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BAKGRUND

ABSTRACT

Dagens träningskläder har generellt en statisk funktion, antingen värmer, isolerar 
eller ventilerar de. Vid vinterträning förstärks oftast sommarkläder med t.ex. 
underställ.
 
Idag utgår träningskläder från en lager på lager princip, då varje lager har en 
funktion, lagret närmast kroppen, ska transportera bort väta, 
nästa lager värmer och isolerar, medan sista lagret skyddar mot yttre 
omständigheter, t.ex. regn och vind. Det är en effektiv princip, men den tar inte 
hänsyn till varierande förhållanden, eller kroppens fysiologiska förändringar under 
ett träningspass.

Träning i kallt väder är i de flesta fall ingen hälsofara, men kroppen får kämpa mer 
för att hålla uppe kroppstemperaturen vilket påverkar prestationsförmågan. Sänkt 
kroppstemperatur ökar risken för skador och sänker prestationsförmågan, men kan 
även leda till allvarligare konsekvenser i kombination med utmattning.

Människokroppen adapterar sig lättare till varmt väder, vilket har fördelar, om man 
är van vid varmt väder så ökas blodvolymen och man svettas mindre, vilket bidrar 
till att upprätthålla saltnivån i kroppen. Kroppen har svårare att adaptera sig till 
kyla, och det ger varken samma resistens eller fördelar.

Att kontrollera kroppstemperatur har fördelar vid motionsträning, förhöjd 
kroppstemperatur påverkar inte hjärtats pumpvolym, men orsakar höjd puls vilket i 
sin tur leder till att pumpvolymen per slag minskas och sänker effektiviteten. 1

Klädsel i varierande förhållanden är viktigt inte bara för att hålla värme utan även 
kunna vara flexibel och hålla kroppstemperaturen stabil.

1 Joel Douglas Trinity, Matthew Daleon Pahnke, Joshua Floyd Lee, and Edward F. 
Coyle. Interaction of Hyperthermia and Heart Rate on Stroke Volume during Prolonged 
Exercise. J Appl Physiol published 1 July 2010

Modern training apparel shows low flexibility an static function without taking 
changing circumstances in context into consideration.

Trough a creative design process I will find valid solutions for the stated problems. 
Trough conducted interviews, observation, field research and ahnds on testing/
modeling.

I’ve invesigeted the correlation in body states between idle and 80% of max pulse. 
and conclusions from the body’s properties, researching what features is user 
preferred and applying thom on a garment designed for running. 

The result is a jacket designed for outdoor running within the temperature span 
of -2 and +10. It’s based on user interaction creating variable air insulation, 
controlling the insulation effectiveness of the garment. Designed to be compatible 
together with extra garments and easy hands-on handling.

Conclusions from this project is that a solution similar to mine, user controlled. 
is preferred compared to a fully automatic, due to the drastic differences from 
individual to individual, both in physics but also behaviour, during this project 
I’ve excluded considering handeling and washing, which is a large topic training 
apparel considered.
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SCENARIO

Yttre faktorer som påverkar temperaturen under ett 
löparpass är bland annat: nederbörd, sol, skugga, vind.

Var och en av de här faktorerna påverkar även 
varandra, och kyleffekten kan bidra till oförutsatta 
temperaturskillnader på kort tid.

Människans temperaturupplevelse beror inte enbart på 
lufttemperatur och vindhastighet utan luftfuktighet och sol-
strålningens intensitet inverkar också på upplevd tempera-
tur.

Tabellen nedan visar enbart vindens påverkan vi vissa tem-
peraturer, men variationer i klimat ger ett större utslag.

Under ett löparpass, om man springer en runda, så kom-
mer medvinden någon gång bytas ut mot motvind.1

1 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vin-
dens-kyleffekt-1.259

Temperatur C° 10° 6° 0°
9°
7°
6°

5°
2°
1°

-2°
-5°
-7°

 2 m/s
6 m/s

10 m/s

Projektet är användarcentrerat, kläder för människan i 
fokus. under ett träningspass eller vistelse utomhus så är 
kollisionen med omgivningen oundviklig, hur mötet ser ut är 
centralt för mitt projekt.

Vilopuls 
80 BMP

0 min

Vindhastighet: 6 m/s

1°

Tabellen nedan är en redovisnining över ett typiskt 
löparpass som varar i 30 minuter med en medelfart på 
5.30 min/km. Vindförhållandet förändras allt eftersom, 
vinden är 6 m/s, Under första halvan är det motvind, och 
kombinerat med löparens hastighet(~3 m/s) så ger det en 
effektiv motvind på 9 m/s, medans vid medvind på vägen 
hem så blir det en effektiv vind på 3 m/s.

Utöver faktorerna som jag räknat med ovan så påverkar, 
väta både extern och svett, vilket ställer större krav på 
kläderna, att skydda men även att ha effektiv fuktdrivning. 

Kroppens förmåga att värma sig och kroppstemperaturen 
ökar allt eftersom pulsen stiger, vilket gör att man även kan 
behöva ventilera bort överskottsvärme.

10 min 20 min 30 min

80% av 
maxpuls 
160 BMP

Upplevd temperatur

5°
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TEMP.
SOMMAR VINTER

+10

? ?

I dag så klär man sig lite lättare, samma typ av kläder 
förstärks senare på vinterhalvåret.

Under mina intervjuer så såg jag ett samband i brytpe-
rioderna, när det är dags att gå ifrån sommar till vinter-
kläder, eller vice versa. på hösten så tar man hellre på sig 
vinterkläder lite snabbare, medan effekten är den om-
vånda om våren, man tenderar att längta efter att klä på 
sig vårkläderna tidigare, jämfört med en period i samma 
temperatur om hösten.

SOMMAR

<-2 <-2 +10

KLÄDSEL IDAG
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Dagens moderna träningsplagg bygger på en trelagersprincip där varje lager har en specifik uppgift 
för att hålla mikroklimatet närmast kroppen torrt och varmt. Varje lager har en statisk funktion för att 
upprätthålla komforten hos användaren, dessa lager går att kombinera för att få en mer specificerad 
funktion mot extremer.

Grundtanken är att man vill svettas så lite som möjligt och hålla sig så torr som möjligt, då väta kan 
eskalera kyleffekter. Alla tre lager transporerar därför väta ut, bort mot kroppen där det kan avdunsta. 
Under min research så har jag kommit fram till att ett vanligt problem är att man tar på sig ett lager för 
mycket, och hög värme medför högre svettning, om man svettas mer än vad ett lager kan transport-
era till ytan så samlas svett på insidan vilket kyler ner kroppen och skapar en blöt och tung känsla hos 
användaren.

3-LAGERSPRINCIP

Lager ett Transporterar fukt från huden och fördelar det över utsidan, för att antingen avdunsta eller 
transporteras till nästa lager, Det har en mer åtsittande passform för att effektivt fånga upp all svett, och 
är nödvändigt för nästkommande lagers funktion.

Lager två isolerar och värmer, fukt fortsätter igenom även lager två men det är oftast lite tjockare och 
lösare sittande än lager ett och håller lite luft mellan lagren som isolerar.

Det tredje lagret ska bara användas som skydd mot naturen, Vind, Regn och kyla, även det här la-
gret transporterar väta till utsidan, men står emot yttre element bättre än andra lager, det gör även att 
det ofta är sämre fuktavledningsförmåga vilket gör att kapaciteten kan mättas, och då samlas fukt på 
insidan.
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KROPPEN
Värmeförlust kan ske varsomhelst på kroppen, av flera anledningar:
Konduktivt: t.ex när man sitter på marken eller finns nära kallare material.
konvektivt: genom t.ex. vind eller kyleffekt.
Strålning: t,ex, värmeförlust till omgivningen från naken hud.
avdunstning: t.ex. värmeförlust genom svettning.
andning: När man andas in kall luft som värms upp i lungorna för att sen andas ut.

Andra faktorer:

Metabolism genererar värme, och på samma sätt så genereras inte lika mycket värme om matsmält-
ningen inte har bränsle, energi, näring o.s.v. under vila så är det metabolismen som genererar mest 
kroppsvärme som kan uppgå till två tredjedelar av all värme tillförsel, men under fysisk aktivitet så kan 
energin och värmen från musklerna öka från 16 procent till bra mycket mer.

Andning, när man andas ut så andas man ut varm luft och väte, som vi inandning ersätts med kall torr 
luft.

Kroppsstorlek, mindre kropp innebär mindre yta att tappa värme på. det är på grund av det här som 
man märker kyla först i fötter, händer och öron, stor yta jämfört med volymen blod i örat. 

När det här händer så minskar kroppen blodflödet till kroppens yttre delar och icke livsnödvändiga 
organ, vilket leder till stelhet, man tappar känsel och huden bleknar när blodet faller bort. I extrema fall 
så kan blodflödet sjunka till 1%.1

Blod.

Förutom att transportera näringsämnen, syre och vitaminer runt kroppen så används även blodflödet 
för att transportera värme runt kroppen.

Många djurarter, inklusive människor kan ta tillvara på kroppsvärme. Artärerna i armar och ben löper 
parallelt med mer djupgående vener, när varmt blod flyter igenom artererna så avger blodet värme 
till det kallare blodet som löper tillbaka från de kallare områdena. Den här effekten förstärks när de 
yttre venerna åter igen går på full kapacitet när värmen kommer tillbaka. Det här till för att skydda och 
bibehålla kroppens innertemperatur. Det är t.ex. på grund av den är funktionen som en fiskmås klarar 
att gå i iskallt vatten med bibehållen kroppstemperatur. 2

Den här effekten fungerar även omvänt, när kroppen är för varm, så transporteras mer blod igenom 
de ytligare blodkärlen för att de ska kylas snabbare, vilket snabbt kan ses då personen i fråga kan få 
hudrodnad, i kombination med svettning så ges den här processen ännu tydligare effektivitet.

1 http://www.1177.se/Vasterbotten/Tema/Kroppen/Kroppens-temperatur/Kroppstempera-
turen/?ar=True
2 http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/H/HeatTransport.html
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MÅLGRUPP

Min målgrupp är vardagsmotionärer, män och kvinnor mellan 20 och 35 år som 
löptränar minst en gång i veckan. Löpning i minst 30 minuter med förhöjd puls och 
svettning.

Andra träningsaktiviteter förutom löpning kan förekomma, men minst ett tränings-
pass/vecka består av löpning. 

Målgruppen avgränsas från löpare under högre intensitet (över 80% av maxpuls) 
Då kroppens fysiologiska egenskaper och förutsättningar förändras drastiskt...

Min målgrupp är huvudsakligen geografiskt belägen i och kring större städer i 
Sverige, och är van vid skiftande klimat, torr såväl som fuktig kyla. 

De har ett växande intresse för löpning, som involverar mer planerade träningspass 
och kunskap om utrustningen, de är beredda att lägga mer pengar på det.

Nästkommande generationer inom min målgrupp, har till stor del vuxit upp med 
ett socialt beteende som sträcker sig utöver fysisk närvaro. Enligt rapporter, mina 
enkäter och undersökningar, så finns det ett svalt intresse att dela med sig av sina 
träningsframgångar, vilket antagligen beror på bristande fascination och avskräck-
ande minoriteter. 

I målgruppen 20 - 35 år så:

Tränar 72% minst en gång i veckan.

-Är löpning huvudträning minst en gång i veckan för 19.4% av alla 20 - 35 åringar.

-Vill de huvudsakligen att träning ska vara roligt. men kan även triggas av en utmaning / gamification

-72% tror de skulle må bättre om de tränade mer

-46% skulle känna sig snyggare.1 

1 http://www.mynewsdesk.com/se/stadium_/documents/undersoekning-om-svenska-folkets-traen-
ingsvanor-5583

Min research av målgrupp har jag gjort genom enkäter, studier, undersökningar 
och intervjuer av användare, försäljare och experter. jag har försökt skapa en 
bredd från intryck, både från marknaden beteendemönster men framförallt erfaren-
heter av mina användare.

Känt varumärke kommer på sista plats, endast tre 
procent.

Det viktigaste är passform och kvalitet som 
värdesätts högst. 57 procent resp 56 procent tycker 
dessa faktorer är viktigast.

funktion, anding och fukttransport 52 %

26% prioriterar lågt pris

14% snygg design

Som tränar minst en gång i veckan

72% av alla 20-35 åringar tränar regelbundet

19,4% har löpning som huvudsyssla

28.6 Kvalitet

32,5 Passform

20% använder sig av sociala medier

17,2 Snygg design

21,7 Funktion

1% för att ge andra dåligt samvete

27% löptränar regelbundet

18% av totala antalet motionärer

36-55 åringar mo-
tiv till att för träna, 
för att hitta något 
roligt att göra

68 % av svenska folket tränar minst 1 gng vecka
50 % av svenska folket tänar minst 2 ggr vecka.

De mest aktiva motionärerna finns i målgruppen 
20 - 35 år

47% av de som motionerar finns i målgruppen 
20 - 35 år.

47% av de som motionerar regelbundet prome-
nerar

Kvinnor vill ha rolig träning
Män vill ha tydligt mål.

“Ljummet intresse för sociala medier:
Det finns många sätt att dela med sig av resultat 
från löprundan via sociala medier som till exem-
pel Facebook, men enligt Löparbarometern är det 
ingenting som majoriteten av löparna bryr sig om. 
Åtta av tio svarar att de inte alls använder sociala 
medier i samband med sin löpning, men 1 procent 
av löparna säger sig göra det för att ge andra 
dåliga samveten.”

Löper helst ensamma Att ta sällskap i spåret med 
en träningskompis är inte så vanligt, nästan tre 
fjärdedelar löptränar helst ensamma.

“ En fjärdedel av löparna i undersökningen har 
analyserat sitt löpsteg inför sitt senast köp av skor. 
Det är en ökning från förra årets undersökning då 
en femtedel angav att de analyserat sitt löpsteg.”

Vilket påvisar trenden att Svenskar bryr sig mer 
om löpning, och sin prestationsförmåga idag.

De som är under 35 värdesätter snygg design bety-
dligt högre än de som är över 35.

Medan funktion är viktigare för de över 35 än de 
under.
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JOSEFIN
Ålder: 26
Josefin har ett flerårigt intresse av löpning och springer 
ungefär 3 ggr/vecka och brukar vara ute mellan 30 och 60 
minuter. Träningsvanorna skiljer sig lite beroende på säsong, 
och dagsljus, det är enklare att hitta motivationen under de 
ljusare delarna av året. Under vinterhalvåret blandas andra 
träningsformer in, antingen Spinning eller annan kondition-
sträning. Josefin har lätt ansträngningsastma och joggar 
helst vid noll grader och uppåt. Ett träningspass kan både 
innebära transport hem från jobbet, och ett sätt att spend-
era en ledig dag. Hon uppskattar träningen mer på lediga 
dagar då hon kan planera träningen och dagen för att få ut 
mer av de båda.

Får hon själv välja så springer hon i naturen, vilket inte går när hon är på väg hem från jobbet. “de 
bästa löpardagarna är när det är svalt ute, lite regn syresätter luften, man känner inget skav och allt 
känns lätt, jag är hellre för kall än för varm“

Under vår och höst, i temperaturintervallet -2 till +10 så ser klädseln lite olika ut, beroende på 
förutsättningarna.
 -Löpartights, sommarmodell (lite tunnare än vintertights)
 -Funktionslinne/Underställströja.
 -Beroende på förutsättningarna en softshell eller vindjacka.

“Under löparpasset så händer det ibland att man blir för varm, och jackan åker av för att stoppas ner i 
ryggsäck eller knytas runt höften.”

Josefin uppskattar smarta funktioner i löparkläder, T.ex att man kan stoppa in tummarna och dra ut 
tröjan över handlederna, snygga detaljer, färg och trend, bra material - Inte blöt känsla.

När hon handlar kläder så köper hon hellre snyggt före märke motsatt när hon handlar vanliga kläder 
då hon helre följer en viss stil där märke kan vara viktigare än kvalitet.

Generellt så tycker hon det är svårt att hitta det man vill ha designmässigt när hon letar träningskläder

Joggar oftast med musik i öronen, med mobil som sitter i hållare på armen.

Josefin delar inte med sig av sin träningshistorik som hon loggar under löpturerna, den används mest 
under ett pass för att hålla koll på tempo och distans.

Josefin tycker passformen är viktig, gillar lite tightare kläder, tightare passform, jacka/tröja kan vara 
lite lösare, jacka gillar hon softshell material. Hon gillar även när det är lite högre krage.

Många märken kör samma färgkarta som kan vara lite tråkig, neon och svart.

ANTON
Ålder: 29
Anton har en impulsiv relation till löpning, och kan vara ut 
allt mellan 1 - 3 ggr/vecka. Löparturerna brukar vara 
30 - 40 minuter. Vintertid så är det mer sällan, mest 
på grund av klimatet och mörkret, det han uppskattar i 
löpning försvinner lätt när det blir mer saker runtom att 
tänka på. Vintertid så spenderar han mesta delen av sin 
träning på gymmet, för att “hålla igång“. Anton uppskattar 
enkelheten och friheten som löpning innebär “det är bara 
att ta på sig skorna och köra.” det krävs inget medlemskap 
eller ringa runt till kompisar för att ordna en bestämd tid 
när man ska träna. det är skönt att få lite tid för sig själv. 
Löpning sker på ledig tid och i stan, en runda som utgår 
ifrån hans port.

Anton trivs bäst med att jogga när det är lite varmare i luften, när det är enkelt att klä sig, men gillar å 
andra sidan inte när det är för varmt att jogga, enkelheten i löpning är viktig.

Under vår och höst, i temperaturintervallet -2 till +10 så ser klädseln lite olika ut, beroende på 
förutsättningarna.
 -Löpartights, sommarmodell
 -Funktionstshirt
 -Fleece/vindjacka

“Jag klär mig hellre lite för kallt, så man är kall i början av ett träningspass och har en behagligare 
temperatur när man kommit igång.”

Passform är viktigt för anton, för att ge en lätt känsla i kroppen, Bryr sig inte så mycket om vilket märke 
det är, så länge det fungerar och känns bra under hela träningspasset. När Anton började jogga mer 
regelbundet för några år sedan, så använde han ibland bommul och gillade inte hur de deformerades 
allteftersom löpningen.

Design och form är inget som Anton lägger någon större vikt vid, varken till vardags eller när det kom-
mer till träningsplagg. Det viktiga är att det funkar, vilket i vissa fall kan vara knutet till erfarenheter av 
vissa märken.

Anton joggar helst själv, Ibland följer en kompis med, men han lyssnar aldrig på musik eller har med 
sig sin mobiltelefon under ett träningspass. Även om han är aktiv på sociala medier i övrigt, så loggar 
eller delar han aldrig med sig av informationen från ett träningspass.
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POSITIONSDIAGRAM

PRIS KVALITET

TREND

TEKNIK

MARKNAD

X

Under min marknadsundersökning så förde jag diskussioner med min samarbetspartner, intervju med 
försäljare, användare och besök i div. butiker som säljer sportkläder. jag har samanställt de största och 
mest utstickande märkena inom träningskläder i mitt valda segment. De är sorterade efter pris kontra 
kvalitet, och trend resp. teknik. Jag har inte bara vägt in hur de marknadsför sig själva, och tekniken 
som plaggen innehåller, men även hur de uppfattas av användare.

Efter att ha kollat på konkurrensen kan man se en tydlig röd tråd, hur de olika tillverkarna och modeller 
hanterar teknik. olika tekniska lösningar som gör plagget funktionellt exponeras på olika sätt för att 
skapa olika uttryck, det har även gett projektet en viktig grund att stå på, då jag efter användar interv-
juerna kom fram till att många funktioner som var nya för ett par år sedan idag är hygienfaktorer som 
tas för givet som förväntas finnas på ett plagg, men de tar just för givna när man efterfrågar funktioner 
och problem som kan finnas.
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ANALYS
Kläder

Dagens kläder är i stort sett sommarkläder som sedan förstärks mot vinterhalvåret. 
Marknaden består av plagg som är anpassade för varmt eller kallt klimat, för att sedan 
kombineras för att matcha säsongen.

Kroppen

Kroppen är en effektiv värmekälla som reglerar temperatur efter förmåga, där bl.a. 
näringsintag spelar roll, för att effektivisera träning så är behaglig temperatur en viktig 
faktor, kroppen har stora zoner över bröstkorg, korsrygg och armhålor där blodet flyter i 
större mängder nära huden, det är de här zonerna som kroppen använder för att reglera sin 
temperatur, m.h.a. bl.a ökad svettning. Det är i de här områdena som är mest utsatta och där 
förändringar gör störst utslag. 

De stora blodflödena i kroppen koncentreras till överkroppen under löpning, som är betydligt 
mer utsatt än midjan och neråt som under löpning snabbt värms upp av musklernas arbete, 
jag kommer därför att fokusera mitt arbete på överkroppen och göra en överdel för löpning. 
jag kommer även fokusera på att reglera innertemperaturen, då det tempererade blodet 
kommer att transportera och reglera temperaturen i resten av kroppen.

Målgrupp

Min målgrupp och användare har ett intresse av löpning, utan att för den delen behöva 
kallas seriösa, men ambitioner finns och undersökningar visar på att de blir mer seriösa med 
löpning, antalet som har analyserat sina fötter och löpsteg inför ett skoköp har nästan fördub-
blats under senaste året, vilket påvisar att målgruppen blir mer och mer medvetna om vilken 
utrustning de har vid träning, de väljer den mer varsamt och är beredda att betala mer för 
funktion som ökar deras prestation.

Marknad

Marknaden ser som idag ut relativt unison ut, det finns detaljer och tekniker som genomsyrar 
den större delen av segmentet bl.a. trelagersprincipen. Trender i klädbranschem i stort driver 
på funktionskläder mot mode, och modekläder går mot funktion. Träningskläder utstrålar en 
enkelhet och funktion, funktionerna som finns sitter oftare i material än i konstruktion.

Observationer

Under mina observationer så såg man tydliga samband mellan passform, luftbarriärer 
och isolering, Kläder ger ingen värme, utan kan bara isolera och behålla den värmen som 
genereras av kroppen.

Reglera
Äga

Synas
Underlätta

Transportera
Erbjuda

Underlätta
Äga

Underlätta
Äga

Behålla
Förmedla
Anpassa

Isolering
Passform
Mörker

Hantering
Fukt

Andning
Skötsel

Hållbarhet
Funktion
Förvaring
Passform
Känsla
Känsla

Nödvändig
Nödvändig
Önskvärd
Önskvärd

Nödvändig
Nödvändig
Önskvärd
Önskvärd

Nödvändig
Onödig

Nödvändig
Nödvändig
Önskvärd

Huvudfunktion    Delfunktion    Stödfunktion

Efter research och diskussioner med användare så kunde jag sammanfatta allt till funktioner 
och krav som jag sen sammanfattade i en funktionslista:

Min målgrupp prioriterar Passform, funktion, 
trovärdighet, design och skötsel. Där trovärdighet 
innebär trovärdighet för funktioner, att plagget och 
tekniska lösningar kommer prestera som det är tänkt.

Funktioner som finns i kläder idag tas ofta för givet, från 
det att de är nya på marknaden så tar det inte lång tid 
innan de blir hygienfaktorer och förväntas finnas på ett 
plagg...

Passform
Funktion
Trovärdighet
Design
Skötsel
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IDEATION
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WORKSHOP
I startgroparna på min idégenerering använde jag lite olika metoder för att komma igång, bland 
annat en workshop där lite olika frågeställningar behandlades, med högt till tak och stor spridning på 
idéerna... 

. Efter researchen, så satte jag upp frågeställningar som sedan behandlades i skissform: 

-Fysiskt ändra form (Manuellt/Automatiskt)
 Kan man fysiskt ändra form på ett plagg för att få nya funktioner?
-Andas
 vilka olika principer kan man använda för att transportera fukt?

-Värme
 Hur kan man sätta på och stänga av värmande funktioner?
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Utifrån min research så skissade jag brett 
på olika principer för att förändra ett 
plaggs värmepåverkande funktioner, hur 
kan man skapa flexibilitet för att förändra 
ett plagg under dess användning? Jag 
koncenterade mitt arbete till kroppens s.k. 
hotspots. Arbetet resulterade sedan i fyra 
olika koncept med stor bredd för att sedan 
få effektiv feedback vid utvärderingen med 
användare. 

IDÉGENERERING
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ELECTRIC
Förhöjd komfort med elektricitet.
Se www.web.mit.edu/newsoffice/2013/madmec-design-competition-1017.html#.Ul_1KuUbJy0

Principen fungerar genom att korta impulser med värme eller kyla på koncentrerad yta kring handleden 
förändrar den upplevda temperaturen, för att öka komforten.

Skulle även kunna påverka hur och när kroppens naturliga temperatursystem kliver in, för att få en 
jämnare temperaturkurva under ett träningspass...

Temperaturkurvan kompenseras av en annan upplevd temperatur än den faktiska.

TID

FAKTISK
KOMPENSERAD

TE
M

PE
RA

TU
R

EMBRACIVE
Material med minne sluter sig kring kritiska zoner.
Plagget har zoner med material som blir följsamt vid kyla, och sluter sig kring kroppen och isolerar 
punkter t.ex. ryggrad och njurar där mycket blod passerar, och sprider värmen till resten av kroppen.
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PCM
Flexibel isolering/Ventilation med s.k. phasechanging materials och 
ventilation.
Phase changing materials fungerar genom principen för energiförlust vid fasförändringar hos material.
Det består oftast av vaxkapslar vävda eller integrerade i textilfiber. när kroppen värmer upp tyget så 
smälter vaxet och absorberar värmeenergi från kroppen och sänker dess yttemperatur. 

Konceptet använder sig av textilier för effektivare nerkyldning av materialet för att effekten ska vara 
längre och åter igen isolera kroppsvärmen när vaxet stelnat.

VENTILATION
Materialkombination där ett av stödjande materialen får andra 
egenskaper när de utsätts för värme / kyla.
En material och konstruktionskombination som gör att materialet fysiskt förändrar sig och dess ventila-
tionsegenskaper när kroppen blir varm resp. kall...
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EMBRACIVEELECTRIC

Se www.web.mit.edu/newsoffice/2013/mad-
mec-design-competition-1017.html#.Ul_1KuUbJy0

Principen fungerar genom att korta impulser med 
värme eller kyla på koncentrerad yta kring han-
dleden förändrar den upplevda temperaturen, för 
att öka komforten.

Skulle även kunna påverka hur och när kroppens 
naturliga temperatursystem kliver in, för att få en 
jämnare temperaturkurva under ett träningspass...

Förhöjd komfort med elektricitet. Flexibel isolering.

TID

TE
M

PE
RA

TU
R

Temperaturkurvan kompenseras av en annan 
upplevd temperatur än den faktiska.

FAKTISK
KOMPENSERAD

Plagget har zoner med material som blir följsamt 
vid kyla, och sluter sig kring kroppen och isoler-
ar punkter t.ex. ryggrad och njurar där mycket 
blod passerar, och sprider värmen till resten av 
kroppen.

PCM VENTILATION
Reaktiva zoner. Flexibel ventilation.

Phase changing materials fungerar genom 
principen för energiförlust vid fasförändringar 
hos material.
Det består oftast av vaxkapslar vävda eller 
integrerade i textilfiber. när kroppen värmer 
upp tyget så smälter vaxet och absorberar 
värmeenergi från kroppen och sänker dess 
yttemperatur. 

Konceptet använder sig av textilier för effekti-
vare nerkyldning av materialet för att effekten 
ska vara längre och åter igen isolera kro-
ppsvärmen när vaxet stelnat.

En material och konstruktionskombination som gör 
att materialet fysiskt förändrar sig och dess ventila-
tionsegenskaper när kroppen blir varm resp. kall...

Ett av de stödjande materialen får andra 
egenskaper när de utsätts för värme / kyla, i kom-
bination med stretchpaneler så kyls kroppen av 
genom ökad ventilation.
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PCM

VENTILATION

EMBRACIVE

ELECTRIC
+
Bra, om det funkar.
Känns inte skrämmande med kroppspåverkan
-
Kan kännas överflödigt
Oro kring el och fukt?
Skötsel.

+

-
Passform.
Ser inte så skön ut
Kan fungera dåligt med tillbehör. t.ex. väska

+
Snygg!
Bra med ventilation.
Snygg färgsättning, inte så typsik.
Visar funktion, diskret.

-
Skärningen på halsen.

+
Eye catch.
Direkt feedback att det funkar.
Bra idé
hög hals
-
Passform
Placering

+
Alla är olika
Bra att styra själv, som att ta av sig jacka.
“Fräckt om det funkar“
-
Kan lätt kännas B
Känslig för fungerande funktion.

ANVÄNDARE

LUFT-
ISOLERING

Efter utvärdering och diskussion med min samar-
betspartner så plockade jag bitar ur koncepten 
som var favoriter, och valde att jobba vidare om 
hur man kunde använda luft som isolering, och hur 
man kan justera denna under användning.

+
Spännande koncept
plus om man kan få självförsörjande.
Kompatibelt med andra komfortlösningar.

-
Kan vara skrämmande med electricitet som påverk-
ar kroppen.
Skötsel.
kostnad.

+
Fysisk förändring övertygar användare.
Effektivt.
Passform.
Svårt att kombinera med förstärkningsplagg.

-
Komfort.
Materialbegränsat.
Varierad svettdrivning.
Passform.
Skötsel.

+
Effektivt.
Lätt att kombinera.
Material och teknik skapar uttryck.
Skötsel.
Passform

-
Materialberoende, ger ingen feedback.
Effektivitet beror på utövaren.

+
Fysisk feedback.
Effektivt.
Material och teknik skapar uttryck.
Koncentrerade zoner

-
Svårt att kontrollera passform.
Skötsel.
Måste vara responsivt.

STADIUM
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TEKNISK PRINCIP
Efter beslutet att gå vidare med luftisolering som effektivt 
medium skissade jag på olika tekniska lösningar på hur 
man skulle kunna variera luftbarriären kring kroppen 
och de mest utsatta punkterna. målet är att skapa ett så 
flexibelt plagg som möjligt, att under ett löparpass kunna 
formförändra plagget och dess funktioner. det var även 
ett sökande från andra områden, där man kunde hitta 
inspiration t.ex. självuppblåsande luftmadrasser och 
självförslutande ispåsar.
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DISCRETE
Under min marknadsundersökning så drog jag paraleller mellan, vardagskläder och sportkläder, vad 
skiljer de åt? och de olika märkena på marknaden? En stor skillnad ligger i hur de exponerar och an-
vänder tekniken i kläder.

Den första av mina tre forminriktningar var “Discrete“ där jag har fokuserat på enkla, men viktiga de-
taljer. Funktionellt med pondus.
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Under skissarbetet med den här forminriktningen har jag fokuserat mycket på hur tekniken visas, och 
hur mötet mellan de olika panelerna ser ut, ärligt med pondus... lite större svepande ytor som har en 
tydlig funktion, inte varit rädd för att låta material och objekt ta plats.
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En av mina forminriktningar var “diskret“ värden som jag hämtade upp var enkelhet, 
stilrent och enkla men viktiga detaljer. jag valde i det här konceptet att dölja tekniken när 
den inte används, och sen när den väl blåses upp så bildar det ett grafiskt mönster, och ger 
användaren fysisk feedback på att tekniken jobbar, en egenskap som jag hämtade upp under 
utvärderingen av mina första grundkoncept.

UTVÄRDERING MED ANVÄNDARE:

Snyggt! Mångsidigt, känns lätt att kombinera med andra plagg, variabel passform är 
positivt.

Ser lite slapp ut på överkroppen? hur fungerar muddar? behöver elastiskt. känns känsligt för 
passform.
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CLASSIC SPORT
Den andra av mina forminriktningar var mer klassisk sport, jobbar mer kring det som finns i butik idag,  
det finns rörelse och dynamik i linjerna, mycket av sportkläderna idag använder accent och kontras-
terande färger och mönster för att sticka ut, de är inte blyga visar och överdriver teknik, leder blick till 
sig och sticker ut från vardagskläder.
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Under skissarbetet med den lite sportigare inriktningen jobbade jag med mer aggresiva skärningar lin-
jer som visar fartfyllda mönster, exponerar och framhäver teknik, stoppar den i fokus. det är lite snäva-
re passform och uttrycksfulla mönster.
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Till den här inriktningen valde jag sport, hämtar drag från det som finns på marknaden idag, 
mycket av en sportig känsla sitter i färgsättning, något som jag försökte hålla nere under 
presentationsbilderna för att lättare kunna utvärdera med mina användare och få en mer 
objektiv bild.

Sportinriktningen är inte lika blygsam som de andra, visar och markerar tekiken mer, vilka 
områden som är aktiva och färgområdena markerar hur plagget är skuret, och jag har valt 
raglanarmar, som är vanligare på sport och funktionsplagg, det ger en lite mer följsam form 
över axlar men styvare material ger mer skrynklor kring armhålor och axlarna blir inte lika 
definerade.

jag har även lagt till en linning i det här konceptet som sitter tightare över höfterna, med 
integrerad förvaring som är lite större för t.ex. mobiltelefon.

UTVÄRDERING:

Känns dynamisk. sticker ut

Känns lite rymd, på ett dåligt sätt. Förvaring känns svårt att hålla på plats. annars smart med 
tight. Kan bli svårt att kombinera med andra plagg? 

Under skissarbetet med den lite sportigare inriktningen jobbade jag med mer aggresiva skärningar lin-
jer som visar fartfyllda mönster, exponerar och framhäver teknik, stoppar den i fokus. det är lite snäva-
re passform och uttrycksfulla mönster.
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LO-FI
Den sista av mina forminriktningar är Lo-Fi, en tillbakahållen inriktning som exponerar teknik och en-
kelhet utan att skryta med den, en manuell känsla med funktionella detaljer.
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Under arbetet med den här forminriktningen sökte jag efter en tydligare statik än i de två andra, en 
nedtonad version av sport, men tydligare teknik än diskret.
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Den sista av mina inriktningar har även den en lite tillbakahållen känsla, men exponerar 
teknik på ett annat sätt, jag ville skapa en mer manuell känsla men ändå hålla kvar lite 
funktionella detaljer, t.ex. snedställd dragkedja för att motverka skav mot hals och haka.

Den här forminriktningen är mer manuellt inriktad, visar teknik men uttrycker ändå en viss 
statik till skillnad från Sport som går mer åt det dynamiska hållet.

UTVÄRDERING:

Enkelt, bra med dragkedjan! men behövs den hela vägen ner? 

Ser lite kladdigt ut med material och strukturkombinationer, behöver annat mönster, måste 
prickarna sitta ihop?
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FÄRGARBETE

Under mitt Färgarbete pratade jag mycket med mina användare, det finns en strävan 
och funderade på vart man vill positionera sig på marknaden, vardags, frilufts och 
sportkläder skiljer sig mycket från varandra i färgpaletten, det fanns en önskan om 
att kläderna skulle gå ifrån det klassiskt sportiga, med väldigt mättade klara starka 
färger och istället gå mer mot friluftspaletten som har lite mer dova urvattnade toner, 
fortfarande pigga bryska färger med inte riktigt lika mättade.

i linje med min valda forminriktning “Diskret“ är detaljerna varsamt färgsatta, och 
jackan har stora löpande färgfält.
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Mitt resultat är en användarcentrerad jacka, med möjlighet att anpassas efter användaren 
och rådande förhållanden. Jackan är framtagen för att kunna anpassas under användning, 
ett träningspass. det är ett resultat som utvecklas tillsammans med användaren och 
förändrade förutsättningar. Tekniken bygger på variabel luftisolering där användaren kan 
förändra den isolerande luftspalten i språnget.

Resultatet har ärvt många av funktionerna från dagens träningsplagg, t.ex. svettavledning, 
väta leder värme 25 gånger mer än luft, vilket kan leda till oönskad nedkylning, i och med att 
svetten leds bort från kroppen går det att kontrollera isoleringen på ett nytt sätt... 

Effekten är avvägd för att hålla flexibilitet och användarvänlighet samtidigt som den är 
effektiv. Den är fokuserad på kroppens naturliga “buffertzoner“ s.k. hotspots, där större 
mängder blod flödar nära huden för att reglera temperaturen. Värme isoleras resp. ventileras 
mer effektivt runt dessa områden och kyler/värmer blodet som sedan transporteras vidare ut 
i kroppen och påverkar hela kroppen.

Det är en lite snävare passform över överkroppen och lösare neråt midjan, för att ge plagget 
en lättare känsla när man bär det, något som efterfrågades av användrna.

Detaljarbetet med dragkedjor och reglage är utformat för att enkelt kunna förändras i 
språnget, men även med påbyggnadsplagg, antingen ytterligare lager eller t.ex. handskar.

Överdelen består av tre olika materialuppsättningar, närmast kroppen finns ett lager 
merinoull, ett naturligt material som har god fuktavledningsförmåga, värmer även när fuktigt 
och har naturligt ett skydd mot odör, vilket ger plagget längre livslängd till skillnad från 
syntetiska alternativ.

I överkroppen finns lufttäta kanaler med lättviktsdun som fylls genom en enkel rörelse, och 
töms med hjälp av en pump placerad på vänster axel. 

När de är luftfyllda skapas en luftspalt mellan kropp och yttersta lagret som isolerar och tar 
till vara på kroppsvärmen.

Huvudmaterialet som löper över hela jackan är ett syntetiskt lättviktsmaterial som andas för 
att transportera bort väta, men skydda mot vind och lättare regn.

SLUTRESULTAT
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Form

Jackan har en enkel avskalad form med lite lägre skurna axlar för att få en mer sofistikerad 
siluett, det gör att ärmarnas normalposition är närmare kroppen, anpassat för löparens 
rörelser och ger ett säreget uttryck.

Hög krage, som är högre i nacken, med snedställd “half-zip” dragkedja fram, för komfort, 
inga hårda detaljer mot hakan.

Men också för att hålla styrsel kvar på jackans högra sida när jackan är uppknäppt så hålls 
den längre delen av kragen fast med magneter för att effektivt kunna tömma jackan på 
värme.

Herr och dam modellen skiljer sig lite i passform, kvinnor har ofta lite lägre blodcirkulation 
vilket gör att de lättare fryser om t.ex. svank/bak så jackan är lite förlängd och mer tilltagen 
kring höftparti. på dam modellen så går även luftkanalerna lite högre upp, för att inte skapa 
obehag och bygga onödigt mycket över bysten vilket kan skapa obehag. Kvinnor har i stor 
utsträckning även sport-bh på sig under träning, den isolerar även effektivt, och gör att 
värme utsläppet över bröstet blir mindre, och gör att effekten av en extra luftspalt över hela 
bysten inte skulle bli lika stor.

Ärmsluten är extra tilltagna med förstärkt uttryck, ihopsatta som manchetter. detta för att 
enkelt kunna vika upp dem och dra dem över armbågar t.ex.

På insidan så smiter ärmsluten åt med elastiskt tyg med 3d struktur, som jobbar kring samma 
princip luftspalten kring överkroppen, skapar isolering kring blodflödet i handleden där 
blodkärlen är ytliga och värmer upp blodet innan det transporteras runt handen för att värma 
fingrar. för att istället kyla så gör den tilltagna vidden att det är enkelt att vika bort effekten.
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Teknik

Jackan har ett system av lufttäta kanaler insytt kring ovankroppen, luft är ett effektivt sätt att 
isolera, då det absorberar värmeenergi i flera former samt är lätt att hantera, och används 
på många andra saker i samhället t.ex. termosar. Kanalerna är fyllda med ett lättviktsdun 
som är vattenavstötande och effektivt håller kvar luft. fyllningen gör att när väl kanalerna 
öppnas så expanderar de och skapar struktur på insidan, alltså är det inte bara luften i 
kanalerna som isolerar, utan även den luftspalt som skapas.

Luftkanalerna öppnas enkelt under användande genom att dra i nederkant på plaggets 
framsida. Längst ner på bröstpartiet med luftkanalerna sitter öppningar som stängs med hjälp 
av insydda magnetiska trådar, när man drar i plagget öppnas dessa upp och tillsammans 
med fyllningen så fylls kanalerna.

På plaggets vänstra axel sitter en luftblåsa med en backventil, som man pumpar på för att 
tömma plagget på luft, kanalerna är ihopkopplade så samma pump tömmer alla kanaler. 
Pumpens placering beror på att majoriteten av användarna är högerhänta vilket gör det 
naturligt att sträcka sig över till vänster axel, som också bliren mer naturlig rörelse än om den 
skulle vara centrerad på plagget. Det är även en rörelse som är invand, även för de som är 
vänsterhänta så sitter bröstfickor och dyl. på plagg idag på vänster sida.

På ryggen så löper luftkanalerna över korsryggen som är ett stort område som kroppen 
svettas och släpper ut värme på, under luftkanalerna så sitter det tunnare mesh mot kroppen. 
Vilket gör att när kanalerna är fulla så isolerar det och håller värmen inne, men när 
kanalerna töms så ventilerar de istället och skapar cirkulation runt kroppen och effektiviserar 
nedkylningen.

SPLITSCREEN.

SEALS OFF VENTS

3/4 BAKIFRÅN + VENT CLOSEUP

SPLITSCREEN TILLHÖGER?
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Pumpen för att tömma jackan består av en luftblåsa i silikon för att hålla form, den här är 
sammankopplad med kanalerna, men öppen i toppen, där det ligger ett memran som hålls 
på plats av en ytterligare del, undertrycket som bildas i kanalerna håller membranet på plats, 
och luften ute, när man pressar på luftblåsan så agerar membranet backventil och blåser ut 
luft igenom öppningen i tyget.

den här konstruktionen är inpacketerad med yttersta lagret tyg som är vävt och format efter 
blåsan.

Kanalerna är fyllda av lättviktsdun som reser på sig vid kontakt med luft, och ökar storleken 
på kanalerna, drar till sig luft, för att sedan komprimeras när jackan töms på luft...

FÄRG

Färgsättningen är tillbakahållen men uttrycksfull, finns en möjlighet till bred varians, men 
stora chok av färg hålls samman för att ge ett diskret och stilrent uttryck till jackan...

paletten är tagen från kläder vanliga inom frilufts segmentet, istället för de lite mer mättade 
och utstickande färgerna som finns hos sportkläder i stor utsträckning idag...

LUFTBLÅSA

MEMBRAN

INFÄSTNING

TYG
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MODELL

TACK!

Erik Stensson
erik.stensson@gmail.com


