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Sammanfattning 

Uppsatsen består av en studie om de faktorer som påverkar olika aspekter av komfort i regn-

jackor och ytterjackor samt en undersökning över behov av regnjackor för stadsmänniskor 

som vill klä sig city-snyggt, men ändå ankomma torr och presentabel till sin arbetsplats. Syf-

tet med uppsatsen har varit att ta reda på om ett samband fanns mellan de komfortupplevelser 

som uppstår hos användare av regnjackor och användare av ytterjackor.  

Genom teoristudier utvärderades betydelsen av komfort som därefter ledde till en enkätunder-

sökning samt analys av de komfortupplevelser som uppstod hos användarna av regnjackor 

och användarna av ytterjackor. De allmänna teoristudier i ämnet komfort gav djupare förstå-

else över vilka huvudsakliga faktorer som påverkar komfortupplevelserna i regn- och ytter-

jackor. Referenser som användes för teoristudierna var tidigare gjorda kandidatuppsatser, tid-

skriftsartiklar, vetenskapliga artiklar och föreläsningar. 

Enkäten som utformades gav svar på de olika aspekterna av komfort. Intresse och behov av en 

regnjacka för stadsmänniskans olika tillfällen kunde tolkas genom svaren från enkäten. Enkä-

ten skickades ut och 88 personer svarade på de 16 frågor den bestod av. Svar från personer 

med olika åldrar, kön och sysselsättning kunde fås med hjälp av enkäten. Diagram och analys 

gjordes för att ta reda på behoven hos de som ägde en regnjacka och behoven hos de som inte 

hade en. Undersökningen visade inte bara att många svettades i sin regnjacka utan även att 

man upplevde det som en störig faktor. Prassel var en subjektiv upplevelse hos materialet och 

en faktor som direkt störde konsumentens psykiska komfort. 

Genom att kombinera teoristudier och enkätundersökning kunde man konstatera att det fanns 

ett samband mellan användare av regnjackor och användare av ytterjackor. Gemensamt var 

hur användarnas psykiska komfort kunde bli påverkad av materialkaraktär, passform och de-

signkonstruktion. Dessa konsumenter bär regnjackan endast för att få det skydd man behöver, 

men bär den utan ett självtroende. Den totala komfortupplevelsen påverkas drastiskt redan när 

psykisk komfort blir sänkt. 

Resultatet av studierna och undersökningen antydde på att det finns ett behov av en regnjacka 

med hög modegrad. Arbetet som bestod av studier om komfort och enkätundersökning resul-

terade i ett underlag som kan användas i framtida produktutveckling av regnjackor. 
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Abstract 

The thesis consists of a study of factors that influence different aspects of comfort in rain 

jackets and outer jackets, as well as a survey of the needs of raincoats for city people who 

wants to dress up, yet arrive dry and presentable to their workplace. The aim of the thesis was 

to find out whether a relationship existed between the comfort experiences of users of outer 

jackets and users of rain jackets. 

Theoretical studies about the meaning of comfort led to an investigation and analysis of the 

comfort experiences that occurred among users of outer jackets and the users of rain jackets. 

The theoretical studies of the chosen subject gave a deeper understanding of the main factors 

that affect comfort experiences in both outer jackets and rain jackets. References used for the-

oretical studies were previous essays, journal articles, scientific papers and lectures. 

The survey was designed to give answers to the various aspects of comfort. Interest and need 

of rain jackets that can be used for different occasions for people who lives in the city, could 

be found out through the responses from the survey. The survey was sent out and 88 people 

responded to the 16 questions it consisted of. Answers from people with different ages, gen-

der and education/ employment could be obtained. Charts, statistics and analysis were made 

to find out the needs of those who owned a rain jacket and needs of those who did not have 

one. The study showed not only that many people sweated in their rain jackets, but also that it 

was an irritating factor. Rustling was a subjective experience of the material and a factor 

which directly interfered with the consumer's mental comfort. 

By combining theoretical studies and a survey it proved that there is a connection between 

users of rain jackets and users of outer jackets. Common was how users' psychological com-

fort could be affected by material, fit and design construction. These consumers wear their 

rain jacket only to get the protection they need, but carrying it without a self-confidence. The 

total comfort experience drastically affected already when mechanical comfort was lowered. 

The results of the studies proved that there is a need for a high fashion rain jacket. The work 

that consisted of studies of comfort and a survey resulted in a begun basis for future product 

developments of rain jackets.   
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Vi lever i ett modernt samhälle där vi inom 24 timmar hinner med flera aktiviteter än bara 

arbete och fritid. Det fick mig att undra. Vad påverkar konsumenternas val av ytterjackor och 

hur påverkar ytterjackorna konsumenterna? Vad är det som gör att man föredrar att ha på sig 

en viss ytterjacka framför en regnjacka? En del står ständigt inför valet mellan att ta på sig en 

regnjacka eller att klä sig fin och hålla i ett paraply, under en dag med kraftigt regn och blåst. 

Beror det på vilken plats man ska till, vilken sysselsättning, ålder eller personlig stil man har?  

Komfort är ett omdiskuterat ämne just för att det berör vår vardag eftersom vi bär på kläder 

genom största delen av våra liv. Vi är ständiga i kontakt med textilier. Oavsett vilka aktiviteter 

man behöver utöva under dagen finns det kläder för alla tillfällen. Det är just därför som vi 

har så många olika plagg i garderoben som väntar på rätt tillfälle. En del plagg som man har 

närmast kroppen går dock att kombinera och fortsätta att användas året runt. Ytterjackor är 

däremot mer beroende på årstid och klimat och därför låses dem in i garderoben i perioder.  

Tidigare forskningar om komfort har gjorts, men berör många gånger bara komforten i sport-

plagg, funktionsjackor eller allmänt i kläder. Jag kunde inte hitta några tidigare studier om 

betydelsen av subjektiv komfort (det vill säga psykisk komfort som till stor del berör estetik) 

och faktorerna kring det samt hur konsumenter egentligen upplever komfort i just regnjackor. 

Jag bestämde mig för att undersöka faktorer som påverkar olika aspekter av komforten, bland 

annat den estetiska komforten, i regn- och ytterjackor. Jag ville även undersöka om det fanns 

ett behov av regnjackor för stadsmänniskor som vill klä sig city-snyggt, men ändå ankomma 

lika torr och presentabel till en arbetsplats såsom en fin kvällsmiddag på restaurang. Jag ville 

påbörja ett underlag för framtida produktutvecklingar av regnjackor. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet var att genom teoristudier och undersökningar utvärdera betydelsen av 

komfort, för att ta fram ett underlag för framtida produktutveckling av regnjackor. Därmed 

blev syftet också att ta reda på om det fanns ett samband mellan de komfortupplevelser som 

uppstår hos en användare av regnjackor och användare av ytterjackor. Syftet var även att på-

börja ett underlag för framtida produktutvecklingar av regnjackor. 

 

1.3 Frågeställningar 

- Vad innebär komfort när det gäller regn- och ytterjackor?  

- Hur upplever en användare komforten i en regnjacka/ vattenavvisande jacka jämfört 

med en användares komfortupplevelse i en ytterjacka? 

- Finns det ett behov av en regnjacka med hög modegrad? 
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1.4 Metod 

1.4.1 Teoristudier: 

Allmänna teoristudier i ämnet komfort gjordes för att kunna djupare gå in på de huvudsakliga 

faktorerna som påverkar komfortupplevelserna i ytterjackor och regnjackor. Jag använde mig 

av kandidatuppsatser av tidigare studenter på Textilhögskolan i Borås, tidskriftsartiklar som 

fanns tillgängliga i Högskolan i Borås bibliotek samt vetenskapliga artiklar som jag hittat via 

Woodhead publishing, Google Scholar och Högskolan i Borås digitala arkiv. 

 

1.4.2 Enkätundersökning: 

En enkätundersökning gjordes för att granska komfortupplevelsen hos olika användare av 

ytterjackor och användare av regnjackor. Undersökningen skulle även ge svar på betydelsen 

av estetik, vilken sedan analyserades för att dra slutsatser om vilken roll den har inom ämnet 

komfort. Om det skulle finnas ett intresse eller behov av regnjackor med hög modegrad för 

stadsmänniskor kunde enkätundersökningen möjligen också ge svar på. 

För att forma enkäten använde jag mig av Google Forms. Med hjälp från högskolan kunde 

länken till enkäten sändas ut till alla studenter och personal på Textilhögskolan i Borås, vilka 

individuellt och anonymt kunde svara på enkäten. Jag använde mig även av Facebook för att 

nå ut till flera personer med olika intressen, för att få en bredd och en bra bild som möjligt 

över olika typer av konsumenter. Totalt svarade 88 personer på enkäten, vilken bestod av 16 

frågor. 

För att kunna få svar från olika personer och åldrar behövde enkäten en bredd och jag valde 

därför även att ta med frågor som kön, ålder och sysselsättning. Svarsalternativ för ålder dela-

des upp strategiskt med 6 år mellan varje åldersgrupp med början från 19 år och vidare uppåt. 

Personernas sysselsättning kunde vara till fördel för att i samband med ålder och intresse av 

mode kunna ta reda på behovet. 

 

1.5 Avgränsningar 

För att kunna förstå alla aspekter kring komfort och faktorer som påverkar den, hade närmare 

studier gjorts. Dock tar arbetet bara upp de relevanta faktorerna som berör komforten i ytter-

jackor och regnjackor. Frågor om produktionsmöjligheter och ekonomiska delar inom pro-

duktionen behandlas heller inte. 
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2. Betydelsen av komfort  

Komfort påverkas av många olika parametrar och är därför ett begrepp som kan vara svår att 

definiera. Komfort betyder bekvämlighet där bekvämlighet i sin tur innebär vilsamma förut-

sättningar att leva och verka under (Johansson M. 2013). Avgörande för komfort i kläder är 

termiska, mekaniska, psykiska och fysiologiska faktorer. Det kan också uttryckas som ett 

psykologiskt och fysiologisk tillstånd, som påverkas av värmebalansen mellan människo-

kroppen i arbete eller i vila och den subjektiva tillfredställelsen (Habte & Luu, 2006). 

Vi äger många olika klädesplagg som bär på olika egenskaper för att kunna anpassas till olika 

tillfällen, klimat och aktiviteter. Vi måste anpassa klädseln för olika aktiviteter därför att en 

viss typ av plagg kan vara passande för stunden men olämplig för den aktivitet som ska utfö-

ras senare under samma dag. Klädernas viktigaste uppgifter är dock att ge kroppen och huden 

god komfort genom att hålla huden lagom torr och kroppstemperaturen normal. Komfort kan 

indelas i termofysiologisk komfort, mekanisk komfort och psykisk komfort (Waldén, 2006).  

 

2.1 Termofysiologisk komfort 

Den termiska komforten beskriver hur man upplever temperatur och klimat. Termofysiologisk 

komfort är ett tillstånd av termisk neutralitet. Vid termisk neutralitet är kroppstemperaturen 

och fukthalten reglerad och producerar lika mycket värme som frigörs från den. I detta till-

stånd behöver kroppen inte anstränga sig för att öka eller minska värmetransporten. Man har 

då inget behov av att ha på sig fler eller färre plagg eller ändra på rumsklimatet (Ellis, 2005). 

Människors prestationsförmåga kan dock påverkas negativt när klimatet är för varmt eller för 

kallt. Temperaturen påverkar därmed vår trivsel, produktivitet och säkerhet (Johansson M. 

2013). Den omgivande fukten och plaggets fukthantering är ibland viktigare faktorer än den 

omgivande temperaturen. Det betyder att kroppen kan tolerera höga temperaturer om fukt kan 

ledas bort. Om fukten däremot stannar kvar på huden upplevs obehag och lusten till aktivitet 

minskas som sedan kan leda till att kroppen överhettas (Habte & Luu, 2006). Om däremot för 

mycket värme leds bort kyls kroppen ner och då riskerar man hypotermi som är ett farligt 

tillstånd då kroppstemperaturen är under 35° C (Johansson M. 2013; 1177 Vårdguiden, 2012). 

Under vila förlorar kroppen sin värme mer genom konduktion, medan vid fysisk aktivitet för-

lorar kroppen värmen mest genom svett och ånga. Redan vid små temperatursavvikelser från 

normal hudtemperatur kan man uppleva obehag och leda till minskad aktivitet och kroppsrö-

relser. Om ett material är för tätt kan det agera som en vägg och blockera den fukten som 

kroppen vill avge, men som istället tvärtom kommer att kondenseras och stanna på hudytan. 

Konsekvensen blir att obehag uppstår av kallsvettning och den klibbiga känslan av det fuktiga 

plagget mot huden. Vid extrema förhållanden då svett inte fått avdunsta och isolationen är för 

hög kan hypotermi orsakas (Mukhopadhyay & Midha, 2008). 
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Klimat     Aktivitet   Konsekvens  

Kallt/ fuktigt klimat Medel aktivitet  Obehaglig komfort 

Kallt/fuktigt klimat i  Hög aktivitet/Låg aktivitet  Hypotermi (köld) 

svettiga/blöta kläder  

Varmt/fuktigt klimat i  Hög aktivitet   Hypotermi (värme) 

skyddande kläder 

 

Fig. 1 Konsekvenser av att bära icke andande kläder i olika situationer (Mukhopadhyay & 

Midha, 2008). 

 

De faktorer som kan styra och påverka den termiska komforten är: isolation, värmetransport, 

fukt- och ångtransport, luftgenomtränglighet, luftfuktighet, lufttemperatur, lufttryck, lufthas-

tighet och strålningstemperatur (Waldén, 2006; Habte & Luu, 2006). 

 

2.2 Mekanisk komfort 

Mekanisk komfort påverkar en persons välbefinnande genom fysiska faktorer. Den brukar 

delas in i två undergrupper: materialkomfort och rörelsekomfort.  

 

Materialkomfort 

Materialkomforten påverkar en persons välbefinnande genom materialets karaktär och den 

mekaniska kontakten mot huden.  Kläderna är nästan alltid i direkt kontakt med huden. Hur 

man reagerar på den fysikaliska kontakten mellan hud och textilt material beror på material 

val, materialets ytstruktur och behandlingar (Waldén, 2006). Materialets karaktär och ytstruk-

tur bestäms av fibrer, garn, varukonstruktion och behandlingar på materialet. Andra faktorer i 

ett plagg som kan påverka materialkomforten är sömmar och etiketter (Habte & Luu, 2006). 

Känslan som vi upplever vid kontakt med plaggets material kommer ifrån signaler som sänds 

via nerver till hjärnan som reagerar genom att reglera blodflödet, svettproduktionen och vär-

meproduktionen. Mjuk hud är känsligare än hård hud, vilket gör att materialkomforten är väl-

digt individuell. När man svettas mjuknar huden upp och hudtemperaturen ökar som sedan 

leder till en förhöjd känslighet. De känslorna som vi upplever genom materialen kan vara: 

mjukhet, släthet, stickig, rivig, statisk, grov, klibbig eller sval (Waldén, 2006). 

 

Rörelsekomfort 

Rörelsekomforten påverkas av passform, stretch, vikt och tryck. En person ska kunna röra sig 

obehindrat utan att uppleva obehag. Åtsittande plagg kan ge bättre termisk komfort än lösa 

plagg i samma modell och material, men är plagget för åtsittande kan obehag uppstå då krop-

pen utsätts för tryck. Design och passform hör därmed också till den mekaniska komforten 

(Habte & Luu, 2006). 
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2.3 Psykisk komfort 

Psykisk komfort är mycket subjektivt och svår att mäta. Vid det tillstånd man känner själv-

medveten, självsäkerhet och bekvämlighet har man upplevt god psykisk komfort. Ett visst 

plagg kan kännas komfortabel för en person, men kan vara raka motsatsen för en annan per-

son (Waldén, 2006). Den psykiska komforten som man upplever beror på våra personliga 

preferenser, ideologi och estetiska faktorer såsom mode, designmodell, färg, material och va-

rumärke. Även lukt och ljud har med den psykiska komfortupplevelsen att göra (Habte & 

Luu, 2006; S. Cho, Yi, G. Cho, 2006).  

 

3.  Faktorer som kan påverka komforten i ytterjackor och regnjackor 

Ytterjackans huvudsakliga uppgifter är: att hålla kroppen varm, släppa ut överskottsvärme och 

svett samt skydda mot vind och nederbörd. Det finns ett antal faktorer som kan påverka och 

styra dessa uppgifter, vilka har en stor påverkan på den termofysiologiska komforten och me-

kaniska komforten. En ytterjacka har som alla plagg även uppgiften att ge människan självsä-

kerhet, bekvämlighet samt uppnå de förväntningar vi har för att ge en god psykisk komfort. 

Kroppen själv är även en betydande faktor (Waldén, 2006). 

 

3.1 Människans värmebalans och värmeutbyte 

Det krävs en värmebalans för att uppleva en god komfort. För att hålla igång kemiska och 

fysiska processer i kroppen pågår en kontinuerlig energiomsättning för att värme ska produce-

ras. Den totala energiomsättningen motsvarar oftast kroppens totala värmeproduktion. Förhål-

landen i kroppens närhet och kroppens värmeutbyte med omgivningen bildar ett mikroklimat 

som är ett luftskikt mellan huden och plagget. Energiomsättningen varierar bland annat bero-

ende på ålder, kön, kroppsyta och aktivitet. För en god komfort behöver den mängden värme 

som passerar från kropp till hud vara densamma som den mängden värme som frigörs från 

hud till omgivningen utanför plaggen. Vid obalans kan värme lagras i kroppens vävnader och 

ge en ökad kroppstemperatur som gör att personen svettas. Vid det motsatta kan värme i väv-

naderna minska och temperaturen börjar sjunka så att personen börjar frysa. Att använda rätt 

kläder vid rätt tillfälle är därmed viktigt därför att kläderna kan styra den individuella anpass-

ningen och reglera värmeutbytet (Habte & Luu, 2006). 

 

3.2 Värmetransport  

Det krävs att överskottsvärme transporteras bort från kroppen för att kunna upprätthålla en 

behaglig värmenivå. Värmetransporten uppstår vid värmeskillnad mellan två olika miljöer, då 

vandrar värmen från det varmare området till det kallare (Johansson K. 2004). I de flesta kli-

maten är omgivningens temperatur lägre än människokroppen. Det betyder att kroppen själv 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Gilsoo+Cho%22
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måste kompensera för temperaturskillnaden. Den värme som vi behöver kommer bland annat 

ifrån kroppens ämnesomsättning genom förbränning av kalorier (Waldén, 2006). 

Kroppens värmetransport genom en ytterjacka till omgivningen påverkas genom tre olika sätt:  

Konduktion 

Vid konduktion sker en överföring genom att kroppens värmeflöde kommer i kontakt med ett 

plagg. Beroende på temperaturskillnaden överförs värmen olika snabbt (Saville, 1999). När 

ytorna i mellan två olika material kommer i kontakt med varandra överförs energi genom mo-

lekylära svängningar (Habte & Luu, 2006). 

Konvektion 

När värme avges genom ånga eller vätska sker en konvektion. Luften omkring blir då upp-

värmd och förflyttar sig. Vid konvektion överför kroppen värmeenergi till luftmolekylerna vid 

hudytan och den uppvärmda luften leds sedan bort från hudytan (Habte & Luu, 2006). Den 

varma luften stiger genom naturlig konvektion eller genom att luften sätts i rörelse av männi-

skans kroppsrörelser (Johansson K. 2004). 

Avdunstning 

Det krävs mycket energi för att vatten ska kunna omvandlas till ånga. Det är inte för att vi 

svettas som vi förlorar värme. Själva omvandlingen från svett till ånga gör att energin tas bort 

från huden för att kunna lämna hudytan sval. Enda sättet för kroppen att avge värme när hudy-

tans temperatur stiger över 37° C är genom att svettas, eftersom konvektion inte längre är ef-

fektiv (Blair, 2007; Saville, 1999). Detta för att avlägsna den värme som kroppen producerar, 

förutsatt att svetten sedan ska avdunsta och kroppen kyls ned (Habte & Luu, 2006). Svett som 

kondenseras eller droppar kan inte bidra till nedkylning utan det krävs att svetten avdunstar 

från huden (Blair, 2007). 

 

3.3 Isolationsförmåga och vindtäthet 

Ett plaggs värmeisolerande egenskaper beror bland annat på materialets tjocklek och luftinne-

håll. Ju mer luft ett material består av, desto större är isolationsförmågan. Stickade material 

består egentligen av endast ca 10-20% fibrer och vävda material ca 30-40% (Saville, 1999). 

Ett för överdimensionerat isolerande lager ökar däremot inte komforten utan kan istället 

minska den på grund av ökad värmebelastning. Svettmängden som sedan bildas kan påverka 

isolationsförmågan då fukt samlas upp i plaggen vid fysisk aktivitet i samband med otillräck-

lig transport av ånga (Johansson K. 2004). 

Även vinden kan förändra plaggets isolationsförmåga. Värmeförlusten kan öka i samband 

med vindhastigheten (Johansson K. 2004). Under en varm sommardag är lite vind uppskattat 

då det hjälper till att ta upp fukten från vår hud, jämfört med de kalla dagarna då vind gör att 

man fryser och kan sänka komforten. Ett material kan göras vindtätt genom beläggning 

(Waldén, 2006).  
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3.4 Vattentäthet och vattenavvisning 

Blöta kläder kan leda till obehag och nedkylning. Att en ytterjacka är vattentätt är därför till 

fördel. Vattentätheten hos ett plagg påverkas av val av beläggning, laminering, behandling, 

materialkonstruktion, sömmar, fick- och ventilationsöppningar, blixtlås och halsöppningar 

(Johansson K. 2004). 

Vattenavstötande material kan hålla en person torr vid måttlig nederbörd då den nedkylande 

effekten (som vatten kan ge ytterjackan) och energiförlusten kan undvikas (Johansson K. 

2004). Ett material kan göras vattenavstötande bland annat genom olika ytbehandlingar och 

val av materialkonstruktion (Waldén E. 2006). 

Ett vattenavvisande material har en hög kontaktvinkel. När en vattendroppe hamnar på ett 

material och visar en kontaktvinkel på 90 grader kommer det inte att tas upp genom fibrerna 

utan istället rulla bort. Om det däremot hamnar på ett material som visar kontaktvinkel lägre 

än 90 grader kan vattendroppen antingen sjunka in i materialet eller stanna på ytan. Detta kan 

påverka den termofysiologiska komforten (Waldén, 2006). 

 

3.5 Fukt- och ångtransport  

Det är först och främst viktigt att plagget som ligger närmast huden kan fånga upp och trans-

portera fukten vidare till det yttersta plagget, som i sin tur transporterar bort fukten till omgiv-

ningen. Ångpermabilitet, mängden fukt som tillåts transportera genom ett material, är viktigt 

för människans komfort och hälsa. För att inte riskera att fukten stannar kvar mellan kläderna 

krävs därför att ytterjackan har tillräckligt stor förmåga att avge fukten till omgivningen. Ång-

transporten påverkas av faktorer som vindhastighet och en persons rörelsehastighet. Under 

långvarigt kraftigt regnande och vind sjunker ångtransporten och så småningom upphör ång-

transporten helt på grund av det långvariga regnet. Vid låga temperaturer minskar luftens 

förmåga att binda fukt och då minskar även hudens ångtransport. Därför är det viktigt att en 

ytterjacka som ska användas vid låga temperaturer har god ångpermabilitet (Johansson K. 

2004). 

Grovleken på fiber och garn samt luftpermabiliteten är också faktorer som kan påverka ång-

permabiliteten. Till exempel har material av mikrofibrer större förmåga att transportera bort 

fukten (Johansson K. 2004). Vatten kommer antingen som flytande form eller som ånga. Hur 

ånga kan ta sig igenom beror även på vilka fibrer med vilka egenskaper, materialkonstruktion 

och plaggkonstruktion man har använts sig av. Som ånga kan fukten passera emellan garnen 

genom diffusion, det innebär att vattenångan diffunderar in i luftrummen mellan garnen och 

ut genom materialet till omgivning. Som svett kan det blöta ner plagget närmast huden om det 

inte kan tas upp med hjälp wicking-effekt genom så kallade kapillärer emellan fibrerna 

(Waldén, 2006; Habte & Luu, 2006). 
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För regnjackor kan en effektivare ångtransport fås med ett vattenavstötande material än ett 

vattentätt material, därför att beläggning och laminering sänker materialets fukttransport (Jo-

hansson K. 2004; Waldén, 2006).  

 

3.6 Design och passform 

Vid utformningen av plagg finns det många faktorer att tänka på och som behöver vara lämp-

liga för ändamålet. Plagget behöver uppfylla kundens förväntningar på funktion och estetik. 

Designern måste därför veta bärarens förväntningar och krav hos plagget för att kunna identi-

fiera slutkundernas stil och användning samt vidare kunna göra rätt material- och sömnadsval. 

Designkonstruktionen kan avgöra om ett plagg kan vara anpassningsbart och fungera som ett 

multifunktionellt plagg eller inte (McCann, Morsky, Dong, 2009). 

 

Passformen är mycket viktig eftersom ett för åtsittande plagg inte bara kan minska rörligheten 

utan även de isolerande luftlager som finns mellan olika plagg. Ett för stort plagg kan ersätta 

den varma luften som ligger närmast kroppen med den kallare luft som finns mellan ett yttre 

lager av plagg. Omvänt innebär det att om innerplagget är för tajt och saknar förmågan att 

transportera bort fukt från huden, kan inte ytterjackan upprätthålla en god klimatkomfort trots 

fuktgenomsläppande egenskaper (Ruckman, 1997). 

Design och konstruktion av kragar, muddar, midjor och fåll kan påverka rörelsekomforten och 

även värmeflödet som berör den termofysiologiska komforten (Habte & Luu, 2006). För att 

varm och fuktig luft ska transporteras effektivt kan ventilationsöppningar placeras på plagget. 

Genom kombinationer av öppningar vid ärmslut, nederkanter samt halsöppningar ihop med 

ventilationsöppningar kan ventilationsförmågan ökas (Johansson K. 2004). 

Design och passform är faktorer som inte bara påverkar den fysiska utan även den psykolo-

giska komforten. Användaren behöver även känna sig subjektivt komfortabel och nöjd med 

plagget. Eftersom människor kommer i olika former och storlekar behöver det även finnas 

olika storlekar och design. Om ett plagg passar dåligt kan det orsaka sämre blodflöde, friktion 

mot huden, sämre termisk komfort, lägre fukttransport och andra upplevelser som kan irritera 

användaren. För att då tillåta rörelse behövs kläder, inte minst ytterjackor, konstrueras utan att 

begränsa människans naturliga rörelser. Är plagget däremot för löst kan användaren antingen 

uppskatta den obegränsade möjligheten till rörelser eller irriteras av det överflödiga materi-

alet, vid till exempel ärmhål och ärmslut (Waldén, 2006). 

 

3.7 Material och färg  

De vanligaste orsakerna till obehaglig psykisk komfort i kläder är materialkonstruktion samt 

estetiska faktorer som färg, lyster och mode. Många handlar kläder efter en personliga stil 

men med en undermedvetenhet då man har influerats av andra. Ofta följs även trender därför 

att man känner en gemenskap eller vill tillhöra en viss grupp av människor, med till exempel 
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en viss musiksmak. Man klär sig även för att imponera och tillfredsställa andra människor. 

Att sen klä sig på ett visst sätt är inte minst viktigt för att kunna representera ett visst jobb 

man har (Waldén, 2006). 

Material kan påverka människor både fysiskt och psykiskt. Vid ökad svettproduktion kan hu-

den bli blöt, det gör att materialet kan kännas klibbigt mot huden och kan bland annat påverka 

den psykiska komforten. Mycket släta material känns mer klibbigt mot huden än grova eller 

borstade material. Det beror på att grova och borstade material har mindre kontakt med huden 

och kan också torka fortare då luftflöde tillåts (Waldén, 2006). Kläder som ska bäras i mycket 

varma förhållanden bör konstrueras med material som har en hög värmeledningsförmåga. 

Kläder som ska bäras i kalla förhållanden bör ha en låg värmeledningsförmåga (Blair, 2007). 

De estetiska egenskaperna hos ett material kan bland annat kontrolleras av teknologiska fak-

torer. Beroende på hur man vill att ett material eller plagg ska bete sig, kan kemikalier och 

modifiering användas för att kontrollera mjukhet, skrynkelfrihet, lyster och pilling (Waldén, 

2006). 

 

4. Enkätundersökning 

En enkätundersökning gjordes för att ta reda på hur konsumenter egentligen upplever komfor-

ten i regn- och ytterjackor. Enkäten utformades för att kunna ge svar på de olika aspekterna av 

komfort. Intresse och behov av ett kombinerat regn- och ytterjacka, en regnjacka för stads-

människans olika tillfällen, kunde tolkas genom svaren från enkäten.  

Enkäten skickades ut via epost till alla studenter och personal på Textilhögskolan i Borås samt 

till 12 personer på Facebook. Totalt svarade 88 personer på enkäten, vilken bestod av 16 frå-

gor (se bilaga 1 och 2). Av alla 88 personer som deltog i undersökningen, svarade 76 personer 

att de äger en regnjacka eller någon liknande funktionellt vattentät plagg. 59 av 88 personer 

svarade att de har ett behov av ett regnplagg som skyddar mot mycket svår regn. Diagram och 

analys har gjorts för att ta reda på behoven hos de som ägde en regnjacka och behoven hos de 

som inte hade en. 
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4.1 Konsumenters användning och komfortupplevelse i regnjackor och ytterjackor 

 

 
76 personer svarade att de äger en regnjacka varav 55 var kvinnor och 21 var män. Majorite-

ten av svaren från dessa kom från unga kvinnor mellan 19 – 24år. 

 

  

     

 

Svaren visade att en femtedel av de som äger en regnjacka inte behöver skydd mot kraftigt 

regn (fig. 3). Diagrammet visar även att majoriteten endast bär sin regnjacka i 60min under 
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den dagen det regnar (fig. 5). Det kan betyda att trots majoriteten anser att de behöver ett 

skydd mot kraftigt regn, bär de flesta regnjackan under endast 60min (fig. 4). Endast 17 per-

soner av de 76 personerna svarade att de alltid använder regnjackan när det regnar. Mer än 

hälften var nöjda med den vindtäthet deras regnjackor har (fig. 6). 

 

 

  

Drygt hälften av alla som äger en regnjacka tycker att de svettas i den (fig. 7). Av de som 

svettades visade det sig också att ca 86% störs väldigt mycket av den fukten som bildas 

inifrån på grund av svett (fig. 8). 

 

 

     

Majoriteten röstade mot en femma på frågan om passform (fig. 9). På frågan om töjbarhet 

röstade flest mot en trea (fig. 10). Man tyckte alltså att passformen hos en ytterjacka var väl-

digt viktigt jämfört med diagrammet som tycks visa ett lägre behov av töjbarhet i en ytter-

jacka. Diagrammen visar dock inte på att man tycker töjbarhet i en ytterjacka är totalt oviktigt. 
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68 % upplever det störigt om materialet i en regnjacka prasslar (fig. 11). 86 % har intresse för 

mode, 49 % följer modetrender samt 42 % tyckte att de förlorar sin personliga stil på grund av 

regnjackan (fig. 12, 13 och 14). Det kan innebära att många har köpt en regnjacka man egent-

ligen inte känner sig psykiskt bekväm i, just för att man har så stort intresse för mode. 

 

4.3 Konsumenters komfortupplevelser i ytterjackor och behovet av regnjackor 

       

Av alla som deltog i undersökningen fanns det 12 personer som inte hade någon regnjacka. 

Bland dem hade 67 % inte heller ett behov av skydd mot kraftigt regn (fig. 16). 
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Diagrammen visar att man endast röstade på de två högsta värdena på frågan om passform 

(fig. 17) och på frågan om töjbarhet röstade man mot en trea (fig. 18). Passformen verkade 

vara mycket viktigt medan töjbarhet hos ytterjackan är väldigt behövligt men inte viktigast. 

Man svarade nästan likadant som de 76 personerna som ägde en regnjacka.  

 

 

  

    

 
Svaren visar ett mycket starkt intresse för mode (fig. 20). Här visar det även tydligt på att de 

som tenderar att följa modetrender anser att de förlorar sin personliga stil/uttryck om de skulle 

bära på en regnjacka (fig. 21 och 19). Detta kan vara en faktor till att dessa personer inte äger 

någon regnjacka.  
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4.3 Komfortupplevelser i samband med användningstid och sysselsättning 

 

Diagrammet visar att de flesta som bara studerar eller bara arbetar, använder sin regnjacka 

endast under 60min under samma dag. De som har två sysselsättningar, både arbetar och stu-

derar, använder mest regnjackan antingen under 60min eller så länge som 4 - 5h. 

 

  
Majoriteten av de som använder regnjackan 60min ansåg att de behövde skydd mot kraftigt 

regn (fig. 23), samtidigt tyckte nästa lika många av dem att vindtätheten inte var tillräcklig 

(fig. 24). Alla som använder sin regnjacka mellan 2 – 3h har ett behov av skydd mot kraftigt 

regn, därbland dem tycker två tredjedelar att regnackan inte skyddar dem från vind och kyla 

(fig. 23 och 24). Hos de som använder regnjackan 4 – 5h var det lika många personer som har 

ett behov av skydd mot kraftigt regn, som personer som var nöjda med den isolation de får 

(fig. 23 och 24).  
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De två grupperna som använder regnjackan 60min respektive 2 – 3h röstade mest en fyra, på 

en skala av 1 – 5, vid frågan på hur mycket det störde sig av fukten som bildas inifrån på 

grund av svett (fig. 25). Hos de som använder regnjackan 4 – 5h blir 66% av de svettiga (fig. 

25), varav de flesta röstade på en femma vid frågan om hur mycket de störde sig av fukten 

(fig. 26). 

 

 

I alla användningsgrupper har flest svarat att ett prassligt material upplevs vara störigt (fig. 

27).  Hos alla grupperna röstade majoriteten mot en femma vid frågan om vikten av passform 

i ytterjacka (fig. 28). 
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Diagrammet visar att de flesta som endast använder regnjackan 60min röstade mellan en tvåa 

och trea om vikten av töjbarhet i en ytterjacka.  Man tyckte alltså att töjbarhet kunde vara be-

hövligt men inte viktigast. De som använder regnjackan 2 – 3h röstade flest en trea och sedan 

lika många en etta som en fyra. Töjbarhet ansågs däremot vara nästa helt oviktigt hos de som 

använder regnjackan 4 – 5h, eftersom fler av dem röstade mellan en etta och en tvåa. 
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Av de som använder regnjackan 60min svarar 42 av 48 personer att de tycker om mode (fig. 

31). Diagrammet visar också att i den användningsgruppen tyckte 23 av 48 personer att de 

förlorar sin personliga stil (fig. 30). Den grupp som använder regnjackan 2 – 3h tycker 15 av 

16 om mode men 6 av 15 tycker att de förlorar sin personliga stil med regnjackan (fig. 31 och 

30). Hos de som använder regnjackan 4 – 5h har 9 av 11 ett intresse för mode och 3 av 11 

tycker att de förlorar den personliga stilen (fig. 31 och 30). 

Trots att nästan alla av de som äger en regnjacka har intresse för mode, har mindre än hälften i 

alla tre användningsgrupper svarat att de tycker de förlorar den personliga stilen. 

 

5. Resultat 

5.1 Analys av konsumenters komfortupplevelser i regnjackor och ytterjackor  

5.1.1 Konsumenter av regnjackor: komfortupplevelser i regnjackor & ytterjackor 

Självklart ansåg många av de som äger en regnjacka att man behövde ett skydd mot kraftigt 

regn. Trots det, använder man regnjackan under endast 60min och det är väldigt få som väljer 

att alltid använda regnjackan så fort det börjar regna.  

Enligt konsumenternas upplevelser bör en regnjacka inte prassla, det visade ha en stor påver-

kan på konsumentens psykiska komfort. Hälften var nöjda med den vindtäthet deras regnjack-

or har men lika många tycker att de svettas i regnjackan. Undersökningen visade tydligt på att 

svett som inte kan transporteras har en väldigt stor påverkan på den psykiska komforten hos 

de som svettades. 

Hos ytterjackor visade sig passformen vara väldigt viktigt och viss töjbarhet hade varit väldigt 

behövligt men inte allra viktigast. Estetiken har en väldigt stor betydelse för dessa konsumen-

ter då 86 % har intresse för mode, 49 % följer modetrender och 42 % tyckte att de förlorar sin 

personliga stil på grund av regnjackan. Enligt svaren från undersökningen har därför många 

köpt en regnjacka som man egentligen inte känner sig psykiskt bekväm i på grund av estetiska 

faktorer. 

 

5.1.2  Konsumenter som ej äger en regnjacka: komfortupplevelser i ytterjackor 

67 % av de som inte äger inte någon regnjacka har heller inget behov av skydd mot kraftigt 

regn. Passformen i ytterjackor ansågs vara väldigt viktigt eftersom alla dessa konsumenter 

värderade vikten av passform väldigt högt. Dessa konsumenter tyckte också att viss töjbarhet 

är behövligt och ska finnas i ytterjacka, men är inte viktigast.  

Svaren från undersökningen visar att dessa konsumenter har ett mycket starkt intresse för 

mode. Här visar det även tydligt på att de som tenderar att följa modetrender anser att de för-

lorar sin personliga stil/uttryck om de skulle bära på en regnjacka. Detta kan vara en anled-
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ning till att dessa personer inte äger någon regnjacka. 

 

5.1.3 Konsumenters komfort i samband med användningstid 

Undersökningen visar att de som bara har en sysselsättning, det vill säga bara studerar eller 

bara arbetar, använder sin regnjacka endast under 60min under samma dag som det regnar. De 

som har två sysselsättningar, det vill säga de som både arbetar och studerar, använder regn-

jackan antingen under en väldigt kort tid som upp till 60min eller under väldigt lång tid mel-

lan 4 - 5h. Antalet sysselsättningar har därför en betydelse. Användningstiden är väldigt bero-

ende på antalet sysselsättningar som konsumenten har.  

Undersökningen visar att de som tenderar att använda regnjackan 60min samt 2 – 3h förväntar 

en viss töjbarhet i ytterjacka. Töjbarhet ansågs däremot vara nästa helt oviktigt hos de som 

använder regnjackan 4 – 5h. Alla användningsgrupper upplever prassligt material vara störigt. 

Majoriteten i alla användningsgrupper höll med om att passform i ytterjacka var i högsta grad 

viktigt. Trots att nästan alla som äger en regnjacka har starkt intresse för mode, har något 

mindre än hälften i varje användningsgrupper svarat att de tycker de förlorar sin personliga 

stil av att bära en regnjacka. Antalet personer som följer modetrender är inte långt ifrån lika 

många som personer som tycker de förlorar den personliga stilen.   

 

5.2 Kriterier för framtida produktutvecklingar av regnjackor 

Efter att ha gjort teoristudier och analys av den enkätundersökning jag själv utformat, har jag kommit 

fram till en följande lista med kriterier som kan ha stora betydelser för framtida produktutvecklingar 

av regnjackor: 

 Vattenavstötning  

 Material som ej prasslar  

 Ångpermabilitet  

 Passform 

 Design  

 Värmeisolation 

 Vindtäthet 

 Töjbarhet/stretch 

  

6. Diskussion 

6. 1 Egna kommentarer om arbetet 

 

Eftersom enkäten först skickades ut till Textilhögskolan i Borås, fick jag fler svar från unga 

personer. De flesta svaren kom dessutom ifrån personer med starkt modeintresse. Därför 

kunde inte arbetet täcka olika målgrupper, vilket gör att detta arbete endast kan användas som 

underlag till produktutveckling av regnjackor för modeintresserade stadsmänniskor. 
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Analyserna och sammanställningen av enkätundersökningen görs med reservation för att det 

kan finnas andra faktorer och kriterier som inte tagits upp här i arbetet. En heltäckande under-

sökning över det valda ämnet rymdes inte inom tidsramen för detta arbete. Utvärderingskrite-

rier togs fram utifrån konsumenternas aspekter och upplevelser av komfort, utan att ta hänsyn 

till användning i specifikt material. Detta för att det finns olika regnjackor av olika typer av 

vattenavvisande material, som i sin tur består av olika fibertyper och har gjorts med olika be-

läggningar eller lamineringar. Tidsramen räckte därför inte till för en närmare undersökning 

på det. 

Inga djupare studier om fibertyper, materialkonstruktioner och materialtester gjordes då tid 

och tillgångar inte fanns. Därför kunde inte undersökningen ge svar på konsumenternas me-

kaniska komfortupplevelser, på grund av att ett fullständigt arbete med täckande undersök-

ning inte kunde göras.  

 

 

6.2 Analys av arbetet 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det förekom ett samband mellan de komfort-

upplevelser som uppstår hos en användare av regnjackor och en användare av ytterjackor. 

Syftet var även att ta reda på betydelsen av komfort samt påbörja ett underlag för framtida 

produktutvecklingar. 

 

Min första frågeställning ”Vad innebär komfort när det gäller regn- och ytterjackor?” kunde 

besvaras genom teoretiska studier. Jag kom fram till att komfort inte bara är en, utan flera 

upplevelser av bekvämlighet. Som Johansson M. (2013) har sagt betyder komfort bekvämlig-

het vilket sedan innebär vilsamma förutsättningar att leva och verka under. Man ska kunna 

trivas, prestera bra och vara produktiv utan att känna obehag eller påverkas av klimatet. Kom-

fort i kläder är dels när ens psykologiska och fysiologiska tillstånd är neutral, när en använ-

dare upplever subjektiv tillfredställelse och kroppsvärmen är i balans (Habte & Luu, 2006). 

Det betyder att komfort delvis är när den termofysiologiska komforten är under termisk neut-

ralitet. Enligt Waldén (2006) är komfort även när man upplever välbefinnande i ett plagg, 

utan att påverkas av den mekaniska och fysikaliska kontakten materialet orsakar huden samt 

när man kan röra sig obehindrat i plagget. Det är alltså även när man upplever en god meka-

nisk komfort utan att känna obehag av sömmar, material karaktär, etiketter, passform, vikt, 

och tryck (Habte & Luu, 2006). Sist men inte minst är komfort det tillstånd man känner 

självmedveten, självsäkerhet och bekvämlighet. När dessa subjektiva upplevelser uppstår har 

man upplevt god psykisk komfort vilken enligt Habte & Luu (2006) beror på våra personliga 

preferenser, ideologi och estetiska faktorer såsom mode, designmodell, färg, material, lukt 

och varumärke. Genom dessa teorier kom jag fram till att endast när alla de styrande faktorer-

na som påverkar termisk, mekanisk och psykisk komfort inte har någon negativ inverkan på 

människan, kan en total god komfort upplevas.  

Genom en kombination av teoristudier och undersökning kunde jag besvara min andra fråge-

ställning: ”Hur upplever en användare komforten i en regnjacka/ vattenavvisande jacka jäm-

fört med en användares komfortupplevelse i en ytterjacka?”. Jag kunde konstatera att sam-

bandet mellan användare av regnjackor och användare av ytterjackor var att materialkaraktär, 
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passform och designkonstruktion har mycket stor påverkan på användarnas psykiska komfort. 

När dessa kriterier inte kunde uppnå konsumenternas förväntningar upplevde man fort obe-

hag. Enkätundersökningen visade att stämma med teorin. I figurerna 9, 17 och 28 kunde man 

avläsa att passform har en stor betydelse och att man har höga förväntningar på att en ytter-

jacka har god passform. För konsumenter som äger en regnjacka blev konsekvensen att man 

bar regnjackan just för att få den skydd man behövde men samtidigt bar man den utan ett 

självtroende. Detta kunde avläsas i figurerna 12 – 14 och 30 – 32 samt i resultaten under 

punkt 5. Den totala komfortupplevelsen påverkades alltså drastiskt redan när psykisk komfort 

är sänkt och plagget inte uppfyllt konsumentens förväntningar, vilket stämmer med vad 

Waldén (2006) har sagt om att användaren även behöver känna sig subjektivt komfortabel för 

att vara nöjd med ett plagg. 

Jag kom även fram till att materialets funktion och karaktär är stora faktorer som påverkar 

konsumentens termopsykologiska- och psykiska komfort. Undersökningen visade inte bara att 

många svettades i sin regnjacka utan även att de som gjorde det upplevde det i högsta grad 

störigt. Enligt Mukhopadhyay & Midha (2008) är en obehaglig klibbig känsla en konsekvens 

som uppstår av att den fukt som kroppen vill avge har kondenserats och stannat på hudytan på 

grund av att materialet är för tätt och hindrar svetten från att passera ut. Prassel var en annan 

subjektiv upplevelse hos materialet som utan tvekan var en faktor som direkt störde konsu-

mentens psykiska komfort, vilket även stämde med teorin om psykisk komfort som jag nämnt 

under punkt 2.3. Jag kunde därför konstatera att materialval har en mycket stor påverkan på 

konsumenternas komfort i både regnjackor och ytterjackor därför att upplevelserna blir olika 

så fort funktion och karaktär i material skiljer sig. 

Genom analyserna av enkätundersökningen kunde jag besvara min tredje och sista fråga: 

”Finns det ett behov av en regnjacka med högmodegrad?”. För många konsumenter blev kon-

sekvensen att man bar en regnjacka just för att få den skydd man behövde men samtidigt bar 

man den utan ett självtroende. Det tyder på att många har känt att de tvunget får offra mode 

för funktion. Det är inte möjligt att utifrån detta arbete komma fram till ett resultat med säkra 

antagande om kriterier för framtida produktutvecklingar av regnjackor, men resultatet av stu-

dierna och undersökningen antyder på att det med stor sannolikhet finns ett behov av en regn-

jacka med hög modegrad. 

Jag kom dessutom fram till att användningstiden av regnjackan visade sig vara väldigt bero-

ende på antalet sysselsättningar som konsumenten har. De som endast studerar eller endast 

arbetar, använder sin regnjacka endast under 60min under samma dag som det regnar. De som 

både arbetar och studerar använder regnjackan antingen under en väldigt kort tid som mellan 

60min eller under väldigt lång tid som mellan 4 - 5h.  

Arbetet som bestod av studier om komfort och enkätundersökning resulterade i ett påbörjat 

underlag för framtida produktutveckling av regnjackor. 

 

 



 
26 

  

7. Slutsats 

Mitt påbörjade underlag för framtida produktutveckling skulle kunna hjälpa företag att ta fram 

en produkt som kan tänkas fylla marknadens behov samt gynna ett företags affärer. Arbetet 

skulle kunna användas för att ta fram en regnjacka med hög modegrad som har potential att 

hjälpa entreprenörer som vill starta ett företag och differentiera sig från marknaden. Självklart 

skulle arbetet även kunna hjälpa befintliga, stora som små, internationella eller traditionella 

och lokala företag att ta marknadsandelar och utveckla som företag. Producering av den 

tänkta produkten skulle kunna uppfylla slutkundens behov av en trendig regnjacka som kan 

användas under många olika tillfällen, en regnjacka för stadsmänniskor som vill ankomma 

lika torr och presentabel till en arbetsplats såsom en fin kvällsmiddag på restaurang. 

Som tidigare nämnt i diskussionen hade jag inte möjlighet att ta reda på komfortupplevelser 

kring användning av olika material, det vill säga jämföra användning och komfortupplevelser 

mellan olika typer av vattenavvisande material. Jag begränsades även ifrån att göra djupare 

studier om konsumenternas mekaniska komfortupplevelser.  

Jag tror att mitt arbete bland annat skulle kunna hjälpa framtidens studerande och blivande 

textilingenjörer och designtekniker. Arbetet skulle för intresserade studenter kunna vara en 

bra referens och grund till att skriva akademiska uppsatser. Förslag till fortsatt forskning 

skulle kunna vara djupare teoristudier om mekanisk komfort och egenskaper hos relevanta 

material till den framtida regnjackan. Ett annat förslag skulle kunna vara att undersöka och 

jämföra relevanta material, göra tester och laborationer, för att ta reda på vilka som ger bäst 

materialkomfort. Sist men inte minst skulle man kunna undersöka och utveckla relevant de-

signkonstruktion för att inte bara kunna ge den tänkta regnjackan hög modegrad utan också 

bästa passform för total komfort. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Enkät 

Komfortupplevelser i regnjackor och ytterjackor 

Syftet med undersökningen är att ta reda på sambandet mellan användandet av regnjackor och 

vardagliga ytterjackor samt faktorer som påverkar komforten i dem.  

Det tar ca 2min att svara på frågorna (alla är kryssfrågor).  

Tack på förhand! 

*Obligatorisk 

1. Du är: * 

 Kvinna 

 Man 

2. Din ålder är mellan: * 

 19 -24 

 25 - 30 

 31 – 36 

 37 – 42 

 43 – 48 

 49 --> 

3. Vilken/vilka sysselsättningar har du? * 

HÄR KAN DU KRYSSA I FLERA SVAR 

 Högskola/universitet 

 Jobb – deltid 

 Jobb – heltid  

 Övrigt:  

4. Har du ett behov av ett regnplagg som skyddar dig mot mycket svår regn? 

 Ja 

 Nej 

 



 
29 

  

 

 

 

5. Äger du någon regnjacka eller liknande funktionellt vattentätt plagg? * 

VID NEJ, SVARA och FORTSÄTT VIDARE på FRÅGA 12, NÄSTA SIDA ! 

 Ja 

 Nej 

6. Använder du alltid regnjackan när det regnar? 

 Ja 

 Nej 

7. Ungefär hur länge använder du regnplagget under den dagen det regnar? 

 10 min – 1h 

 2 – 3 h  

 4 – 5 h   

8. Upplever du som användare det störigt om materialet i regnplagget prasslar? 

 Ja 

 Nej 

9. Tycker du att din regnjacka skyddar från vind och kyla? 

 Ja 

 Nej 

10. Blir du svettig i din regnjacka? 

 Ja  

 Nej 

11. Om Ja vid förgående fråga: Hur mycket stör det dig när regnjackan blir fuktig ini-

från pga. svett? 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls      Väldigt mycket 
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12. Hur viktigt är det med god passform i ett ytterjackor? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte viktigt      Mycket viktigt 

 

13. Hur viktigt är det att ett ytterjackor har viss töjbarhet? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte viktigt      Mycket viktigt 

 

 

14. Tycker du att du förlorar din personliga stil/uttryck om du bär en regnjacka? * 

 Ja 

 Nej 

15. Tycker du om mode? 

 Ja 

 Nej 

16. Följer du modetrender? 

 Ja 

 Nej 
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Bilaga 2 – Enkätsvar 

F.1 
 
Kön 

F.2 
 
Ålder 

F.3 
Sysselsättning 

F.5 F.6 F.7 F.8 F.4 F.9 F  
10 

F 
11 

F12 F
13 

F 
14 

F 
15 

F 
16 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Nej Nej Ja  4 5 5 Ja Ja Ja 

Man 19 -24 Jobb – heltid  Nej       nej       4 4 Ja Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Nej       Ja       5 4 Ja Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 2 – 3 
h  

Ja Ja Nej Nej   5 4 Ja Ja Ja 

Man 19 -24 Jobb – deltid, 
Gymnasiet 

Ja Nej 2 – 3 
h  

Ja Ja Nej Ja  5 5 4 Nej Ja Ja 

Man 19 -24 Högskola/ 
universitet,  
Jobb – deltid 

Nej       nej       4 2 Ja Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Jobb – deltid Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Nej Ja Ja  5 4 3 Ja Ja Nej 

Kvinna 25 - 30 deltidsjobb, 
studerar 

Nej       Nej       4 3 Nej Ja Ja 

Kvinna 25 - 30 deltidsjobb, 
studerar 

Nej       Nej       4 3 Nej Ja Ja 

Kvinna 37 – 42 Jobb – deltid Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Nej Nej Ja  4 4 4 Nej Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högs-
kola/universitet 

Nej       Ja       5 4 Ja Ja Ja 

Kvinna 49 --> Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Nej Ja Ja  4 5 3 Ja Ja Nej 

Kvinna 49 --> Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 2 – 3 
h  

Ja Ja Ja Nej   5 3 Nej Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Nej       Nej       4 2 Ja Ja Ja 

Kvinna 31 – 36 Högskola/ 
universitet,  
Jobb – heltid  

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Ja Nej Ja  5 4 4 Nej Ja Nej 
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Kvinna 25 - 30 Högskola/ 
universitet,  
Jobb – heltid  

Ja Ja 10 min 
– 1h 

Ja Ja Ja Nej   3 4 Ja Ja Ja 

Man 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Nej Nej Ja Nej   5 3 Nej Ja Ja 

Kvinna 49 --> Högskola/ 
universitet,  
Jobb – heltid  

Ja Ja 10 min 
– 1h 

Ja Ja Ja Nej   5 2 Ja Ja Nej 

Man 25 - 30 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 4 – 5 
h   

Ja Ja Ja Ja  5 5 1 Nej Nej Nej 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet,  
Jobb – deltid 

Ja Nej 2 – 3 
h  

Nej Ja Ja Nej   4 1 Nej Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 2 – 3 
h  

Ja Ja Nej Ja  5 4 3 Nej Ja Nej 

Kvinna 31 – 36 Högskola/ 
universitet,  
Jobb – deltid 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Nej Ja Nej   4 2 Ja Ja Nej 

Kvinna 25 - 30 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Ja Nej Ja  4 5 4 Ja Ja Ja 

Man 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Nej Ja Ja Nej   4 2 Nej Ja Nej 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet,  
Jobb – deltid 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Nej Nej Nej   5 4 Ja Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Ja Ja Nej   5 3 Ja Ja Ja 

Kvinna 25 - 30 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 4 – 5 
h   

Ja Ja Nej Ja  5 4 3 Nej Ja Ja 

Man 49 --> Högskola/ 
universitet,  
Jobb – heltid  

Ja Ja 10 min 
– 1h 

Nej Ja Ja Ja  4 2 2 Nej Ja Nej 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet,  
Jobb – deltid 

Ja Nej 4 – 5 
h   

Ja Ja Nej Ja  3 4 2 Nej Ja Ja 

Kvinna 25 - 30 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 4 – 5 
h   

Nej Nej Ja Ja  5 5 2 Ja Ja Nej 
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Man 49 --> Jobb – heltid  Ja Ja 4 – 5 
h   

Ja Ja Ja Ja  3 4 1 Nej Nej Nej 

Man 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Nej Nej Nej   5 2 Ja Ja Ja 

Kvinna 49 --> Jobb – deltid Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Ja Nej Ja  4 2 2 Nej Nej Nej 

Kvinna 25 - 30 Högskola/ 
universitet,  
Jobb – deltid 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Nej Nej Nej Nej   5 3 Nej Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 10 min 
- 1h 

Ja Ja Nej Nej   4 2 Ja Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet,  
Jobb – deltid 

Ja Ja 4 – 5 
h   

Nej Ja Ja Nej   5 4 Nej Ja Ja 

Man 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Ja Ja 10 min 
– 1h 

Nej Ja Nej Ja  3 3 2 Nej Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Ja Nej Ja  5 5 3 Ja Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högs-
kola/universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Nej Ja Nej Ja  4 4 2 Ja Nej Nej 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet,  
Jobb – deltid 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Nej Nej Nej   4 3 Nej Ja Ja 

Kvinna 43 – 48 Högskola/ 
universitet,  
Jobb – heltid  

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Ja Nej Ja  3 5 4 Nej Ja Nej 

Man 43 – 48 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Ja Ja Ja  4 3 4 Nej Nej Nej 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Ja Nej Ja  5 4 2 Ja Ja Ja 

Man 49 --> Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Ja Nej Ja  5 4 3 Ja Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Nej     Nej Ja       4 3 Nej Ja Nej 

Kvinna 31 – 36 Jobb – heltid  Ja Ja 10 min 
– 1h 

Ja Ja Nej Ja  2 4 3 Ja Ja Ja 

Man 49 --> Högskola/ 
universitet,  
Jobb – deltid 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Nej Nej Ja Ja  4 4 2 Nej Nej Nej 
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Kvinna 49 --> Jobb – heltid  Ja Nej 4 – 5 
h   

Ja Ja Ja Ja  5 5 4 Nej Ja Ja 

Man 25 - 30 Högskola/ 
universitet 

Ja Ja 10 min 
– 1h 

Nej Ja Ja Ja  5 5 3 Nej Ja Nej 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Nej Ja Nej Ja  5 4 3 Nej Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Nej       Nej       5 4 Ja Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högskola/ 
universitet 

Ja Nej 10 min 
- 1h 

Nej Nej Nej Nej 1 2 3 Nej Ja Ja 

Man 31 – 36 Jobb – heltid  Nej       Nej       5 2 Nej Nej Nej 

Man 25 - 30 Högs-
kola/universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Nej Ja Ja Ja  4 5 2 Nej Nej Nej 

Kvinna 19 -24 Högs-
kola/universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Nej Nej Nej   4 3 Nej Ja Ja 

Kvinna 43 – 48 Jobb – heltid  Ja Ja 2 – 3 
h  

Nej Ja Ja Nej   5 1 Nej Ja Nej 

Man 49 --> Högs-
kola/universitet 

Ja Nej 2 – 3 
h  

Ja Ja Ja Ja  4 5 3 Nej Ja Nej 

Kvinna 19 -24 Högs-
kola/universitet 

Ja Nej 4 – 5 
h   

Ja Nej Nej Nej 5 4 5 Ja Ja Nej 

Man 49 --> Högs-
kola/universitet, 
Jobb – heltid  

Ja Nej 4 – 5 
h   

Ja Nej Ja Nej   5 5 Nej Ja Nej 

Kvinna 49 --> Högs-
kola/universitet 

Nej       Ja     3 4 3 Nej Ja Nej 

Man 49 --> Högs-
kola/universitet, 
Jobb – heltid  

Ja Nej 2 – 3 
h  

Ja Ja Ja Ja  5 4 4 Nej Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högs-
kola/universitet 

Ja Ja 10 min 
– 1h 

Ja Ja Nej Nej   4 2 Ja Ja Ja 

Kvinna 43 – 48 Jobb – heltid  Ja Nej 2 – 3 
h  

Ja Ja Ja Nej   5 3 Ja Ja Nej 

Kvinna 31 – 36 Högs-
kola/universitet, 
Jobb – heltid  

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Ja Ja Ja  5 5 5 Nej Ja Nej 

Kvinna 25 - 30 Högs-
kola/universitet 

Ja Nej 2 – 3 
h  

Ja Ja Ja Ja  4 5 4 Nej Ja Nej 



 
35 

  

Kvinna 37 – 42 Jobb – heltid  Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Ja Ja Ja  5 5 4 Nej Ja Nej 

Kvinna 25 - 30 Högs-
kola/universitet 

Nej       Nej       4 3 Ja Ja Ja 

Man 25 - 30 Högs-
kola/universitet 

Ja Nej 2 – 3 
h  

Nej Ja Nej Nej   4 2 Nej Ja Nej 

Man 31 – 36 Högs-
kola/universitet, 
Jobb – heltid  

Ja Nej 4 – 5 
h   

Nej Ja Ja Ja  5 3 2 Nej Nej Nej 

Kvinna 19 -24 Högs-
kola/universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Ja Nej Ja  4 4 2 Ja Nej Nej 

Kvinna 19 -24 Högs-
kola/universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Nej Ja Ja Nej   5 3 Nej Ja Ja 

Kvinna 31 – 36 Högs-
kola/universitet, 
Jobb – deltid 

Ja Nej 4 – 5 
h   

Nej Ja Ja Ja  4 3 1 Ja Ja Nej 

Kvinna 19 -24 Jobb – heltid  Ja Nej 2 – 3 
h  

Nej Ja Ja Nej   5 1 Ja Ja Ja 

Kvinna 49 --> Jobb – deltid Ja Ja 2 – 3 
h  

Ja Ja Ja Nej 5 5 1 Nej Nej Nej 

Kvinna 25 - 30 Högs-
kola/universitet 

Ja Nej 2 – 3 
h  

Ja Ja Nej Ja  4 2 2 Ja Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högs-
kola/universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Ja Nej Ja  5 4 3 Ja Ja Nej 

Man 25 - 30 Högs-
kola/universitet 

Ja Ja 4 – 5 
h   

Nej Ja Ja Nej 5 5 3 Nej Ja Nej 

Kvinna 19 -24 Högs-
kola/universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Nej Ja Nej Ja  3 4 3 Ja Ja Nej 

Kvinna 25 - 30 Högs-
kola/universitet 

Ja Ja 10 min 
– 1h 

Ja Ja Ja Nej   4 1 Nej Ja Nej 

Kvinna 19 -24 Högs-
kola/universitet 

Ja Nej 2 – 3 
h  

Ja Ja Ja Nej   4 3 Ja Ja Ja 

Kvinna 19 -24 Högs-
kola/universitet 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Nej Ja Ja Ja  4 4 2 Nej Ja Nej 

Kvinna 25 - 30 Högs-
kola/universitet 

Ja Ja 10 min 
– 1h 

Ja Ja Nej Ja  4 4 2 Nej Ja Nej 
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Man 31 – 36 Högs-
kola/universitet, 
Jobb – heltid  

Ja Ja 10 min 
– 1h 

Ja Ja Ja Ja  4 5 3 Nej Ja Nej 

Kvinna 19 -24 Högs-
kola/universitet, 
Jobb – deltid 

Ja Nej 10 min 
– 1h 

Ja Ja Ja Nej   5 1 Ja Ja Ja 

Man 49 --> Högs-
kola/universitet, 
Jobb – deltid 

Ja Nej 2 – 3 
h  

Ja Ja Ja Ja  4 3 3 Ja Nej Nej 

Kvinna 49 --> Jobb – deltid Ja Ja 10 min 
– 1h 

Ja Ja Ja Nej 1 5 2 Ja Ja Ja 

Kvinna 49 --> Jobb – deltid Ja Ja 10 min 
– 1h 

Ja Ja Ja Nej 1 5 2 Ja Ja Ja 

Kvinna 37 – 42 Jobb – heltid  Ja Nej 10 min 
– 1h 

Nej Nej Nej Ja  5 5 3 Nej Ja Ja 
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