle utformas enligt agil modell. Projektet delades in i de 5 

faserna enligt Figur 6. (24) 

 
Figur 6 – Faser agil projektledning 

Kapitel 3 presenterar metod för dessa 5 steg. 

3.1 Förstudie  

Förstudiens syfte var att ge en klar bild av vad projektet ska uppnå och 

besvara frågor som exempelvis; Vilka mål ska skall uppnås med 

projektet? Vad ska vi göra för att nå dessa mål? Varför ska projektet 

genomföras?  

Den första förändringen som gjordes i förhållande till den första 

projektidén var en uppdatering av den ursprungliga SMART:en se 

Bilaga A. Det som ändrades var att syftet gjordes tydligare, 

avgränsningar formulerades samt att information om Guidelines roll i 

projektet lades till, Se Bilaga B. (24) 

Vision  

Syftet med visionsdokument var att ge en tydligare bild av projektet 

även om allt ännu inte var helt bestämt, se Bilaga C 

Visionsdokumentets syfte är delvis att ge svar på frågor som, vem som 

är beställare, vem som äger projektet och vilka tids- och kostnadsramar 

finns. (24) 

Intressentanalys 

Syftet med intressentanalysen var att tydliggöra vilka intressenter som 

var involverade i projektet. Eftersom projektet utfördes av studenten 

själv blev intressentanalysen relativt kortfattad, se Bilaga D. Då en 

intressentanalys arbetas fram är det viktigt att identifiera de olika 

intressentgrupperna och att bestämma vilka individer i dessa grupper 

som är relevanta för projektet samt deras engagemang i projektet. (24) 
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Kommunikationsplan 

När intressenterna identifierats gjordes en kommunikationsplan över 

hur kontakt med respektive intressent skulle ske, se Bilaga E. Syftet med 

denna plan är att fastställa kommunikationsvägarna samt klargöra 

vilken part som har ansvar för att inleda kontakt och planera eventuella 

möten. (24) 

3.2 Planering 

Syftet med planeringen var att få en tydlig struktur på hur projektet 

skulle utföras, både som en grovhuggen färdplan och som en mer 

detaljerad veckoplanering. Detta kompletterades med en Wbs och en 

Riskanalys (24). Upplägget följde inte helt den agila 

planeringsmodellen. Detta motiveras av att det hade tagit för lång tid 

och att det inte fanns något behov då projektet var relativt kort.  

Wbs 

Det första som gjorde var en Wbs (Work breakdown structure), alltså en 

nedbrytning av projektet i mindre arbetsmoment, Wbs:en gjordes med 

hjälp av verktyget Mindomo,se Bilaga F. En Wbs går emot det agila 

manifestet som istället förespråkar en nedbrytning av processen. (24) Då 

projektet är så tydligt uppdelat i arbetsmoment ansågs en wbs-

nedbrytning passa bättre till detta projekt. 

Färdplan 

Syftet med färdplanen var att ge en övergripande bild av projektets 

delar. Färdplanen skapades i Microsoft Excel som ett Gantt-schema med 

de olika delarna från wbs:en inplanerade i 10 delar där en del motsvarar 

en vecka, se Bilaga G. (24) 

Veckoplanering 

Veckoplaneringen fungerade som en kalender med uppgift att dels ge 

en detaljerad bild av vad som skulle göras respektive vecka men också 

vara en plats för att planera in leveranser i. Vid slutet på varje vecka 

planerades nästa vecka och den gångna veckan utvärderades. (24) 

Riskanalys 

Riskanalysen gjordes med hjälp av miniriskmetoden. Detta är en enkel 

metod för att ta fram ett riskvärde för respektive händelse. Riskvärdet är 

produkten av sannolikhet (1-5) multiplicerat med konsekvens (1-5) och 

har ett värde mellan 1-25 . Desto högre riskvärde desto viktigare att 

formulera en realiserbar riskåtgärd. (1) För riskanalys se Bilaga H. 
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3.3 Textilstudie 

Valet av vilka tester som skulle ingå i textilstudien gjordes av studenten 

men där företaget fick komma med önskemål. Det bestämdes att på 

vardera tyg skulle fyra olika tester utföras med tre repetitioner: 

ånggenomsläpp, nötning, vattenpelare och rivstyrka. Det var från början 

tänkt att en helt ny vadarbyxmodell från Guideline skulle användas i de 

fysiska studierna. Detta fick dock ändras då denna modell ej var 

färdigställd i tid. De fysiska testerna fick istället göras på den befintliga 

vadarbyxmodellen Alta.  

Textilstudien var vid denna ändring redan genomförd vilket innebär att 

textilstudien främst har undersökt tygerna i den nya vadarbyxan och 

Kaitum. Medan tygerna i Alta testats i färre avseenden och repetitioner.  

Tillvägagångssättet på alla tester utfördes enligt internationell standard. 

Detta kompletterades med ett kombinationstest av nötning och 

vattenpelare som inte följer någon egen standard utan följer standarden 

för respektive test. Efter beslutet att göra de fysiska studierna på Alta 

gjordes också kompletterande tester på tygerna i denna modell. 

Maskinerna som användes i testerna var: 

 Vattenpermeabilitet – Versaperm VPW-ISO15496 (25) 

 Nötning – Martindale M235 (26) 

 Vattenpelare – Hydrostatic head tester M018 (27) 

 Rivstyrka – Instron 5969 (28) 

Under studien bistod Textillabsansvarige Kajsa Nilsson med assisten.  
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Ånggenomsläpp – ISO 15496 

Internationell standard för att testa ett tygs förmåga att släppa 

igenom vattenånga. Det berörda tyget placerades tillsammans med ett 

vattentätt men ånggenomsläppande membran på en hållare. Hållaren 

sänktes sedan ned i ett vattenbad så att tyget var i kontakt med vattnet, 

se Figur 7. På andra sidan tyget placerades en behållare med en 

vattenabsorberande gelé täckt av ett likadant membran. Behållaren 

placerades sedan upp och ned så att membranet var i kontakt med 

tyget. En av dessa bägare fungerade som referensmugg för att mäta hur 

mycket vattenånga endast membranet släpper igenom under de aktuella 

förhållandena. Efter 15 minuter togs respektive behållare bort och 

vägdes. Denna vikt jämfördes sedan med startvikten och på så vis 

kunde mängden absorberad vätska beräknas, se Figur 8. (29) 

 

Nötning – ISO 12947 -2  

Internationell standard för att mäta hur 

motståndskraftigt ett tyg är mot abrasiv nötning. Detta 

skedde genom att en cirkulär provbit monterades 

motstående ett standard-tyg. Tygprovet belastades 

med en 14 oz vikt och började sedan nötas i cirkulära 

rörelser mot det undre standard-tyget. Tygprovet 

kontrollerades sedan vid 50- och 100 tusen nötningar 

för att avgöra slitage och för att leta hål. Figur 7 visar 

ett av tygproven monterat i hållaren. (30) 

 
  

Figur 7 - 

Nötningsprov 

Figur 8 – Ånggeomsläpplighetstest Figur 7 – Vattenbad 
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Vattenpelare – ISO 811  

Internationell standard för att avgöra hur högt 

vattentryck en textil klarar av. Tyget placerades 

över en vattenbehållare med yttertyget mot 

vattnet och pressades sedan fast mellan två 

packningar, se Figur 8. Sedan ökade trycket från 

vattenbehållaren mot tyget fram till den punkt då 

tre eller fler oberoende vattendroppar trängt 

igenom. Det tryck som tyget utsattes för vid detta 

tillfälle noterades och angavs i cm H2O som sedan 

räknades om till mm H2O , vilket är en vanligare 

enhet i textilt sammanhang. (31) 

 

 

Vattenpelare efter nötning 

Följer ingen egen standard utan var ett kombinationstest av 

vattenpelartest och nötningstest. Skillnaden jämfört med nötningstestet 

enligt ISO 12947-2 var att den abrasiva nötningen skedde mellan två 

provbitar av det för testet aktuella tyget. Testet bestod av 50 000 

nötningsrepetitioner där den övre provbiten nötte mot den undre 

provbiten av samma tygsort. Det område på den undre provbiten som 

blivit nött markerades var på tygprovet placerades i 

vattenpelarmaskinen. Under vattenpelartestet kontrollerades det vart på 

tyget som dropparna trängt igenom. Detta för att kunna undersöka om 

hålen uppkom i det nötta området eller ej.  

  

  

Figur 8 –  

Vattenpelartest 



Studie av vadarbyxor – En 

jämförande studie av 

membranvadarbyxor från Guideline 

Jonas Persson 

Metod 

 

2016-06-06 

  

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

 14  

Rivstyrka – ISO 13937-2  

Internationell standard för att avgöra ett tygs rivstyrka, även kallat 

byxtest. Det aktuella tygprovet klipptes efter en bestämd mall som 

liknar en byxa med två ben, se Figur 9. Varje ”ben” placerades sedan i 

varsin klamma på en dragprovsmaskin. Provbiten drogs sedan isär till 

den punkt där den antingen gick av eller där den uppkomna revan nått 

en viss punkt på provbiten. Då detta skett beräknades ett genomsnitt av 

den maximala spänningen. Testet utfördes både i x-led och y-led, där x-

led river varpen och y-led river väften. (32) 

 
Figur 9 – Rivtest  

Kompletterande tester 

Genom att den nya vadarbyxan till de fysiska studierna försenades, fick 

också textilstudien kompletteras. Detta genom tester av ånggenomsläpp, 

vattenpelare och nötning på tygerna i Alta byxan. Då det fanns 

begränsat med tid och material till testerna så gjordes vattenpelartestet 

och ånggenomsläppstestet utan repetitioner, medan nötningen skedde 

med två repetitioner av vardera tyg. På grund av den begränsade 

mängden tyg fick testerna göras på samma tygbitar. 

Först gjordes ett ånggenomsläppstest då hela provbiten behövdes till 

detta samt att testet ej förstör membranet. Provbitarna kunde sedan 

klippas på ett sådant vis att de gick att använda både till ett 

vattenpelartest och ett nötningstest. 
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3.4 Fysiska studier 

Idén kring de fysiska studierna har format resten av projektet. Studien 

är i stora drag utformad av studenten själv men med värdefulla 

synpunkter från handledaren.  Målet med de fysiska studierna var att de 

som ett fysiskt test skulle bekräfta det resultat som framkommit i 

textillabbet. De fysiska studierna skulle spegla ett så verkligt scenario 

som möjligt med en promenadstudie som ett användande på land och 

en fiskestudie som speglar ett användande i vatten. 

 

Promenadstudien utfördes på ett rullband i vindtunneln hos Sportstech 

research center medan fiske studien utfördes i en vattentank hos 

Nationellt vintersportcentrum. Vardera studie utfördes av tre 

försökspersonen som genomförde tre test vardera, alltså totalt nio 

test per testmiljö. De båda studierna liknade varandra i många 

avseenden men skiljde sig i gånghastighet och gångtid. Vadarbyxorna 

som användes i testet var Guideline Kaitum, Guideline Alta samt Fladen 

galonvadarbyxa. 

De fysiska studierna har involverat flera intressenter, dessa är: 

 Guideline som stod för vadarbyxor. 

 Andrei Koptyug som var ansvarig för att bygga ihop 

mättutrustningen av temperatur- och fuktighetssensorer. 

 Mats Ainegren som ansvarar över vindtunneln. 

 Alexander Patrician och Erika Schagatay som ansvarade över 

vattentanken på Nationellt vintersportcentrum.   

 Försökspersonerna under respektive studie. 

 

Förberedelse fysisk studie 

Innan testerna påbörjades behövde studien planeras och mätutrustning 

införskaffas. Studenten ansvarade för att tillverka en box där kretskortet 

som sammanbinder sensorerna sitter. Detta gjordes genom att 

modellera boxen i Solid Works för att sedan tillverka den genom additiv 

tillverkning, för ritning av modell se Bilaga K. 

Företaget och studenten bestämde tillsammans vilka vadarbyxor som 

skulle testas. Studenten hade önskemål om 2 membranvadarbyxor av 

olika ”tjocklek” och företaget bestämde vilka modeller som var 

lämpliga. De kläder som användes under vadarbyxorna bestämdes med 

hänsyn till att mätutrustningen skulle kunna fästas till dem. 
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Det beslutades att underkläderna skulle bestå av Guidelines midweight 

stretch underställ. På varje ställ syddes en 1*3 cm stor ficka för varje 

sensor, detta för att sensorn hela tiden skulle ligga åt samma hål så att 

det senare gick att utläsa vilken sensor som var inåt respektive utåt.  

 

Försökspersoner 

I vardera studie användes 3 försökspersoner. Tabell 2 och Tabell 3 

redovisar försökspersonernas ålder, vikt, längd och maxpuls. 

Promenadstudie 

Försöksperson 1 2 3 

Ålder 22 30 25 

Vikt (kg) 87 84 75 

Längd (cm) 193 187 185 

Maxpuls (bpm) 198 190 195 

Tidigare erfarenhet av 

gång i vadarbyxor 

Ja Nej Nej 

Tabell 2 – Försökspersoner promenadstudie 

Fiskestudie 

Tabell 3 – Försökspersoner Fiskestudie 

  

Försöksperson 1 2 3 

Ålder 24 23 23 

Vikt (kg) 80 78 72 

Längd (cm) 188 187 178 

Maxpuls (bpm) 196 197 203 

Tidigare erfarenhet av 

gång i vadarbyxor 

Nej Nej Ja 
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Promenadstudie 

Testet på rullbandet simulerade ett scenario där fiskaren till en början 

går under låg ansträngning i 4 km/h. Efter tio minuters gång ser denne 

fiskevattnet och ökar tempot till 6 km/h. I och med att hastigheten ökat 

så ökar också ansträngningsgraden och kroppen börjar svettas. Efter 

totalt tjugo minuter når fiskaren vattnet och testet avslutades. Då testet 

utfördes i en vindtunnel så fanns det möjlighet att använda vind under 

testet. Under testet blåste hela tiden en motvind motsvarande 

rullbandets aktuella hastighet. Alltså speglades en vindstilla miljö där 

den enda vinden kom från den egna fartvinden. 

Innan varje test mättes luftfuktighet, lufttryck och temperatur i 

vindtunneln. Detta skedde med hjälp av en barotermohygrometer. 

Under tiden för testet registrerades luftfuktighet och temperatur på fyra 

separata punkter på försökspersonen, en på magen, en på ryggen och en 

på fram och baksidan av låret, se figur 12. För att varje sensor skulle 

vara placerad på rätt plats vid varje tillfälle var både kablar och sensorer 

markerade, på så vis mätte en sensor på samma punkt i alla tester. 

Sensorerna kompletterades med en pulsmätare från Polar (Polar Electro 

OY, Kempele, Finland) för att få ett uppskattat värde av 

ansträngningsgraden i % av maxpuls. Efter testet fick försökspersonen 

uppskatta upplevd fuktighet på en fukt-skala 1-7, där 1 är torr och 7 är 

blöt. Figur 13 visar området bredvid rullbandet där studenten och 

handledaren övervakade försöken. 

Figur 10 – Placering av sensorer Figur 11 – Försöksmiljö 
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Försökspersonerna förbereddes innan testet med pulsband och 

sensorerna placerades i respektive ficka och säkrades med en 

säkerhetsnål. För att tiden som försökspersonen var fullt påklädd skulle 

vara så lika som möjligt så togs vadarbyxan på först när 

försökspersonen var på rullbandet. Så fort membranvadarbyxan var 

uppdragen togs kängorna på och knöts, detta behövdes ej på 

galonvadarbyxan då denna har en integrerad stövel. Sedan fästes 

midjebältet på sin plats på vadarbyxan. På midjebältet satt paketet med 

batterier och kretskort för dataöverföring mellan sensorerna och den 

bärbara datorn.  

 

Rullbandet utrymdes därefter och testet kunde starta. Under varje 

omgång testade försökspersonerna varsin vadarbyxa. 

Inför nästkommande omgång avlägsnades mätutrustningen och 

underkläderna tvättades och torkades. Även vadarbyxorna hängdes in i 

torkskåp för att avlägsna eventuell fukt. För att inte kläderna skulle vara 

varma vid testets start togs de ut i god tid för att bli rumstempererade. 

Vid nästa omgång bytte försökspersonerna vadarbyxor och utförde 

testet ännu en gång, detta pågick i 3 omgångar. Se Bilaga L för 

försöksplan för studierna. 
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Figur 12 – Testmiljö promenadstudie 

När alla mätningar var klara sammanställdes och bearbetades all data i 

Excel. Pulstagningsfilerna bearbetades i Polars eget program där ett 

medelvärde av pulsen under den sista minuten för varje hastighet togs 

fram. Figur 12 visar miljön för promenadstudien med de tre 

försökspersonerna.  
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Fiskestudie 

Fiskestudien speglade ett scenario där fiskaren använder sina 

vadarbyxor i vatten. Det är så pass djupt att stora delar av kroppen är 

under vattnet, det är alltså relativt tungt att röra sig. Under testet 

trampade försökspersonerna vatten på stället i takt med en metronom. 

Förhoppningen var att gången skulle vara lätt ansträngande så att 

försökspersonernas värmeproduktion ökade och därmed fuktigheten i 

vadarbyxorna. Detta pågick i 15 minuter innan testet avslutades.  

 

Innan några tester startade så mättes vattendjupet och markerades med 

en tejp, ca 125cm. Då volymen vatten alltid var lika varierade djupet 

under testerna beroende på respektive försökspersons volym. 

Temperaturen på vattnet kontrollerades med termometer så att den var 

ca 15 grader Celsius, detta var något som gjordes mellan varje test. Om 

temperaturen var för hög fylldes tanken på med kallt vatten och vise 

versa om temperaturen var för låg. Före varje test registrerades 

luftfuktighet, lufttryck samt temperatur i luft och vatten. Mätningen 

skedde på samma sätt som i promenadstudien med de 4 sensorerna, 

pulsklocka, barhygrometer och fukt-skala. Varje test startade med att 

försökspersonen tog på sig underkläderna och att testutrustningen 

monterades, sensorerna placerades på samma vis som i 

promenadstudien.  

 

I detta test kunde inte batteripaket sitta monterat på midjebältet då detta 

var under vattnet. Då batteripaketet genererade en viss värme fick det 

heller inte monteras i vadarbyxan, lösningen blev ett bälte runt bröstet, 

se Figur 15. 

  

Figur 16 – Försöksmiljö tanktest Figur 15 – Placering 

batteripack 
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Sedan monterades pulsbandet, försökspersonen tog på sig aktuell 

vadarbyxa, knöt skorna och klättrade ned i tanken. När försökspersonen 

var på plats i tanken kopplades mätutrustningen till den bärbara datorn. 

Efter kontroll av att allt fungerade startade testet, se Figur 16. 

Försökspersonerna gick på stället i takt med en metronom som slog 71 

slag per minut. Under testet kontrollerades det så att inget vatten från 

tanken rann in i byxorna och förstörde testet. Efter 15 minuter 

avslutades testet och försökspersonen fick gradera sin fuktighet 1-7 samt 

ge en kommentar om upplevd kyla. I detta test blev försökspersonerna 

inte svettiga på samma sätt som på rullbandet, det beslutades därför att 

underbyxorna endast skulle torkas och de hängdes tillsammans med 

vadarbyxorna in i ett torkskåp. Vid nästa omgång bytte 

försökspersonerna vadarbyxor och utförde testet ännu en gång, detta 

pågick i tre omgångar. För ordning på testerna samt startvärden för 

varje test se försöksplan i Bilaga L. När alla mätningar var klara 

sammanställdes och bearbetades all data i excel. Pulstagningsfilerna 

bearbetades i Polars eget program där ett medelvärde av pulsen under 

den sista minuten togs fram. 

 

 

3.5 Överlämning 

Överlämnandet av projektet bestod av en muntlig presentation samt ett 

inlämnande av den slutgiltiga rapporten. 

3.6 Avslut 

Resurser lämnades tillbaks och rapporten laddades upp på Diva.  
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4 Resultat 
Kapitel 4 presenterar resultatet av textilstudien, promenadstudien och 

fiskestudien. 

4.1 Textilstudie 

Tyg 1: AI-FMZ 3L 

Tyg 2: SA601-R4L 

Tyg 3: SA811-R4L 

Tyg 4: Underkropp Alta 

Tyg 5: Överkropp Alta 

Tyg 1-3 undersöktes avseende ånggenomsläpp, nötning, vattenpelare, 

vattenpelare + nötning och rivstyrka. Tyg 4 och 5 undersöktes avseende 

ånggenomsläpp, vattenpelare och nötning.  

 

Ånggenomsläpp – ISO 15496 

Resultatet i Tabell 1 visar att det är en relativt stor skillnad i tygernas 

förmåga till ånggenomsläpp. De testade tygernas resultat kan uppfattas 

som dåligt i jämförelse med referensen men de skall ej jämföras med 

denna utan endast med varandra.  Testet utfördes utan repetitioner.  

Vikt (g) Tyg 1 Tyg 2 Tyg 3 Referens 

Före 128,34 128,00 128,39 128,29 

Efter 128,63 128,37 128,86 136,83 

Differens 0,29 0,37 0,47 8,54 
Tabell 1 – Resultat ånggenomsläpp 

Nötning – ISO 12947 -2 

Nötningstestet visade att alla tyger klarar av 100 000 

nötningsrepetitioner. Även då det inte gick hål i något av tygerna så 

syntes det att de hade blivit nötta. Tabell 2 presenterar resultatet i form 

av kommentarer över hur väl tygerna klarade 50 000 respektive 100 000 

nötningsrepetitioner. För bilder på tygerna efter nötning samt 

mikroskopbilder efter nötning se Bilaga I – Nötning 
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Resultat tyg1 Klarade 100k nötningar utan att visa några tecken 

på hålbildning. Det syntes dock att tyget blivit nött 

och att ytstrukturen hade slätats ut och lämnat ljusa 

fläckar på tyget. 

Resultat tyg2 Klarade 100k nötningar utan några hål men började 

bli luddigt efter 50k nötningar  

 

Resultat tyg3 Klarade 100k nötningar utan några problem dock 

syntes det att några av trådarna i ytskiktet gått av 

och fransats  
Tabell 2 – Resultat av nötning 

 

Vattenpelare – ISO 811 

Tygernas resultat i vattenpelartestet presenteras i Tabell 3. Tyg 1 klarade 

det angivna värdet på 20 000 mmH2O men den första droppen trängde 

igenom vid lägre värden vid alla tre repetitioner. Tyg 2 klarade testet 

absolut bäst då det inte trängde igenom en enda droppe på någon av 

repetitionerna även då trycket var 30 000 mmH2O, vilket också är 

maskinens maximum. Tyg 3 klarade inte av de angivna värdena och den 

första droppen trängde igenom redan vid 6500 mm H2O. Tyget klarade 

maximalt av 11 300 mm H2O innan det klassades som läckande.  

 

 

  Första 

droppen 

(mmH2O) 

Maxtryck 

(mmH2O) 

Kommentarer 

Tyg 1 Medel 15 800 21 450 Klarade av de angivna 

värdena. 

 Sd 3 498,7 869,4  

Tyg 2 Medel  30 000 Klarade av de angivna 

värdena.  

 Sd  0  

Tyg 3 Medel 7600 9750 Klarade ej av de angiva 

värdena.  

 Sd 954 1328  
Tabell 3 – Resultat av vattenpelartest 
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Vattenpelare + nötning 

Vid vattenpelartestet efter 50 000 nötningar klarade tyg 2 och -3 av 

ungefär lika många mmH2O som vid det tidigare vattenpelartestet. 

Tyg 1 uppvisa sämre resultat än tidigare, den första droppen trängde 

igenom redan vid 6000 mmH2O och tyget klassades som läckande vid 19 

500. Testet utfördes utan repetitioner. Resultatet presenteras i Tabell 4. 

Tyg Första 

droppen 

(mmH2O) 

Maxtryck 

(mmH2O) 

Kommentarer 

1 6000 19 500 Tidig första droppe höll sedan till 17 

500 då andra droppen uppkom. 

Alla droppar uppkom i det nötta 

området. 

2  30 000 Ingen droppe uppkom.  

3 7700 9400 Vid 9400 uppkom många små 

droppar samtidigt. Alla droppar 

uppkom i det nötta området. 
Tabell 4 – Resutlat av vattenpelartest efter nötning 

Rivstyrka – ISO 13937-2 

Resultatet från rivtestet visas i Tabell 5. 

 Y-led = River väft 

 X-led = River varp 

Tabellen visar att tyg 2 och 3 i stort sett klarade lika stor rivstyrka i X-led 

medan tyg 1 endast klarar cirka 60 % av detta. Det enda tyget som 

visade stor skillnad i rivstyrka beroende på led var tyg 2. I X-led var 

tyget hela 140 % starkare än vad det var i Y-led. De andra tygerna 

uppvisade liknande egenskaper i båda riktningarna.  

Försök 

nummer 

(N) 

Tyg 1 Tyg 2 Tyg 3 Tyg 1 Tyg 2 Tyg 3 

X-led X-led X-led Y-led Y-led Y-led 

Medelvärde 28,7 48,6 49,6 30,7 34,2 47,4 

Sd 2,0 0,6 1,7 0,9 0,4 1,3 

Tabell 5 – Resultat av rivtest 

Inget av tygerna gick av under testet utan revs hela vägen ned till 

slutmarkering. För grafer över rivtesterna se Bilaga J 
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Kompletterande tester 

Tabell 6 och Tabell 7 presenterar resultatet av de kompletterande 

testerna avseende ånggenomsläpp och vattenpelare. 

Ånggenomsläpp 

Tyg 5 fick det bästa resultat i detta test men inget av tyg 4 eller tyg 5 var 

lika bra som tygerna som testades i det tidigare ånggenomsläppstestet. 

 Tyg Före (g) Efter (g) Differens (g)  

4  128,05  128,18  0,13  

5  128,06  128,26  0,20 

Tabell 6 – Resultat ångenomsläpp 

Vattenpelare 

Båda tygerna klarade de av tillverkaren angivna värdena för mmH2O. 

 Tyg Första droppen (mmH2O)  Maxtryck (mmH2O)  

4 24 000  30 000, endast 2 droppar penetrerade 

3 17 500  20 200 

Tabell 7 – Resultat vattenpelare 

Nötning 

Resultat av 100 000 nötningsrepetitioner på tyg 4 och tyg 5 visas av 

Figur 13 respektive Figur 14. Som synes klarade båda tygerna testet utan 

att uppvisa tendenser till hål.  

 
Figur 13 – Nötning tyg 4 

 
Figur 14 – Nötning tyg 5 
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4.2 Resultat promenadstudie 

Detta kapitel presenterar resultatet av promenadstudien. Området som 

kallas underkropp består av de sensorer som satt under midjebältet 

medan överkropp är de sensorer som befann sig över midjebältet. Insida 

innebär den sensor i varje sensorpar som sitter mot kroppen och utsida 

den sensor i varje sensorpar som sitter mot vadarbyxan.  

I de tabeller som presenterar värden vid olika mätpunkter är en 

tidsenhet lika med 10 sekunder, 120 tidsenheter innebär alltså 20 

minuter. 

Miljöförhållanden 

Tabell 8 visar förhållandet som rådde under promenadstudien. 

  Lufttryck  Temperatur % RH 

Medelvärde 731,9 18,1 33,6 

Sd 0,7 1,1 2,5 
Tabell 8 – Miljöförhållanden promenadstudie 

Puls 

Tabell 9 visar genomsnittspuls, standardavvikelse samt 

genomsnittpulsens procentuella del av genomsnittlig maxpuls för de tre 

försökspersonerna. Detta vid de två mätperioderna: 1; 9-10 minuter, 2; 

19-20 minuter.  

 Alta  Kaitum  Galon  

 (Hjärtfrekvens) 1 2 1 2 1 2 

Genomsnittspuls 115,0 128,0 108,7 122,7 112,0 128,0 

Sd 20,5 20,7 14,3 13,9 10,0 14,1 

% av genomsnittlig 

maxpuls 
59,2 65,9 55,9 63,1 57,6 65,9 

Tabell 9 – Hjärtfrekvenz promenadstudie 

Luftfuktighet 

Tabell 10 visar genomsnittlig luftfuktighet för de olika vadarbyxorna vid 

5 olika mätpunkter. Det högsta värdet vid sista mätpunkten uppmättes i 

galonvadarbyxan, följt av Alta och torrast var Kaitum.  
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Mätpunkt 0 30 60 90 120 

Medelvärde Kaitum 31,2 34,0 37,0 61,5 82,6 

Sd 3,0 5,8 5,3 13,7 13,0 

Medelvärde Alta 32,4 35,2 42,4 76,1 87,8 

Sd 4,7 5,8 8,6 12,5 11,8 

Medelvärde Galon 38,9 47,5 61,3 88,7 94,5 

Sd 5,4 10,4 14,1 12,6 10,5 
Tabell 10 – Relativ luftfuktighet promenadstudie 

Diagram 2 visar luftfuktigheterna för respektive vadarbyxa över hela 

testperioden. 

 
Diagram 2 – Diagram över relativ luftfuktighet i promenadstudien 
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 redovisar % RH för insida och utsida vid alla sensorpar samt differens 

mellan dessa. Värdena uppmättes vid 5 olika mätpunkter.  

Mätpunkt 0 30 60 90 120 

Insida Kaitum 32,6 34,8 38,4 68,8 93,1 

Utsida Kaitum 29,8 32,5 35,5 54,3 72,2 

Differens 2,8 2,3 2,9 14,5 20,9 

Sd insida 2,9 5,9 5,1 14,1 8,5 

Sd utsida 2,4 5,6 5,4 8,9 6,7 

Insida Alta 33,9 36,4 45,2 85,9 98,0 

Utsida Alta 30,9 33,8 39,6 67,3 77,5 

Differens 3,0 2,6 5,6 18,6 20,4 

Sd insida 4,6 6,0 9,2 10,3 5,8 

Sd utsida 4,6 5,3 7,1 4,6 5,3 

Insida Galon 39,7 48,2 63,8 95,4 99,9 

Utsida Galon 38,1 46,7 58,8 82,0 89,0 

Differens 1,6 1,5 5,0 13,4 10,9 

Sd insida 5,4 10,6 13,8 9,1 5,9 

Sd utsida 5,7 10,9 14,9 12,3 11,4 
Tabell 11 – Differns mellan sensorer mot insida och utsida 

Diagram 3 visar % RH för insida och utsida för sensorparen under hela 

försöket. 

 
Diagram 3 – Diagram över data från sensorer mot insida och unsida 
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Diagram 4 visar uppmätt luftfuktighet för de sensorer placerade på 

insida och utsida i sensorparen på underkroppen. 

 

Diagram 4 - Diagram över data från underkroppssensorer mot insida och unsida 

Fuktskala 

Tabell 12 visar genomsnittlig upplevd fuktighet hos försökspersonerna 

för respektive vadarbyxa. 

 Kaitum Alta Galon 

10 min 1,2 1,7 1,5 

20 min 3 3,9 4,3 
Tabell 12 – Fuktskala promenadstudie 
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Temperatur 

Tabell 13 visar medeltemperatur för de olika vadarbyxorna vid 5 olika 

tidpunkter. Det högsta värdet i sista mätpunkten uppmättes i 

galonvadarbyxan, följt av Alta och kallast var Kaitum.  

Mätpunkt 0 30 60 90 120 

Medelvärde Kaitum 27,5 27,3 27,3 27,5 27,5 

Sd 1,6 1,7 1,7 1,6 1,3 

Medelvärde Alta 27,9 27,5 27,8 28,3 28,1 

Sd 0,9 1,3 1,3 1,1 1,3 

Medelvärde Galon 28,1 28,0 28,1 27,8 28,2 

Sd 1,3 1,6 1,6 1,7 2,0 
Tabell 13 – Reusltat över temperatur under promenadstudie 

Diagram 5 visar temperaturen i respektive vadarbyxa över hela 

testperioden.  

 

Diagram 5 – Resultat som diagram över temperatur  
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4.3 Resultat fiskestudie 

Detta kapitel presenterar resultatet av fiskestudien. Området som kallas 

underkropp består av de sensorer som sitter under midjebältet medan 

överkropp är de sensorer som befinner sig över midjebältet. Insida 

innebär den sensor i varje sensorpar som sitter mot kroppen och utsida 

den sensor i varje sensorpar som sitter mot vadarbyxan.  

I de tabeller som presenterar värden vid olika mätpunkter är en 

tidsenhet lika med 10 sekunder, 120 tidsenheter innebär alltså 20 

minuter. 

Under mätpunkt 67 i ett av testen av Alta slutade en sensor i 

underkroppen att fungera, detta syns i linjerna rörande Alta i Diagram 

6, Diagram 7 och Diagram 8. 

Miljöförhållande  

Tabell 14 visar förhållandet som rådde under fiskestudien. 

  Lufttryck Temperatur Vattentemperatur % RH 

Medelvärde 732,4 20,1 14,8 38,8 

Sd 1,2 0,5 0,2 1,9 
Tabell 14 - Miljöförhållanden promenadstudie 

Puls 

Tabell 15 redovisar genomsnittspuls för de 3 försökspersonerna under 

perioden minut 14-15, alltså den sista minuten.  

(Hjärtfrekvens) Alta Kaitum Galon 

Genomsnittspuls 83 82,3 87,7 

Sd 17,6 23,9 13,7 

% av genomsnittlig maxpuls 41,8 41,4 44,1 
Tabell 15 – Hjärtfrekvenz tankstudie 
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 Luftfuktighet 

Tabell 16 redovisar genomsnittlig luftfuktighet för de olika 

vadarbyxorna vid 5 olika tidpunkter. Det högsta värdet uppmättes i 

Alta, följt av Kaitum och torrast var galonvadarbyxan. 

Mätpunkt 0 30 60 90 

Medelvärde Kaitum 52,6 62,2 67,2 70,4 

Sd Kaitum 11,9 11,8 12,0 12,4 

Medelvärde Alta 50,4 63,2 69,5 73,2 

Sd Alta 6,9 8,6 9,2 9,6 

Medelvärde Galon 49,7 57,4 61,3 64,5 

Sd Galon 10,2 8,1 8,0 7,7 
Tabell 16 - Relativ luftfuktighet fiskestudie 

Diagram 6 visar luftfuktighet för respektive vadarbyxa under hela 

testperioden.  

 

Diagram 6 – Diagram över relativ luftfuktighet i fiskestudien 
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Tabell 17 redovisar % RH för insida och utsida vid alla sensorpar samt 

differens mellan dessa. Värdena uppmättes vid 5 olika mätpunkter.  

Mätpunkt 0 30 60 90 

Insida Kaitum 53,2 61,8 66,7 70,3 

Utsida Kaitum 52,1 62,5 67,7 70,6 

Differens 1,1 -0,7 -0,9 -0,3 

Sd Insida 12,1 11,5 11,5 11,7 

Sd Utsida 12,2 12,6 13,1 13,6 

Insida Alta 51,0 62,2 68,7 72,4 

Utsida Alta 49,8 64,1 70,3 73,9 

Differens  1,2 -1,9 -1,7 -1,5 

Sd insida 7,8 8,5 9,0 9,5 

Sd utsida 6,1 9,0 9,8 10,1 

Insida Galon 51,1 57,6 61,4 64,5 

Utsida Galon 48,3 57,1 61,2 64,5 

Differens 2,7 0,5 0,2 0,0 

Sd 10,6 8,9 8,7 8,4 

Sd 10,1 7,6 7,5 7,3 
Tabell 17 – Differns mellan sensorer mot insida och utsida 

Diagram 7 visar % RH för insida och utsida för sensorparen under hela 

försöket. 

 
Diagram 7 – Diagram över data från sensorer mot insida och unsida 

 

4,00E+01

4,50E+01

5,00E+01

5,50E+01

6,00E+01

6,50E+01

7,00E+01

7,50E+01

8,00E+01

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91

Luftfuktighet insida/utsida fiskestudie

Insida sensor kaitum Utsida sensor Kaitum Insida sensor alta

utsida sensor alta Insida sensor Galon Utsida sensor galon
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Temperatur 

Tabell 18 visar genomsnittlig temperatur för de olika vadarbyxorna vid 

5 olika tidpunkter. Det högsta slutvärdet uppmättes i Kaitum, följt av 

Alta och kallast var galonvadarbyxan.  

Mätpunkt 0 30 60 90 

Medelvärde Kaitum 21,4 19,9 19,7 19,6 

Sd Kaitum 2,4 2,2 2,2 2,3 

Medelvärde Alta 21,9 20,1 19,6 19,4 

Sd Alta 2,4 2,8 2,9 2,9 

Medelvärde Galon 20,7 19,3 19,0 18,8 

Sd Galon 2,3 1,8 1,7 1,6 
Tabell 18 – Reusltat över temperatur under fiskestudie 

Diagram 8 visar temperatur för respektive vadarbyxa över hela 

testperioden. 

Diagram 8 Resultat som diagram över temeratur 

 

1,50E+01

1,60E+01

1,70E+01

1,80E+01

1,90E+01

2,00E+01

2,10E+01

2,20E+01

2,30E+01

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91

Temperatur fiskestudie

Kaitum Alta Galon
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Fuktskala 

Tabell 19 redovisar upplevd fuktighet (1-7) hos försökspersonerna för 

respektive vadarbyxa samt kommentar om kyla. 

 (1-7) Kommentarer 

Kaitum 1,3 Upplevs av försökspersonerna som 

bekväm och varm. 

Alta 1,3 Upplevs av försökspersonerna som 

varm. 

Galon 1,3 Upplevs av alla försökspersoner som 

kallast och obekvämast. 
Tabell 19 – Fuktskala fiskestudie. 
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5 Diskussion 
Kapitel 5 presenterar diskussion kring kapitel 3 – Metod samt kapitel 4 – 

Resultat.  

5.1 Förstudie 

Förstudien inleddes med en uppdatering av SMART:en. Detta var 

nödvändigt då det först kort innan projektstart hade blivit klart att 

Guideline ville vara med och sponsra projektet. I den nya SMART:en 

förtydligades syftet och målet med projektet. Visionsdokument var 

värdefullt för att kunna gå tillbaka till under projektet för att se den 

ursprungliga idén om vad projektet skulle innehålla och leda till. 

Intressentanalysen var bra då det blev tydligt vilka som var viktiga för 

projektet för tillfället och vilka som skulle kunna bli viktiga längre fram 

i projektet. Kommunikationsplanen användes till en början men under 

merparten av projektet togs kontakt mer spontant genom snabba möten, 

telefonsamtal eller email. Detta var möjligt då intressenterna var 

tillmötesgående och tillgängliga för spontan kontakt.  

5.2 Planering 

Då projektets delar ej var helt spikade i starten så kunde inte projektet 

planeras i minsta detalj från början. På grund av detta blev det 

nödvändigt att utforma planeringen på ett sådant sätt att det fanns 

utrymme för förändringar, det vill säga mer agilt än traditionellt. Det 

första som gjordes var en grovhuggen planering bestående av en Wbs 

och ett gantt-schema. Detta var bra att starta med då det gav en bild av 

projektets delar och hur projektet tidsmässigt låg till. Efterhand som 

projektet fortskred så klarnade det vad som skulle göras och när, detta 

fördes in i en veckoplanering. Veckoplaneringen fungerade lite som en 

dagbok där både nästa veckas aktiviteter planerades och den gångna 

veckan utvärderades. Detta fungerade mycket bra då det var lätt att se 

vad som skulle göras och hur väl saker hade gått tidigare.  Ett problem 

med den grovhuggna första planeringen var att det var svårt att planera 

in viktiga datum. Detta ledde bland annat till att tillverkningen av 

mätutrustning för de fysiska studierna blev försenad och därmed blev 

själva studien försenad.  

Planeringen kompletterades med en riskanalys. Denna var väldigt bra 

att ha även om vissa risker hade glömts bort, till exempel att 

mätutrustningen blev försenad. En av riskerna som inträffade var att 

den nya vadarbyxmodellen blev försenad och testerna fick därför 
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utföras på en befintlig modell, åtgärder vidtogs alltså enligt riskanalys. 

Det viktigaste med riskanalysen var att i ett tidigt skede fundera på 

vilka händelser som kunde riskera projektet.  

5.3 Textilstudie 

Textilstudien var den studie som utfördes först i projektet. Det var i 

detta skede tänkt att den nya vadarbyxmodellen skulle hinna levereras 

och testas i de fysiska studierna tillsammans med Kaitum. Det gjordes 

därför tester på de tyger som används till dessa byxor och resultatet 

sammanställdes. Det visade sig dock att den nya vadarbyxan blev 

försenad och de fysiska testerna fick istället utföras på den befintliga 

modellen Alta. I och med detta fick textilstudien kompletteras med 

tester av de tyger som används i Alta.  

Ånggenomsläpp 

Då testet på grund av brist på membran inte kunde utföras med några 

upprepningar är resultatet av detta test ej lika säkert som de andra 

testen som skett med tre upprepningar. Det var många moment i detta 

steg så det var till stor hjälp att textillaboratorieansvarige var med och 

bistod med kunskap och erfarenhet. Referensensgeléns huvuduppgift är 

egentligen att användas i formeln för att beräkna MVT, men den var 

även bra för att se hur mycket vattenånga endast ett membran släpper 

igenom. Det tyg som det är svårast att dra några slutsatser angående är 

tyg 3 (SA811-R4L) som i vattenpelartestet inte är i närheten av att klara 

de angivna värdena och därför antagligen inte fungerar som det ska. 

Det som är anmärkningsvärt är att tyg 2 och tyg 3 har likadana 

membran men relativt stor differens i gram genomsläppt vatten. Detta 

kan antas bero på de olika nylonyttertygerna men det är svårt att säga 

när tyg 3 ej klarar av de angivna värdena i vattenpelartestet. Tyg 1 är det 

tyg som släpper igenom minst ånga. Detta beror troligen på att 

membranet är ”tjockare” vilket förlänger diffusionstiden, detta förklaras 

i teorin.  

Nötning 

Eftersom att alla tyger klarade nötningstestet så var det svårt att dra 

några slutsatser om vilket tyg som var ”bäst”. Alla tyger blev slitna på 

olika sätt därför är det svårt att säga vilket slitage som har stört effekt på 

tygets funktionalitet. Det som hade kunnat ändras i testet för att få ett 

tydligare resultat är att köra testet fram till att respektive tyg går sönder. 

Efter 50k nötningar hade vissa provbitar börjat se mer slitna ut än andra 
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men det var svårare att säga om detta berodde på slump eller om det 

var ett faktiskt resultat. Resultatet av testet blev tydligare efter 100k 

nötningar då alla provbitar av ett tyg uppvisade liknande slitage.  

Vattenpelare 

Till en början var det stora problem att få upp maskinen i ett högt tryck 

utan att packningen började läcka så pass mycket att luftbubblor 

förstörde testet. Efter att packningen hade bytts så läckte det fortfarande 

lite vatten. Detta var inget som skulle påverka resultatet så länge trycket 

byggdes upp utan att luft kom in, detta enligt leverantören (33). Även 

om tyg 1 släppte igenom den första droppen innan det av tillverkaren 

angivna värdet så anses det enligt standarden ha klarat sig. Tyg 2 

klarade sig så pass bra att maskinen ej klarade av att trycka upp ett så 

högt tryck att någon vattendroppe trängde igenom. För att maxtesta 

tyget hade alltså en maskin som klarar av högre tryck krävts. Det tyg 

som förvånade mest var tyg 3 som inte var i närheten av klara de 

angivna värdena. Anmärkningsvärt är att tyget endast klarar 1/3 av det 

leverantören anger samtidigt som det använder samma membran som 

tyg 2. Det tyg som utmärker sig som bäst i testet.  

Vattenpelare + nötning 

Tyvärr fanns det ej tyg att utföra detta test med några repetitioner. 

Något som gör testresultatet mindre säkert och svårare att dra några 

slutsatser av. Det tyg som uppvisade störst skillnad mot det tidigare 

vattenpelartestet var tyg 1 som släppte igenom sin första droppe 

tidigare och ej nådde upp till det angivna värdet. Detta kan bero på att 

detta tyg är testets tunnaste men utan repetitioner är det är som sagt 

svårt att dra några slutsatser.  

Rivstyrka 

Testresultatet var stabilt mellan repetitionerna och tygerna revs på 

liknande sätt så resultatet får anses vara relativt säkert. Det störta 

problemet med detta test var att förstå vad som var varp- och 

väftriktning på tygproverna. Tillräckliga textilkunskaper saknas hos 

studenten men efter konsultation med textillaboratorieansvarige samt 

studier av mikroskopbilder kunde slutsatsen dras att y-led river väften 

och x-led river varpen.  
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Kompletterande tester 

Det är osäkert vilken effekt på resultatet det hade att använda samma 

provbit till testerna. Ånggenomsläppstestet ska inte påverka tygerna 

men det är inte helt säkert att tyget inte blev skadat i hanteringen vid 

testet. Det fanns tyvärr inte tillräckligt många membranfilmer för att 

kunna göra en referensmugg i ånggenomsläppstestet. Resultatet hade 

blivit säkrare om referensmuggar från de olika omgångarna kunnat 

jämföras. Om tyg 4 och 5 ändå jämför mot de tidigare testade tygerna 

blir det tydligt att dessa ej klarar testen lika bra. Båda tygerna klarar 

angivna värden för vattenpelare och 100 000 nötningar utan att gå 

sönder.  

5.4 Förberedelse fysiska studier 

Idén kring de fysiska studierna var det som resten av projektet 

utvecklades kring. Därför har de också planerats från första start men 

blev inte helt definierad förrän mätutrustningen var klar. En viktig del i 

förberedelsen var att säkerställa att det fanns material och resurser för 

att utföra studien. Detta blev klart efter att det beslutats att testerna 

skulle utföras på den nuvarande Alta modellen och Guideline skickat 

kläder till testet. Som tidigare nämnt så blev de fysiska studierna 

försenade då mätutrustningen ej var klar. Något som signalerar att även 

om studien planerats i god tid hade den kanske inte planerats tillräckligt 

i detalj.  

5.5 Promenadstudie 

På grund av förseningar fanns det ingen tid att testa och utvärdera 

testutrustningen innan mätningarna startades. Detta var en chansning 

som lyckades då alla sensorer fungerade och gav rimliga värden. På 

grund av tidsbrist monterades inte testutrustningen i den box som 

tillverkats utan allt placerades istället i en plastpåse som tejpades fast på 

batteripacket och sedan på midjebältet. I och med att testutrustningen ej 

hade testats innan det första testet, så tog detta testet något längre tid att 

utföra än de andra. Det största problemet med att mätutrustningen ej 

hade använts tidigare var bristen på erfarenhet av 

mjukvaruprogrammet som skötte insamlingen av data. Detta ledde i 

samband med tekniskt fel till att datafilen från ett av testerna med 

galonvadarbyxan försvann. Det fanns tyvärr inte tid eller möjlighet att 

göra om detta test, varav galonvadarbyxans resultat endast består av 

data från två tester.  
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Det var från början planerat att testet skulle pågå under totalt 15 

minuter. Men efter 15 minuter steg luftfuktigheten fortfarande snabbt 

och det beslutades därför att fortsätta testerna i ytterligare 5 minuter. 

Detta var ett bra val då luftfuktighetsökningen efter 20 minuter började 

plana ut och vissa av sensorerna nått 100% RH. Diagram 2 visar att 

luftfuktigheten börjat stiga nästan omedelbart efter att hastigheten höjts 

från 4-6km/h. Detta kan förklaras av en högre värmeproduktion hos 

försökspersonerna men också av att den fuktiga luften från de undre 

delarna börjat cirkulera till de olika sensorerna.  

Målet var att miljön i vindtunneln skulle vara så lika som möjligt mellan 

testen men viss skillnad i temperatur och luftfuktighet fanns. Pulsen var 

relativt lika mellan alla vadarbyxor men skiljde sig åt mellan 

hastigheterna. Detta var bra då det tyder på att ansträngningsgraden var 

liknande mellan testen. I 4 km/h låg pulsen mellan 50-60% av maxpuls 

alltså ett uppvärmningstempo. I 6 km/h gick pulsen upp till 60-70% av 

maxpuls vilket motsvarar uthållighetsträning.  

I detta test gav luftfuktigheten ett intressantare resultat än 

temperaturen. Det syns visserligen en viss skillnad i temperatur där 

Kaitum är den som håller lägst temperatur. Detta kan bero på att den 

sitter lösare, är tunnare eller att värmeenergi frigörs då vatten förångas 

och andas ut genom tyget. Alta och galonvadarbyxan är relativt lika i 

temperatur och det pendlar under testet vilken av dem som har högst 

temperatur. Det är därför svårt att dra några slutsatser huruvida en 

membranvadarbyxa har någon effekt på temperaturen i byxan. 

Mätningen av luftfuktighet gav ett tydligare resultat, där det tydligt 

framgår att galonvadarbyxan är den som är fuktigast. I slutet av testet 

skiljer det ca 10 enheter mellan galonvadarbyxan och 

membranvadarbyxorna. Det går även att se en skillnad mellan Kaitum 

och Alta genom hela testet där Kaitum till slut ligger cirka fem enheter 

lägre än Alta. Detta överensstämmer med det resultat som framkom i 

textilstudien där membranet i Kaitum släppte igenom mer vattenånga 

än membranet i Alta.  

Ett intressant resultat är att luftfuktigheten i de två 

membranvadarbyxorna var högre mot kroppen än mot vadarbyxan. 

Vad detta kan bero på kan diskuteras men en möjlighet är att det som 

syns är att tyget andas. Att differensen mellan in- och utsida är den 

mängd fukt som tyget transporterar till omgivningen. Detta gäller 
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speciellt i de nedre delarna av byxan där ”skorstenseffekten” är mindre 

då midjebältet hindrar luften från att stiga upp och ut ur byxan. Något 

som stärker denna teori är att galonvadarbyxan utan 

andningsegenskaper till en början saknar denna differens mellan inner-

sensor och ytter-sensor. Mot slutet av testet blir det däremot en tydlig 

differens mellan in- och utsida på även denna vadarbyxa. Detta kan 

förklaras av att denna byxa är stor i midjan och det uppstår därmed lätt 

ventilation till omgivningen.  

Genom att jämföra skillnaden mellan Diagram 3 och Diagram 4 ses den 

effekt som skorstenseffekten har på luftfuktigheten. Skillnaden mellan 

insida och utsida i galonvadarbyxan är i Diagram 4 mindre och ökar 

inte på samma sätt mot slutet som i Diagram 3. Undersöks istället 

graferna för membranvadarbyxor är de inre sensorerna hela tiden 

fuktigare än de på utsidan. Differensen ökar också väsentligt mycket 

mer än den gör i galonvadarna i slutet av testet. Visserligen finns även 

en viss ventilation i den nedre delen av byxan men den är ej lika stor 

som i de övre delarna. I och med detta är det mer troligt att skillnaden i 

luftfuktighet mellan galon och membran beror på en andningsförmåga i 

materialet.  

5.6 Fiskestudie 

På grund av tidsbrist följde inte fiskestudien samma försöksplan som 

promenadstudien utan försökspersonerna fick ibland genomföra flera 

tester på rad. Detta kan ha givit effekt på resultatet då vattnet var 

ganska kallt och försökspersonen kan ha varit varmare vid det första 

testet än vid det sista. Dock föregicks varje test av minst 15 minuters 

uppvärmning så att effekten av det kalla vattnet skulle bli så liten som 

möjligt. Nedkylningens effekt på resultatet blev också minimerad 

genom att vadarbyxorna testades i olika ordning mellan omgångarna.  

Ytterligare en skillnad mot promenadstudien var att underkläderna inte 

tvättades mellan varje test. Det fanns inte samma behov i detta test då 

underkläderna aldrig blev riktigt svettiga utan bara lätt fuktiga. I denna 

studie fanns erfarenhet av att använda mätutrustningen och på så vis 

sparades tid och misstagen var färre.  

Temperaturen i vattentanken och i rummet var relativt jämn men 

luftfuktigheten i rummet ökade då tanken fylldes. Detta beror troligen 

på att ånga skapades då varmt och kallt vatten blandades. I denna 

studie låg pulsen mellan 40-50% av maxpuls, alltså knappt 
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uppvärmningstempo. Detta var ej helt optimalt då försökspersonerna ej 

svettades under testet och därmed steg luftfuktigheten i vadarbyxorna 

väldigt sakta.  

Frågan är också hur mycket fukt som följde med försökspersonen från 

omgivningen ned i vadarbyxan. För att få ett tydligare och mer 

realistiskt resultat hade det varit bra om försökspersonerna hade kunnat 

gå omkring i tanken alternativt stå i strömmande vatten för att öka 

ansträngningsgraden.  

En stor skillnad mellan promenadstudien och denna studie var att 

vadarbyxorna i och med vattentrycket satt mycket tätare runt kroppen. 

Varje byxa har olika passform och försökspersonerna upplevde att 

luften inte cirkulerade på samma sätt i de olika byxorna, något som kan 

ha påverkat resultatet.  

Det var i denna studie svårare att kontrollera tempot hos 

försökspersonerna för respektive vadarbyxa. Även om de följde 

metronomen så går det att följa den på olika vis, antingen små 

långsamma steg eller höga snabba steg. Detta kan eventuellt haft effekt 

på ansträngningsgraden.  

Det var från början tänkt att alla sensorer skulle vara placerade under 

vattenytan. Detta fick dock planeras om innan testet startade då risken 

att vatten rann in under testet var för stor. Vattennivån sänktes därför 

med förhoppning om att sensorerna skulle vara lokaliserade precis 

under vattenytan. Under det första testet uppmärksammades dock att 

alla sensorer ej var under vattenytan. Det var ej möjligt att göra något åt 

detta då fickorna för sensorerna var fastsydda.  

Något som var uppseendeväckande i denna studie var att 

luftfuktigheten i galonvadarbyxan var lägre än den var i Alta och 

Kaitum. Vad detta beror på är svårt att säga men Diagram 8 visar att 

temperaturen i galonbyxan var lägre. Detta skulle kunna vara en 

anledning till att försökspersonerna svettas mindre och därmed blir 

luftfuktigheten lägre.  

Ett intressant resultat var att luftfuktigheten på insida och utsida av 

sensorerna stod i motsatt relation till hur de gjorde i promenadstudien, 

Detta ses genom att jämföra Diagram 7 och Diagram 3. I fiskestudien 

registrerade alltså sensorerna mot vadarbyxan en högre luftfuktighet än 
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den mot kroppen. Detta var speciellt tydligt på membranvadarbyxorna 

medan galonvadarbyxan var mer jämn mellan utsida och insida. 

Används samma resonemang som i diskussionen av promenadstudien 

skulle detta alltså betyda att membranvadarbyxorna andas åt ”fel” håll. 

Att förhållandet mellan insida och utsida ser ut som de gör kan bero på 

flera olika saker. En möjlighet är att vadarbyxan ligger så tätt mot 

sensorn att den registrerar en kondens som sker mellan det kalla vattnet 

och den varma kroppen. Dock förklarar detta inte varför resultatet för 

galonvadarbyxan inte uppvisar samma fenomen. Det ska påpekas att 

skillnaderna mellan insida och utsida är betydligt mindre i denna studie 

än i promenadstudien. Det är alltså svårare att dra några säkra slutsatser 

av resultatet.  

Temperaturen i vadarbyxorna sjönk under hela testet, det betyder alltså 

att kroppen inte alstrade tillräckligt mycket värmeenergi för att hålla 

starttemperaturen. Tabell 18 och Diagram 8 visar att temperaturen 

skiljde mellan vadarbyxorna. Galonvadarbyxan var cirka en halv grad 

kallare än membranvadarbyxorna. Temperaturen bekräftades av 

kommentarer från försökspersonerna som upplevde galonbyxan som 

kallare och membranvadarna som mer isolerade och därmed varmare 

vid vadning i vatten.  
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6 Slutsats 
Syftet med denna studie var att genom fysiska tester undersöka effekten 

av den funktionalitet avseende ånggenomsläpp, som en 

membranvadarbyxa påstås besitta. Studien har uppfyllt syftet och 

bidragit till en större kunskap om vadarbyxors tekniska funktionalitet 

under användning. Speciellt promenadstudien visar en skillnad i 

luftfuktighet mellan galon- och membranvadarbyxor. Fiskestudien är 

svårare att dra några slutsatser av och resultatet mer tvetydigt men 

skillnader mellan testen finns. De slutsatser som kan dras av hela 

studien är följande: 

 Promenadstudien bekräftade textilstudiens resultat avseende 

tygernas och vadarbyxornas förmåga att transportera vattenånga.  

 Membranvadarbyxor verkar i luft ha en bättre andningsförmåga 

än galonvadarbyxor. 

 Fiskestudien kan ej sägas bekräfta membranvadarnas 

funktionalitet avseende ånggenomsläpp.  

 Membranet i Alta verkar transportera fukt sämre än det i Kaitum. 

 Membranvadarbyxor verkar vara mer isolerade och hålla värmen 

i vattnet bättre. 

 Tyg 3 uppnår ej de av tillverkaren angivna värdena i 

vattenpelartestet.  

 Det tyg som uppvisar bäst resultat i textilstudien är tyg 2 som ska 

användas i Guidelines nya vadarbyxa. 

6.1 Fortsatta studier 

För att säkerställa resultatet i textillabbet bör ytterligare en studie med 

fler repetitioner ske, speciellt av de tester som skedde utan repetitioner.  

För att kunna dra tillförlitligare slutsatser bör vidare studier av 

mätutrustningen ske. Framförallt för att undersöka om differensen 

mellan sensorn mot kroppen och sensorn mot omgivning verkligen är 

ett bevis på att plagget andas. Denna studie kan endast påvisa att denna 

differens existerar men inte på ett säkert sätt säga vad den betyder.  
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En framtida studie bör bestå av vadarbyxor från flera tillverkare med 

olika membran och tyger. För att få ett säkrare resultat bör framtida 

studier också bestå av en större provgrupp för att minimera effekten av 

de olika fysiologiska skillnader som finns mellan försökspersonerna. För 

att få ett tydligare resultat av fiskestudien bör fler tester ske med en 

högre aktivitetsnivå och varmare temperatur i vattnet. Detta bör ge en 

högre svettproduktion och därmed mer fukt, detta för att se om det blir 

någon skillnad mellan vadarbyxorna vid fuktighet upp mot 100% RH. I 

framtida fysiska studier skulle en avslutande del med nedvarvning 

kunna läggas till, detta för att se om luftfuktigheten sjunker i takt med 

aktivitetsnivån.  
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Bilaga A – SMART v.1 
Test Vadarbyxor  

Syfte  

Syftet med denna studie är att genom fysiska tester påvisa den funktionalitet 

som en membranvadarbyxa påstås besitta jämfört med en klassisk 

galonvadarbyxa. Är dessa skillnader så stora att det går att påvisa skillnader 

även mellan membranvadarbyxor av olika slag? 

 Mål  
Testet ska bestå av två delar, den ena delen sker i textillabbet där membranvadarna 
testas avseende rivstyrka, nötning, vattenpermabilitet och vattenpelare. Del 2 består 
av ett faktiskt test där ett antal försökspersoner använder vadarbyxorna i en så 
realistisk miljö som möjligt, detta inbegriper både test på land och i vatten. Under 
försöket registreras temperatur och luftfuktighet både med mätdon och 
hur försökspersonen själv upplever dessa faktorer. Under hela testet kommer 
respektive försökspersons puls att registreras.  Data sammanställs sedan och visar 
vilket resultat de testade vadarbyxorna uppnår för respektive faktor och testmiljö.  

Avgränsningar  

Försöket kommer endast inkludera vadarbyxor från en tillverkare exkluderat 
referensvadaren.  
Testet kommer endast ske i laborationsmiljö och begränsas av de mätinstrument som 
finns tillgängliga.   

Resurser  

10 veckors arbetstid, textillaboratorium, löpband, mätutrustning, 
Vadarbyxor, vattentank.  

Tid  

Arbetet kommer att pågå under 10 veckor mellan den 21/3 och  27/5. Den första 
delen kommer bestå av att planera testet och bestämma lämpliga mätdon. Den del av 
testet som genomförs i textillabbet bör ej ta mer än 1 dag medans den andra delen av 
testet kan ta 6-8 dagar beroende på försökspersonernas tillgänglighet och tidsåtgång 
mellan testen. Tanken är att testet ska genomföras inom 5 veckor för att ha god tid 
att sammanställa mätdata, skriva rapport och alternativ komplettera data.    

Kommentarer  

För tillfället är det inte klart vilka vadarbyxor som ska jämföras men kontakt är tagen 
med Guideline som låter intresserad men inget är klart. Detta måste lösas innan 
arbetet börjar och SMART:en kommer därför att behöva uppdateras innan arbetet 
startar.  

 

  



Studie av vadarbyxor – En 

jämförande studie av 

membranvadarbyxor från Guideline 

Jonas Persson 

Bilaga B – SMART v.2 

 

2016-06-06 

  

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

 50  

Bilaga B – SMART v.2 
Test Vadarbyxor  

Syfte  

Syftet med denna studie är att genom fysiska tester undersöka effekten av den 

funktionalitet avseende ånggenomsläpp, som en membranvadarbyxa påstås 

besitta. Studien ska bidra till en ökad kunskap om hur väl membrantyger 

fungerar i verkliga miljöer.  

 Mål  

Målet med studien är att leverera ett resultat från de fysiska studierna som går 

att koppla till den tekniska funktionalitet som tygerna uppvisat i textilstudien. 

Texilstudiens resultat kommer bestå av en jämförelse mellan de olika tygerna i 

membranvadarbyxorna. De fysiska studierna kommer resultera i en jämförelse 

mellan två membranvadarbyxor samt en galonvadarbyxa.  

 Avgränsningar  

Försöket kommer endast inkludera vadarbyxor från en tillverkare exkluderat 
referensvadaren.  
Testet kommer endast ske i laborationsmiljö och begränsas av de mätinstrument som 
finns tillgängliga.   
Textilaratoriet är inte ackrediterat så några certifikat kommer ej delas ut.   

Resurser  

 Studenten står för 10 veckors heltidsstudier.  
 Mittuniversitet står för tillgång till textillaboratorium, 
löpband, vattentank och mätutrustning,   
 Företaget står för vadarbyxor och underbyxor till det fysiska testet och 
textilier till testet i laboratoriet. Företaget står också för en eventuell hyra av 
vindtunneln.   
 Vadarbyxorna som ska ingå i testet är två membranvadarbyxor 
med ett olika antal lager nylonväv och en galonvadarbyxa som fungerar som 
referens.   

Tid  

Arbetet kommer att pågå under 10 veckor mellan den 21/3 och 27/5. Den första 
delen kommer bestå av att planera testet och bestämma lämpliga mätdon. Den del av 
testet som genomförs i textillabbet bör ej ta mer än 3 dagar medans den andra delen 
av testet kan ta 6-8 dagar beroende på försökspersonernas tillgänglighet och 
tidsåtgång mellan testen. Tanken är att testerna ska genomföras inom 6 veckor för att 
ha god tid att sammanställa mätdata, skriva rapport och alternativ komplettera 
data.    

Kommentarer  

Fortfarande oklart vad hyran av vindtunneln kommer att bli.  
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Bilaga C – Vision  
Visionsdokument  

Projektnamn: Studie av Vadarbyxor – en jämförande studie av membranvadarbyxor 
från Guideline Fishing.   
Scrum master: Jonas Persson  
Projektbeställare: Mitt Universitetet Östersund  
Projektägare: Jonas Persson  
Sponsor: Guideline Fishing  
Ramar:  
Tid: 10 veckors heltidsstudier mellan 2016-03-21 till och med 2016-06-03  
Kostnader: Studenten står för mindre utgifter till testerna. Universitetet står för 
tillgång till textillaboratorium, Vindtunnel och vattentank. Företaget står 
för eventuella driftskostnader kring de fysiska studierna.   
Resultat: Resultatet levereras som en vetenskaplig rapport som presentera muntligt 
till projektbeställaren och skriftligt till företaget.  
Visionen som projektet ska uppfylla är för studenten att lära sig mer om hur en 
jämförande studie kan planeras, genomföras och presenteras. Studenten har ett 
intresse av faktiska tester med mätutrustning, detta i en kombination med ett 
intresse för fiske gav en ide till studien. Studien är tänkt att bestå av två delar, dels 
textilstudien i textillabbet och dels promenadstudien och fiskestudien. I den första 
delen testas membrantygerna avseende rivstyrka, nötning, vattenpelare och 
ånggenomsläpp. Det fysiska testet genomförs under ansträngning av 
försökpersonerna samtidigt som luftfuktighet och temperatur i 
vadarbyxorna registreras. Förhoppningen på studien är att resultaten från de fysiska 
studierna ska verifiera de resultat som textilstudien visat. Företaget är inte 
projektägare utan sponsrar med material till testerna och får i utbyte information om 
hur deras produkter presterar i studien.  
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Bilaga D – Intressentanalys  
Intressent  Engagemang  Kommentar  

Mats Ainegren  Genom hela projektet  Handledare och ansvarig för 
vindtunnel  

Lars-Erik Rännar  Avslut och överlämnande  Examinator  

Andrei Koptyug  Planering och 
genomförande  

Ansvarig för konstruktion av 
mätutrustning  

Kajsa Nilsson  Planering och 
genomförande  

Ansvarig för textillaboratoriet  

Vintersportcentrum  Genomförande Ansvarig för vattentank 

Jan-Anders 
Lundhag  

Genom hela projektet  Kontaktperson Guideline  

Brukare  Överlämnande  Intresse av resultat  

Andra tillverkare  Överlämnande  Intresse av resultat  
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Bilaga E – Kommunikationsplan 
Kommunikationsplan  

  
Student – Handledare, Mats Ainegren  
Studenten ansvarar för att ta kontakt med handledaren och boka in möten. Kontakt 
kommer att ske via mail och fysiska möten där studenten ansvarar för att förbereda 
vad som skall tas upp på mötet. Mötena kommer inte att ske med fasta intervaller 
utan bokas in vid behov. Studenten ansvara också för att boka in tider i vindtunneln.  
Student – Kontaktperson guideline, Jan-Anders Lundhag  
Studenten ansvarar för att kommunicera med kontaktpersonen, kontakt kommer 
främst att ske via email och telefon.   
Student – Textillabs-ansvarig, Kajsa Nilsson  
Studenten ansvarar för kontakt rörarende tidsbokning och frågor om 
textillaboratoriet. Kontakt kommer ske via mail och fysiska möten.   
Student – Andrei koptyug  
Studenten ansvar för att ta kontakt som sker via mail och fysiska möten. Det är 
students ansvar att framföra vilken testutrustning som krävs för studien.   
  
Student – Nationellt Vintersportcentrum.   
Studentens kontakt med denna intressent kommer att ske via handledare 
Mats Ainegren.  
Student – Brukare  
Kontakt med brukare kommer endast ske vid överlämnandet de denna 
intressentgrupp har möjlighet att ta del av slutrapporten  
Student – Andra tillverkare  
Se ovan. 
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Bilaga F – Wbs 
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Bilaga G – Gantt 
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Bilaga H – Riskanalys 
Risk  Sannolikhet 

(1-5)  
Konsekvens 
(1-5)  

Riskvärde 
(s*k)  

Riskåtgärd  

Tygproverna blir 
försenade  

2  4  8  Skjuta på momentet till senare 
tillfälle och jobba in tiden på 
kvällar och helger.  

Vadarbyxorna blir 
försenade  

3  4  12  Samma som ovan, dock hänger 
det då på att även 
försökspersonerna är beredda att 
offra fritid.   

Den nya modellen 
hinner ej tillverkas  

4  4  16  Planera om och göra testerna på 
en befintlig modell.  

Maskiner i 
textillabbet går 

sönder  

3  4  12  Skjuta på just detta test och 
hoppas på att maskinen hinner 
lagas. Om detta ej går får 
antingen detta test utgå 
alternativt ersättas av ett 
liknande test.   

Mätningarna i 
textillabbet går fel  

4  2  8  Se till att ha mycket tyg så att nya 
tester kan utföras.  

Utrustning kring 
rullbandet går 

sönder  

2  4  8  Skjuta på momentet eller utföra 
testerna vid annat rullband.  

vattentanken är ej  
tillgänglig  

3  3  9  Skjuta på momentet alternativt 
får denna del av testet utgå.  

Mätutrustning fysisk 
studie  

fungerar ej  

2  4  8  Undersöka vad som har gått fel 
för att sedan försöka åtgärda 
detta (ta kontakt med Andrei).  

Jag blir allvarligt sjuk  1  2  2  Kontakta examinator snabbt för 
att meddela detta.  

En eller flera 
försökspersoner 
lämnar återbud  

2  2  4  Försöka hitta nya försökspersoner 
alternativt planera in en ny tid då 
det passar försökspersonerna.   

Försökspersonerna 
missuppfattar 

uppgiften  

2  1  2  Noggrann genomgång från start 
och sedan noggrann kontroll för 
att eventuella missuppfattningar 
upptäckas snabbt.   

Tidsplanen spricker  2  3  6  Planera om och för att undvika att 
detta sker i framtiden så 
undersöks varför tidsplanen 
sprack denna gång.   
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Bilaga I – Nötning 
Omgång 1 

50k 

Tyg 1 Tyg 1 Tyg 2 Tyg 1 

 

100k 

 
Tyg 2 Tyg 1 Tyg 1 Tyg 1 

 

Omgång 2 

50k 

 
Tyg 3 Tyg 3 Tyg 2 Tyg 2 

 

100k 
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Tyg 3 Tyg 3 Tyg 2 Tyg 2 

 

Omgång 3 

100k 

 

Tyg 3 

 

Microskopbilder efter 100k nötning 

 

Tyg 1 Tyg 2 Tyg 3 
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Bilaga L – Försöksplan Fysisk 
studie 

 
Vattentank 
Försökspersoner: Nr 1; Magnus Kemi, Nr 2; Vilhelm Rosen, Nr 
3; Jonas Persson  

Försökstid: 
15min   

Vadarbyxa: Nr1 ; Kaitum, Nr2 ; Alta, Nr3 ; 
Galon     

Tempo: 
71bpm  

          

Test Försöksperson;Vadarbyxa Lufttryck Temp 
temp 
vatten RH 

Fuktskala 
(1-7) Kommentar 

1 1;1 733,7 20,6 14,9 41,2 1   

2 1;3 733,6 20,6 15,1 37,4 1 
Upplevs 
som kallare 

3 2;2 733,3 20,4 14,6 37,7 2   

4 2;3 733,1 20,3 14,6 38,2 2 
Upplevs 
som kallare 

5 1;2 732,7 20,3 15 36,8 1   

6 2;1 732,6 20,3 15,1 36,6 2   

7 3;3 730,7 19,5 14,7 40,9 1 
Ej fuktig 
men kall 

8 3;2 730,8 19,5 14,7 39,1 1   

9 3;1 730,9 19,4 14,6 41,5 1 

Upplevdes 
som 
varmast 

Vindtunnel 

 
 

Försökspersoner: Nr 1; Victor Pettersson, Nr 2; Jacob Fagerberg, Nr 3; Niclas Davidsson 

Vadarbyxa: Nr1 ; Kaitum, Nr2 ; Alta, Nr3 ; Galon   

Test Lufttryck Temp RH Fukt 10 Fukt 20 Försökstid: 10*2 min  

1;1 731,8 18,9 31,9 1,5 4 Tempo: 4km/h - 6km/h 

2;2 731,7 18,4 31,6 2 5  

3;3 731,3 19 31,9 2 3,5  

1;2 731 19,1 32,9 2 4  

3;1 731,8 15,6 39,3 1 2  

1;3 731,9 16,3 38,1 1,5 Avbrutet  

2;1 732,4 18,2 33,4 1 3  

3;2 732,6 18,3 33,3 1 2,5  

2;3 732,9 17,6 34,6 1 5  


