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Sammanfattning 
Det här examensarbetet om 15 högskolepoäng behandlar sågskyddstextilens bidrag 

till komfortnivån i sågskyddsplagg. Personlig skyddsutrustning kräver att 

materialet innehar specifika egenskaper vilka ofta står i konflikt med en god 

komfortnivå. För sågskyddsutrustning liksom flera andra typer av skyddsutrustning 

är det främst den termiska komforten som begränsas. Det kan få inverkar på både 

arbetsförmåga och hälsa för användaren, så att utrustningen inte bara höjer 

säkerheten utan samtidigt riskerar den.  

 

Variationen i mätbar termisk komfort har studerats genom att ett urval av 

varptrikåvaror avsedda att användas som sågskydd testats avseende 

komfortegenskaperna ångmotstånd, luftgenomsläpplighet och 

vätskeledningsförmåga. Resultatet har ställts mot konstruktionsvariablerna 

kvadratmetervikt och masktäthet med hjälp av linjär regression för att eventuella 

samband skulle framträda. Vidare har en enkätundersökning utförts med syfte att 

ge en bild av hur användaren av textil sågskyddsutrustning i form av 

sågskyddsbyxor uppfattar komforten eller bristen därav i ett sådant plagg.   

 

Resultatet av materialtesterna tyder på en stor variation vad gäller de testade 

egenskaperna. Störst var variationen i vätskeledningsförmåga och därefter 

ångmotstånd. Lägst var variationen i luftgenomsläpplighet. Genomgående var att 

inget material var bäst eller sämst i alla tester, utan materialen fick spridda 

placeringar räknat över de tre testmetoderna. Resultatet för de två foder som var 

med i testerna tyder på att val av foder kan få stor betydelse. Framförallt för 

vätskeledningsförmågan, där skillnaden mellan de två fodren var som störst.  

 

Resultatet av enkäten tillsammans med den genomförda litteraturundersökningen 

visar på att just termisk komfort är av största betydelse för användaren av textil 

sågskyddsutrustning. Det trots att även andra komfortbrister nämndes av de som 

svarade på enkäten. Genom att branschen anammar och arbetar vidare med 

resultatet av det här arbetet skulle lägsta nivån för termisk komfort hos 

sågskyddstextil kunna stiga. Dessutom skulle arbetet kunna bidra till en ökad 

medvetenhet hos branschen kring riskerna med för låg termisk komfort i 

skyddsutrustning. 

 

Nyckelord: textil komfort, komfortmätning, PPE, skyddsutrustning, sågskydd, 

ångmotstånd, luftgenomsläpplighet, vätskeledningsförmåga, wicking  

 



Abstract 

This bachelor thesis concerns chainsaw protection textile and its contribution to the 

comfort level in chainsaw protective equipment. Personal protective equipment 

requires that the material holds specific characteristics which often contradict a 

good comfort level. For chainsaw protective equipment, as well as several other 

types of protective equipment, the main issue is the thermal comfort. It can have an 

impact on both the working capacity and health of the user, so that the equipment 

not only enhances security but puts it at risk at the same time. 

 

The variation in the measured thermal comfort has been studied by a range of warp 

knit goods for use as protective reinforcement in chainsaw protective equipment. 

The materials were tested for comfort characteristics vapor resistance, air 

permeability and wicking. The result was compared to variables weight in g/m
2
 and 

gauge/cm
2
 by use of linear regression. Furthermore, a survey was conducted with 

the aim of providing a view of how the user of textile chainsaw protective 

equipment perceives comfort or lack thereof in such garments. 

 

The results of the materials tested indicate a large variation in the tested properties. 

The greatest variation was found in wicking followed by vapor resistance.  The 

lowest variation was found in air permeability. Consistently no material received 

the highest or the lowest result in all tests. The results for the two linings involved 

in the tests suggest that the choice of lining may be important. Especially for 

influence in wicking where the difference between the two liners were substantial. 

 

The results of the survey along with the literature survey shows that thermal 

comfort is of utmost importance for users of textile chainsaw protective equipment, 

although other parts of comfort was also mentioned by the respondents. If the 

industry were to adapt and continue working with the results of this thesis the level 

of thermal comfort in textile for chainsaw protection could increase. Moreover, this 

work could contribute to an increased awareness of the risks of low thermal 

comfort in personal protective equipment. 

 

Keywords: textile comfort, comfort measurement, PPE, protective equipment, 

protective reinforcement, vapor resistance , air permeability, wicking 

  



Populärvetenskaplig sammanfattning 
Problem med komfort i personlig skyddsutrustning kan innebära allvarliga följder 

då användarens säkerhet och hälsa sätt på spel. Det kan ske genom att 

utrustningens utformning stör användarens arbetsförmåga, koncentration eller ökar 

den fysiska ansträngningen. Ofta är det inte enkelt åtgärdat eftersom det är den 

skyddande funktionen hos utrustningen som orsakar den låga komfortnivån. I det 

här arbetet har textil som utgör skyddsbarriären i sågskyddsplagg studerats. Försök 

har gjorts att reda ut hur stor skillnaden är mellan olika typer av sågskyddstextil 

avseende den mätbara termiska komforten. Det vill säga de komfortegenskaper 

som inverkar på kroppens temperaturreglering.  

 

Tre olika testmetoder användes för att klassificera materialens termiska komfort. 

Genom arbetet upptäcktes stora variationer, framförallt i materialens förmåga att 

leda bort fukt i vätskeform från huden. Även i materialens förmåga att släppa 

igenom ånga fanns skillnader, men i materialens förmåga att släppa igenom luft var 

skillnaden mindre. Sammantaget var tre av tolv material bättre än övriga, men inget 

material toppade i alla kategorier.  

 

Arbetet innefattade även en enkätundersökning med vilken syftet var att kartlägga 

användarens uppfattning om eventuella komfortbrister i sågskyddsbyxor. Det 

framkom att en knapp majoritet tycker att sågskyddsbyxor är komfortabla. Trots 

det angav de tillfrågade en lång rad upplevda komfortbrister, där problem med att 

byxorna känts för varma var mest förekommande.  

 

Resultatet av arbetet tyder på att det finns utrymme för en jämnare och högre 

komfortnivå för sågskyddstextil. Genom att arbeta fram detta skulle branschen 

kunna bidra till en säkrare arbetsmiljö för alla som använder sågskyddsutrustning 

och i längden kanske även andra typer av skyddsutrustning.   



Förord 
 
Det här är ett examensarbete på kandidatnivå om 15 högskolepoäng utfört under 

textilingenjörsutbildningen på Högskolan i Borås. Mina kunskaper om textil 

komfort och komfortmätning har fördjupats mycket, vilket har varit ett personligt 

mål under hela projektet. Termiska komfortegenskaper hos sågskyddstextil har 

undersökts på uppdrag av företaget Engtex AB, där Malin Stenmarker varit 

kontaktperson och handledare. Ett tack riktas till Engtex för tillgång till material 

och framförallt till Malin för engagemang och hjälp då frågor och hinder 

uppkommit under projektets gång. 

 

Det praktiska arbetet med tester utfördes hos Swerea IVF under handledning av de 

kunniga medarbetarna på de textila laboratorierna. Jag vill särskilt tacka Ebba 

Magnusson, Karin Christiansen, Simonetta Granello, Marie-Louise Helgee och 

Helena Hjärtnäs för tydliga instruktioner och svar på mina många frågor.  

 

Kristina Gutfelt har varit min handledare på Textilhögskolan under arbetet och har 

bidragit med värdefulla tips och nya synvinklar genom projektets alla delar. Stort 

tack för ditt stöd, Kristina.  
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

Vid arbete som utförs med risk för skada på den personliga hälsan är det vanligt 

och ibland ett lagkrav att personlig skyddsutrustning används. Hotet kan vara av 

varierande slag som giftiga kemikalier, extrema temperaturer eller risk för 

mekanisk skada. I den sistnämnda kategorin ingår risker förknippade med 

användning av olika typer av motoriserad sågutrustning vid skogarbete, där 

avsaknad av rätt skyddsutrustning kan få förödande konsekvenser för användaren. 

På grund av det tillkom under 2012 en föreskrift (AFS 2012:1) från 

Arbetsmiljöverket i Sverige om att den som i yrket hanterar motorkedjesåg eller 

röjsåg måste bära skyddsutrustning som innefattar sågskyddsförsedda byxor eller 

byxholkar. Förordningen har skapat förutsättningar för ett ökat medvetande kring 

vikten av att välja rätt skyddsutrustning, men många gånger innebär en ökad grad 

av skydd också minskad komfort. De material som möjliggör skyddet är ofta de 

som avgör den övre gränsen för hur komfortabelt ett plagg kan bli.  

 

1.1.1 Skyddsutrustning och brist på komfort 

Frågan om skydd och komfort har tidigare behandlats ur olika vinklar. Lee och 

Obendorf (2007) studerade ämnet genom att ställa skyddsförmågan hos en grupp 

textila material avsedda att fungera som kemikalieskydd mot komfortegenskaperna 

luft- och ånggenomgång. Det generella mönstret var att en hög skyddsförmåga 

betyder låg komfort. Akbar-Khanzadeh, Bisesi och Rivas (1995) undersökte 

huruvida olika typer av skyddsutrustning upplevdes som komfortabla av en grupp 

medarbetare hos en biltillverkare. Av studien framkom att ungefär hälften av de 

tillfrågade upplevde sin skyddsutrustning som icke komfortabel, trots en 

omfattande utveckling vad gäller passform, vikt och estetik hos utrustningen. 

Mönstret kring icke komfortabel skyddsutrustning är återkommande för många 

typer av skyddsutrustning. 

 

1.1.2 Skyddsfunktionen i sågskyddsplagg 

Trots att ett sågskyddsplagg inte innebär några garantier om skydd för användaren 

så kan ett högt skydd ges. Skyddet kan fungera på olika sätt och kan inkludera att 

kedjan slinter mot materialet istället för att skära genom det, att fibrerna absorberar 

rörelseenergi istället för att gå av så att kedjan stannar av eller att kedjan drar ut 

fibrer eller hela garnsträngar som fastnar i motorkedjesågen så att den stannar.(SIS 

1993) Ett vanligt användningsområde för sågskyddstextilen är som benskydd. 

Textilen sitter då som foder i byxorna, vilka delas in olika designgrupper. Design A 

innebär en heltäckande byxa där hela framdelen samt sidan på vänster ben och 

insidan av höger ben fodras av sågskyddstextil. Design B liknar A men här fodras 

även insidan av vänster ben. En byxa med design C är heltäckande och har 

sågskyddstextil på hela framsidan och dessutom på hela baksidan upp till 50 mm 

nedanför grenen mot insidan av benen och i nivå med grenen mot utsidan av benet. 

(SIS 1995a) Vald design varierar med användarens arbetsuppgift. Design C 

används exempelvis främst av arborister som i arbetet rör sig så att sågkedjan vid 

en olycka även kan komma åt baksidan av benen.  

 

Skyddsnivån avgörs även av den kedjehastighet materialet ska tåla, uppdelat i tre 

klasser. Klass ett innebär att sågskyddet ska klara kedjehastigheten 20 m/s, klass 

två 24 m/s och klass tre 28 m/s. (SIS 1995a) För att nå upp till den här nivån krävs 
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det i dagsläget att plagget fodras med flera lager av sågskyddstextil, vilket i sin tur 

ofta gör att plagget känns klumpigt, tätt och tungt. 

 

1.1.3 Uppdraget 

Engtex AB tillverkar varptrikå och en av de större produktgrupperna är varptrikå 

för personlig skyddsutrustning i form av sågskydd. Företaget, som är 

marknadsledande på området, har under en längre tid märkt av en förändring i 

marknadens efterfrågan som i allt högre grad går mot en ökad komfort hos 

produkterna. En strävan har därför varit att utveckla material för sågskydd med så 

hög komfort som möjligt. I det här examensarbetet har material ur Engtex 

produktion testats och utvärderats med avseende på olika termiska 

komfortegenskaper. Parallellt har en kartläggning av komfortegenskapernas 

verkliga betydelse för användaren gjorts.   

 

1.1.4 Sågskyddstextil ur ett miljöperspektiv 

Miljöfrågor får ofta en underordnad betydelse då produktens funktion är att 

tillhandahålla en ökad säkerhet. Det gäller till viss del även sågskyddstextil. 

Däremot används sågskyddstextilen direkt mot huden och ur det hänseendet är det 

viktigt att producenten är noggrann med de kemikalier som används i 

produktionen. De material för sågskydd som testats i det här arbetet är alla 

tillverkade av garn som är certifierat enligt Oekotex100. Ingen beredning eller 

färgning behöver utföras efter tillverkningen och även den färdiga textilen innehar 

Oekotex-certifiering (Engtex 2014). Trots att den här typen av certifiering 

egentligen inte säger något om miljöpåverkan under tillverkningsprocessen så visar 

den på en ren produkt som inte släpper ifrån sig några känt farliga ämnen till 

människa och miljö under användningsfasen.  

 

Sågskyddstextil tillverkas i dagsläget uteslutande av syntetfiber framställda från 

ändliga resurser. Det på grund av kraven på fibern för att nå upp till rätt egenskaper 

hos slutprodukten. I vissa fall, som med några av materialen i det här arbetet, väljs 

enbart en fibertyp vilket möjliggör en bättre återvinning av uttjänta produkter. 

Materialen som testats presenteras mer utförligt i avsnittet 2.3.5 Materialurval.  

 

1.2 Presentation av problemet 

Indikationer från branschen tyder på att komfortproblemen, trots en intensiv 

produktutveckling, kvarstår. Det gäller framförallt den termiska komforten, men 

även andra egenskaper som vikt och passform. Frågetecken skapas kring 

skyddsutrustning ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom arbetsmiljö och säkerhet 

riskeras. Det är viktigt att förutsättningar finns för att skyddsutrustning används i 

tillräcklig utsträckning. En del i det är att förstå det komplicerade förhållandet 

mellan materialparametrar, mätbara komfortegenskaper och hur användaren 

upplever och agerar utifrån de komfortegenskaperna. Risken finns att en låg 

komfortnivå får användaren att avstå från sågskyddsutrustningen eller att använda 

den på ett felaktigt sätt. Förutom säkerhetsrisken så hör problemet också ihop med 

hälsorisker då fysisk ansträngning, ibland i kombination med hög temperatur och 

luftfuktighet i många delar av världen, sätter skogsarbetaren under enorm fysisk 

belastning.  

 

Eftersom mycket tyder på att en stor del av bristen på komfort i skyddskläder ligger 

i själva skyddsfunktionen så blir ett steg i rätt riktning att undersöka vilket 

utrymme som erbjuds till att förbättra komforten. Skyddsfunktionen i 
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sågskyddsplagg sitter i de lager av sågskyddstextil som plagget fodras med. Därför 

har varptrikå avsedd att användas som sågskydd studerats, både för att utvärdera 

hur stort komfortspannet är mellan olika material och för att försöka identifiera 

möjliga orsaker till skillnader. Eftersom sågskyddet appliceras i flera lager i 

plagget är det tänkbart att materialparametrar som vikt och masktäthet spelar större 

roll för den termiska komforten än parametrar som exempelvis fibertyp. Särskilt 

som valet av fibertyp till sågskyddstextil rör sig inom de hydrofoba syntetfibrerna. 

Vikt och masktäthet har därför fått representera materialparametrar i 

undersökningen. 
 

1.2.1 Arbetets syfte 

Innehållet i den här rapporten belyser ämnet komfort hos textil skyddsutrustning 

genom att sågskyddstextil studerats. Syftet har varit att undersöka hur stor 

skillnaden är vad gäller komfortegenskaper mellan olika varptrikåvaror avsedda för 

sågskydd. En del av syftet har också varit att identifiera de komfortegenskaper som 

är mest relevanta för användaren. Fokus har legat på termisk komfort, men även 

andra typer av komfortegenskaper, relaterade till bland annat hudkontakt och 

passform, har till viss del behandlats.  

 

1.2.2 Forskningsfrågor 

Arbetet har utgått från ett antal forskningsfrågor där huvudfrågan att besvara har 

varit 

 

Hur ser variationen ut mellan olika varptrikåvaror för sågskydd vad gäller den 

termiska komforten? 

 

Förutom huvudfrågan har två ytterligare frågor ställts. Den första fokuserar på 

kopplingen mellan materialet och de termiska komfortegenskaperna och lyder 

 

Hur påverkar materialegenskaperna kvadratmetervikt och masktäthet den termiska 

komforten? 

 

Den andra, som ställdes för att verifiera att rätt komfortegenskaper verkligen 

undersöktes, var 

 

Vilken eller vilka komfortegenskaper har störst betydelse för användaren av textil 

sågskyddsutrustning? 

 

1.2.3 Avgränsningar 

För att frågorna skulle kunna besvaras så grundligt som möjligt så gjordes 

avgränsningar kring problemet. Eftersom studien är inriktad mot ett textilt material 

snarare än en färdig produkt så har begränsningar funnits i hur långt olika 

komfortegenskaper har kunnat utvärderas. Trots att exempelvis passform berörs så 

har den inte testats då det är en egenskap som inte i direkt form berör 

sågskyddstextilen. Även egenskaper som rör taktil komfort har utvärderats i lägre 

grad än de termiska egenskaperna.  

 
Inte heller hela materialpaket för färdiga produkter har testats. Principen för hur 

skyddet i sågskyddstextil fungerar är en gemensam nämnare i flera olika typer av 

sågskyddsplagg, vilket gör att materialet som används för detta ändamål är likartat 

oavsett i vilket plagg eller fabrikat det sitter. Däremot skiljer sig andra detaljer, så 
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som yttertyg, åt från modell till modell. Skulle hela materialpaket ha testats så 

skulle resultatet inte ha kunnat appliceras lika brett.  

 

Även om arbetet tar upp hållbarhetsaspekter som hur komforten påverkar 

arbetsmiljö, hälsa och säkerhet så har andra delar av hållbarhetsperspektivet fått 

skalas bort. Eftersom exempelvis miljöfrågor inte på ett direkt sätt påverkar eller 

påverkas av komfortnivån så har de bortsetts från i det följande.  
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2. Metod 
 

Kunskapen kring komfort hos textil skyddsutrustning är utspridd över flera olika 

ämnesområden och står att finna både hos marknaden för skyddsutrustning och i 

forskning om bland annat arbetshälsa och textilteknologi. Dessutom tangeras andra 

ämnesområden som exempelvis humanbiologi. För att en så tydlig bild som möjligt 

av denna kunskap tillsammans med en fördjupad förståelse kring problemet skulle 

kunna skapas valdes tre olika perspektiv. En litteraturstudie, en enkätundersökning 

och en grupp standardiserade testmetoder för komfortmätning av textil 

kombinerades för att komplettera varandra. Litteraturstudien gjordes för att 

kartlägga befintlig kunskap och klargöra vad som hittills varit dominerande i form 

av komfortegenskaper kopplade till skyddsutrustning. Ändamålet med 

enkätundersökningen var att ge en indikation om vilka komfortegenskaper som 

verkligen spelar in i användarens upplevelse av textil sågskyddsutrustning. 

Slutligen genomfördes materialtesterna på en rad prover av varptrikå avsedda att 

användas som sågskydd. Resultatet av testerna användes för att besvara den 

huvudsakliga forskningsfrågan. 

2.1 Litteraturstudie  

Olika typer av kunskap behövde täckas in för att en så komplett bild av problemet 

som möjligt skulle skapas. Litteraturgranskningen skulle inte bara bidra till att 

svara på frågan om hur textila komfortegenskaper är av vikt för användaren av 

skyddsutrustning i allmänhet och textilt sågskydd i synnerhet. Den skulle också 

hjälpa till att belysa vilka komfortegenskaper som eventuellt kunde vara 

prioriterade att undersöka. Omfattningen på tidigare arbete kring textil komfort och 

fysiskt arbete gjorde att det var svårt att bedöma var gränserna för litteraturstudien 

skulle sättas. Därför kan det inte uteslutas att viktig information förbisetts. Däremot 

har fokus vid val av litteratur varit att studera främst vetenskapligt granskat 

material och primärkällor. I enstaka fall då innehållet ansetts tillräckligt relevant 

har även sekundärkällor använts. I de fall information hämtades ur tryckt material 

rörde det sig om böcker med ett mer allmänt textiltekniskt innehåll, vilka ändå 

bedömdes som relevanta eftersom aktuell författare ansågs välbekant inom 

området. De innehöll även avsnitt som behandlade ämnet på ett bra sätt. 

 

2.1.1 Genomförande av litteraturstudie 

Eftersom strävan vid litteratursökningen var att täcka in bred kunskap så gjordes 

sökningar med hjälp av olika verktyg. Via sökindexet Summon inhämtades en stor 

del av framförallt det bredare materialet, men även databaser som Science Direct 

och Google Scholar användes för att bilda en djupare förståelse. Databasen e-Nav 

nyttjades för tillgång till standarder. 
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2.2 Enkätundersökning 

I ett försök att bredda kunskapen kring problemets förankring i verkligheten 

gjordes en kartläggning av användarens upplevelser med hjälp av en 

enkätundersökning. Frågor ställdes om upplevelser av en rad komfortaspekter och 

om vanor förknippade med användande av sågskyddsbyxor. Förhoppningen var 

framförallt att få information om de komfortegenskaper där användaren idag ser 

brister. Inför undersökningen gjordes inget aktivt urval och analysen av resultatet 

får därför ses som en indikation snarare än grund för generella slutsatser. Brister i 

urvalet blir tydliga då gruppen av tillfrågade jämförs med populationen så som den 

presenteras av Skogsstyrelsen (2013). Enkätundersökningen besvarades enbart av 

män trots att populationen av sysselsatta inom skogsbruk i Sverige enligt 

Skogsstyrelsens statistik bestod av cirka 9% kvinnor vid den senaste mätningen. 

Även åldersfördelningen bland de som svarade på enkäten vägde kraftigt över på 

en av fyra åldergrupper. Det kan mycket väl ha påverkat resultatet, bland annat på 

så sätt att olika åldersgrupper kan vara olika känsliga för eller ha olika 

förväntningar på brister i komforten.  

 

Enkäten distribuerades som webbenkät via ett internetforum med inriktning mot 

skogsbruk. Det kan förutsättas att många besökare var beredda att diskutera 

liknande ämnen och dela med sig av sina åsikter redan då de valde att besöka 

forumet. Trots det hade forumkonversationen där länken fanns besökts drygt 700 

gånger under samma vecka, men enbart 45 personer svarade. Ett mycket stort antal 

av besökarna valde alltså att avstå från att besvara enkäten. Det minskar ytterligare 

möjligheten att dra slutsatser från undersökningen. Enkäten i sin helhet med en 

översikt av resultatet presenteras i bilaga. (Bilaga 1) 

 

2.2.1 Genomförande av enkätundersökning 

Valet att distribuerades enkäten som webbenkät via ett internetforum med 

inriktning mot skogsbruk gjordes för att nå en population av användare som har 

stor erfarenhet av problemet. För att minska påverkan på resultatet på grund av 

felaktiga formuleringar, frågeföljder och liknande så testades enkäten i förväg med 

hjälp av en representant ur populationen. Ett par svarsalternativ formulerades 

därefter om och en fråga byttes ut. 

 

Resultatet av enkäten redovisas på ett relativt enkelt sätt för att stå i relation till 

undersökningens storlek och reliabilitet. Analysen av resultatet är därför inte helt 

uttömmande. Störst vikt har lagts vid vilka brister i komforten flest personer svarat 

att de upplevt. Vissa frågor har dock analyserats utefter inbördes relation. 

 

2.3 Materialtester 

Tre olika standardiserade tester utfördes. Proverna erhölls ur Engtex sortiment och 

testerna var avsedda som värdemätare för egenskaperna ångmotstånd, 

luftgenomsläpplighet och vätskeledningsförmåga. Valet av testmetoder gjordes till 

viss del utifrån vad som tidigare varit praxis hos Engtex när det gäller den här 

typen av textil men framförallt utifrån utfallet av litteraturstudien och 

enkätundersökningen, som båda antydde att termisk komfort är den mest kritiska 

komfortaspekten att ta hänsyn till i det här fallet. De tre egenskaperna ångmotstånd, 

luftgenomsläpplighet och vätskeledningsförmåga berör alla termisk komfort på 

olika sätt vilket gör att de kan sägas komplettera varandra.  

 

Genom att följa internationella standarder var tanken att det i framtiden ska gå att 

jämföra studiens resultat med kommande undersökningar från både den här och 
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andra delar av världen samtidigt som det blir relevant för den som arbetar med den 

här typen av textil. Materialen testades i den form de placeras i plagget, det vill 

säga i flera lager och i vissa fall tillsammans med ett foder. Förhoppningen var att 

genom materialtesterna upptäcka inom vilka värden materialen befinner sig för 

respektive komfortegenskap och hur värdena fördelar sig. Som alltid kan en 

felkälla ha varit hanteringen av material och testutrustning. 

 

Testernas resultat ställdes mot materialaspekterna masktäthet och kvadratmetervikt 

genom linjär regression med en förhoppning om att inte bara skillnader utan även 

eventuella samband skulle visa sig. Enkätundersökningen hade gett indikation om 

att kvadratmetervikt förutom att vara en materialaspekt även kunde vara en 

komfortegenskap av värde att undersöka. Därför blev sökandet efter samband 

också ett sökande efter samband mellan två olika komfortegenskaper. 

Determinationskoefficienten (r
2
) togs fram som indikation för styrkan på 

sambandet mellan variablerna. I de fall samband framträdde togs även linjens 

ekvation fram.  

 

2.3.1 Genomförande av materialtester 

Samtliga provkroppar konditionerades under minst 12 timmar i kontrollerad miljö 

med temperaturen 20°C och en relativ luftfuktighet på 65 %. Vid två tillfällen 

under testperioden hade klimatet varit felaktigt under natten innan testdagen, men 

tester utfördes ändå efter bedömningen att den aktuella förändringen i klimatet inte 

skulle påverka materialen i betydande grad. Främst eftersom samtliga material 

bestod av hydrofoba fibrer och dessutom inte hade genomgått någon tvättning och 

torkning innan konditionering. 

 

2.3.2 Ångmotstånd 

Ångmotstånd testades med hjälp av den så kallade Hudmodellen efter instruktioner 

enligt standarden ISO 11092 (1993). Maskinen som användes består av en 

kammare där den relativa luftfuktigheten hålls vid 40 %, temperaturen vid 35°C 

och vindhastigheten vid 1m/s. I kammaren finns en mikroporös mätplatta, som 

även den hålls vid 35°C och som kontinuerligt matas med destillerat vatten. 

Mätplattan täcktes med ett membran för att släppa igenom vattenånga men inte 

vätska. Tre provkroppar, vardera 25 x 25 cm stora, av varje material stansades ut. 

Provkroppen staplades med samtliga lagers tekniska avigsidor nedåt och tejpades 

fast i klimatkammaren på den porösa mätplattan täckt med membran. Trots att 

provkropparnas tjocklek i vissa fall översteg 0,5 cm följdes instruktionen för 

tunnare prover i samtliga fall. Det för att få så jämförbara provresultat som möjligt 

och för att undvika att de övre lagren skulle följa med vinden vilket kan bli fallet 

om den ram som rekommenderas för tjockare prover används. Därför hamnade 

provkropparna inte i liv med temperaturväktaren som standarden förespråkar vilket 

kan ha påverkat vindturbulensen i kammaren. Provkroppen slätades ut för att veck 

och luftfickor skulle undvikas, men sträcktes inte ut. Det värmeflöde som krävdes 

för att, trots avdunstningen genom materialet, hålla plattan vid en konstant 

temperatur av 35°C mättes av och på så sätt kunde hastigheten för avdunstning 

avgöras och materialets motstånd mot ånggenomgång anges med 

kvadratmeterpascal per watt. Värdet avlästes då den uppmätta enheten hamnat i 

jämvikt, med en avvikelse på maximalt 2%. Inför varje ny dag med mätningar 

gjordes även en referensmätning av plattans nollvärde vilket sedan kunde räknas av 

vid de mätningar som utfördes under dagen.  
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2.3.3 Luftgenomsläpplighet 

För att testa luftgenomsläpplighet användes instruktioner enligt standarden SS-EN 

ISO 9237 (1995b). I början av varje testdag kalibrerades utrustningen med hjälp av 

testplattor med en bestämd luftgenomsläpplighet. Av varje material togs ett 

tygstycke med rätt antal lager ut. Provkroppen spändes fast i en ringformad hållare 

så att materialet täckte den 20 cm
2 
stora öppningen mot luftsuget och med den 

tekniska avigsidan på varje lager nedåt. Veck minimerades utan att provkroppen 

sträcktes ut eller att konstruktionen skjuvades i någon riktning. Luftsuget startades 

och lufthastigheten justerades tills ett tryckfall på 1 mbar uppnåddes och 

stabiliserades. Medelhastigheten för luftflödet över samtliga 10 provkroppar för 

respektive material räknades ut, tillsammans med 95 % konfidensintervall. Värden 

lästes av som l/m
2
s, det vill säga detsamma som mm/s.  

 

2.3.4 Vätskeledningsförmåga 

För att testa provernas förmåga att transportera fukt i vätskefas användes en så 

kallad Moisture Management Tester (MMT) enligt instruktioner baserade på 

standarden AATCC 195 (2009). Ur varje material togs fem provkroppar med 

måtten 8 x 8 cm ut. Samtliga lager staplades så att den tekniska avigsidan vette 

uppåt och provkroppen placerades mellan två plattor försedda med elektroder 

placerade i ringar. En pump doserade 0,15 g saltlösning uppifrån på mitten av 

provet. Saltlösningen kalibrerades innan varje ny dag av provningar med en 

konduktivitetsmätare så att värdet låg inom intervallet 16 mS/cm +/- 0,2 mS/cm. 

Pumpningen pågick under 20 sekunder men mätningen gjordes under 120 

sekunder. Resistansändringen då vätskan färdades utåt och nådde de olika 

elektrodcirklarna registrerades av maskinen på ovan- och undersidan separat, så att 

information om hur vätskan gick igenom materialet kunde hämtas tillsammans med 

information om hur vätskan spred sig över respektive yta. Ur mätningen erhölls 

följande värden. 

 

- Vätningstid i sekunder för ovan- (WTt) och undersida (WTb), vilket 

motsvarar tiden till dess att saltlösningen når första ringen som är placerad 

5 mm från doseringspipetten. 

- Maximal vätningsradie i mm för ovan- (MWRt) och undersidan (MWRb), 

det vill säga den ring vätskan når till under tiden för mätning.  

- Spridningshastighet i (mm/s) för ovan- (SSt) och undersidan (SSb), den 

hastighet med vilken vätskan sprids från mitten till den yttersta vätta 

ringen.  

- Index för transport mellan ovan- och undersidan (OWTC), visar 

materialets förmåga att leda vätskan mot undersidan och definieras som 

skillnaden mellan ackumulerat procentuellt vätskeinnehåll på ovan- 

respektive undersidan dividerat med tiden för mätning. 

- Övergripande index (OMMC), vilket inkluderar viktade värden för 

absorptionshastighet på undersidan, spridningshastighet på undersidan och 

index för transport mellan ovan- och undersidan. 
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2.3.5 Materialurval  

Inför materialtesterna valdes åtta varptrikåvaror avsedda för sågskydd ut. 

Materialens fiberinnehåll, kvadratmetervikt och masktäthet skiljer sig åt enligt 

tabellen (tabell 1). Då materialen har olika antal väftinlägg per maskrad så har ett 

väftinlägg räknats som en maskrad. I motsatt riktning har varje maskstav räknats. 

Samtliga varor testades i sex lager, vilket är det antal som ofta krävs för att rätt 

skyddsnivå ska uppnås. I tabellen anges vikten per lager. Fyra av varorna testades i 

kombination med två olika foder, som benämns a och b. Det resulterade i 12 

provmaterial allt som allt. Foder a är en oberedd vara i 100 % PET med en 

kvadratmetervikt på 58 +/- 5 g/m
2
 och en masktäthet på 127,7 maskor/cm

2
. Foder b 

är en vara i microfiber av PET, beredd för att ge en kylande effekt, med 

kvadratmetervikten 85 g/m
2
 och masktätheten 93,0 maskor/cm

2
. 

 

          Tabell 1. Urvalet av material. 

Benämning Fiberinnehåll Vikt (g/m2) 
Masktäthet 

(maskor/cm2) 
Foder 

A PET 155 +/- 2 30,1 Nej 

B PET 170 +/- 10 29,2 Nej 

C PET 150 29,2 Nej 

D 
43% PET, 22% PP, 35% 

UHMWPE 
120 +/- 3 27,3 Nej 

E 
45% PET, 35% PP, 20% 

PE 
120 +/-3 13,2 a  

F 70% PET, 30% PP 110 13,2 a 

G PET 110 13,2 a 

H 64,5% PET, 35,5% PP 99 +/- 3 13,2 a  

I 
45% PET, 35% PP, 20% 

PE 
120 +/-3 13,2 b 

J 70% PET, 30% PP 110 13,2 b  

K PET 110 13,2 b   

L 64,5% PET, 35,5% PP 99 +/- 3 13,2 b  

 

Urvalet representerar en stor del av tillgängliga varptrikåvaror för sågskydd, från 

enklare varianter till mer avancerade. Att testa en grupp med två olika foder 

gjordes med förhoppningen att fodrets betydelse skulle framträda. Däremot har 

samma material inte testats utan foder vilket gör en sådan analys begränsad. Andra 

parametrar, så som varukonstruktion, har här utelämnats eftersom de är svåra att 

gradera på liknande sätt som kvadratmetervikt och masktäthet. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I det följande behandlas vad som kännetecknar personlig skyddsutrustning, vad 

komfort innebär, hur textil komfort kan testas och hur komforten hos personlig 

skyddsutrustning kan påverka bäraren då utrustningen används under fysiskt 

krävande förhållanden. Även aspekter förenade med flerlagersvaror tas upp samt 

den säregna arbetsmiljö som råder för användaren av sågskyddsprodukter. 

 

3.1 Personlig skyddsutrustning 

Personlig skyddsutrustning kan ta många olika former och inneha vitt skilda 

funktioner. Europakommissionen (1989) har definierat skyddsutrustning som  

”… anordning eller redskap designat för att bäras eller hållas av en individ som 

skydd mot en eller flera hälso- och säkerhetsrisker”. 

 

När en arbetsrisk inte går att minimera fullt ut är personlig skyddsutrustning ofta 

nödvändigt som skydd för olyckor. Däremot kan det samtidigt bli ett nödvändigt 

ont om den komfort som utrustningen erbjuder inte är tillräcklig. 

Skyddsutrustningens utformning kan få stor påverkan på säkerheten, men inte bara 

i positiv bemärkelse. Utrustning kan störa användarens arbetsförmåga genom att 

öka den fysiska ansträngningen, hindra rörelsefriheten, stå i vägen för sinnesintryck 

eller kännas obekväm. I ett sådant fall kan utrustningen samtidigt som den skyddar 

även bidra till olycksrisken. (Slappendel, Laird, Kawachi, Marshall & Cryer 1993) 

 

Graden av påverkan från skyddskläder på prestationsförmågan vid arbete kan bero 

på flera faktorer. Plaggets vikt, volym, flexibilitet och värmande egenskaper spelar 

in men hur mycket beror på vilken del av kroppen som skyddas och vilken typ av 

arbete som utförs. I arbetssituationer där skyddskläder bärs konstant blir faktorer 

som vikt och volym extra viktiga. Komfort och prestationsförmåga hör till viss del 

ihop. En lägre komfort inverkar negativt på prestationsförmågan och kan även 

sänka plaggets förmåga att skydda användaren på så sätt att användaren helt väljer 

bort att bära plagget. Risken är hög att utrustningen inte används på ett riktigt sätt 

om den alls används. Är riskerna med att utföra arbetet utan skyddskläder välkända 

kan användaren däremot vara beredd att acceptera ett visst obehag. (Shaw  2010) 

 

3.2 Den komfortabla människan 

Komfort är ett komplext begrepp men en viktig del i mänskligt välbefinnande. Att 

en person är komfortabel kan definieras genom att personen befinner sig i harmoni 

med den omgivande miljön beträffande fysiologiska, neurofysiologiska, 

psykologiska och fysiska aspekter. (Choudhury, Majumdar & Datta 2011)  

 

En annan definition är enligt Hatch (1993) att personen befinner sig i ett smärtfritt 

tillstånd utan obehag från värme, kyla eller lukt och att graden av luftströmning 

samt ljudnivå inte känns av. Ur ett annat perspektiv kan det ses som att en 

människa inte kan vara mycket komfortabel, utan begreppet är antingen gällande 

eller inte. Människan kan befinna sig i ett komfortabelt tillstånd, men kan inte vara 

mer än komfortabel. En oklädd människa kan i längden inte överleva utanför ett 

visst och relativt smalt temperaturintervall. Intervallet utökas genom att människan 

klär sig i textilt material i form av kläder. Klädernas isolerande förmåga är extra 

viktiga vid kyla, men fyller även en funktion i ett varmt klimat genom att isolera 

huden från den omgivande högre temperaturen. 
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3.2.1 Kroppens temperaturreglering 

När kroppen i högre grad behöver arbeta för att upprätthålla rätt temperatur råder 

inte längre fysiologisk komfort. Kroppen kan inte längre arbeta lika effektivt och 

koncentrationen störs. Istället jobbar kroppen för att komma tillbaka till det 

komfortabla läget. Apparaten som hanterar kroppstemperaturen är komplicerad och 

består av många delar. Om kroppen blir för varm eller för kall skickas signaler om 

att blodflödet till huden ska öka eller minska. Blir kroppstemperaturen för hög 

transporterar blodet värmeenergi genom att konduktivt överföra värme till huden 

där den kan stråla ut till omgivningen. Vid för låg temperatur sker det motsatta då 

blodflödet till huden minskar och huden fungerar som isolering.  Värmeförlust sker 

till viss del genom andningen, men en större roll spelar svettkörtlarna i huden, vilka 

påverkas av en stigande kroppstemperatur så att porerna öppnas och svett kan flöda 

igenom så att kroppen kyls av då svetten dunstar.  (Choudhury, Majumdar & Datta 

2011) 

 

Vid plötsliga temperaturförändringar hinner kroppen inte med att själv justera för 

förändringen. Det är exempelvis anledningen till att använda ytterkläder. 

Temperaturförändringen mellan vinter och vår är utspridd över en längre tid, men 

även här får kroppen hjälp genom att klädvalet förändras. Om kroppen ändå inte 

lyckas hålla rätt temperatur uppkommer störningar som i extremfallen kan leda till 

förfrysning eller värmeslag (Choudhury, Majumdar & Datta 2011). Värmeslag är 

en typ av hypertermi där kroppstemperaturen överstiger 40,6°C och kan leda till 

livshotande tillstånd som intravaskulär koagulation, akut njursvikt och 

andningssvårigheter. Även livslånga hjärnskador kan bli följden av värmeslag. 

Förutom den typ av värmeslag som mest uppträder hos små barn och äldre så 

förekommer även en typ av värmeslag framkallad av ansträngning. Vid värmeslag 

har kroppens värmereglerande system slutat att fungera men det föregås av mindre 

allvarliga tillstånd som kan innefattar värmekramp, utmattning och svimning. 

Normaltillståndet är att kroppen lyckas reglerar kroppstemperaturen för att hålla 

den vid 37°C. Då värme alstras genom förbränning eller tas upp från omgivningen 

kompenserar kroppen genom tidigare nämnda funktioner. (Yeo 2004) 

 

3.2.2 Yttre faktorers påverkan på kroppstemperaturen 

Kroppens förmåga att reglera temperaturen påverkas dessutom av flera olika yttre 

faktorer, vilka kan delas in i omgivande temperatur, luftfuktighet, vindhastighet 

och klädernas isolationsförmåga. Den omgivande temperaturen består i sin tur av 

lufttemperaturen som möjliggör värmekonvektion mellan kropp och luft eller tvärt 

om, av strålningstemperatur från exempelvis solen och av yttemperatur som 

påverkar konduktion av värme mellan kroppen och olika ytor. Den absoluta 

luftfuktigheten inverkar på mängden svett som tillåts att dunsta från huden och på 

så sätt kyla av kroppen. I de flesta fall är huden fuktigare än luften, men om motsatt 

förhållande råder så blir också riktningen för fukttransporten den motsatta. 

Vindhastigheten har olika påverkan beroende på lufttemperaturen. Om 

lufttemperaturen är lägre än kroppens yttemperatur så kyls kroppen av vid 

luftrörelse, men om lufttemperaturen är högre så värms kroppen istället upp av 

luftrörelse. Den fjärde kategorin rör klädernas förmåga att isolera kroppen genom 

att hindra värme- och fukttransport till och från kroppen. Det blir extra påtagligt 

vid extremt höga eller extremt låga omgivande temperaturer, men kan också 

medföra negativa konsekvenser vid fysiskt aktivitet om den extra värmen 

genererad genom förbränning hindras från att lämna kroppen. (Havernith 1999) 
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3.3 Textila komfortegenskaper 

Textil komfort är komplicerat eftersom flera delar spelar in i upplevelsen av 

exempelvis ett plagg. Förmågan hos kläderna att transportera bort fukt och värme 

från kroppen är viktig både vad gäller bärarens termiska och taktila komfort. Det är 

ett begrepp som är giltigt i både varmt och kallt klimat.  

 

3.3.1 Luftens roll i klädernas isolationsförmåga 

Skillnaden mellan det som är varmt och det som är kallt avgör tillsammans med 

materialegenskaper hur snabbt värmen flödar. En oklädd människokropp som 

befinner sig i en omgivande temperatur som är lägre än hudens temperatur kommer 

att förlora värme till omgivningen varav 90% av värmen går via huden genom 

konduktion, konvektion, stålning och avdunstning och 10% går via andningen. Då 

kroppen är klädd är principerna för värmetransport desamma, men materialet bidrar 

då med motstånd. Transporten går i två steg, först genom tyget till det yttre lagret 

och sedan från det yttre lagret. Det första steget består av konduktion via fibrer och 

luft och av konvektion genom luftfickor i materialet. För att värmen sedan ska 

lämna det yttre lagret så går den via konduktion till det närmast omgivande 

luftlagret och sedan konvektion vidare ut, men även strålning. Anledningen till de 

textila materialens goda isolerande förmåga är att textila fibrer generellt har ett 

högt motstånd mot konduktivt värmeflöde. Dessutom har luft ett ännu högre 

motstånd och eftersom textila material består av fibrer och luft så blir resultatet en 

god isolerande förmåga. Värmeflöde genom konvektion hindras i materialet genom 

att luften delas upp i mindre luftfickor så att luftströmmarna skärs av. Vidare har 

textila material en stor yta där luft på grund av friktion blir stillastående, både 

mellan kropp och material, i mellanlagren och mot yttertyget. Luften i de här 

lagren har en högre densitet än den cirkulerande luften i omgivningen vilket ökar 

den isolerande förmågan. (Hatch 1993) 

 

3.3.2 Ång- och vätsketransport genom materialet 

När ångtrycket är högre på ena sidan av ett textilt material än på den andra så 

vandrar fukten genom materialet till den sida som har det lägre trycket. Fukten går 

både genom fibrer och genom mellanrum mellan fibrer och beroende på materialets 

motstånd mot ånggenomgång så utgör materialet mer eller mindre ett hinder för 

transporten. Om vatten dröjer kvar i materialet så kan en känsla av väta uppstå 

samtidigt som materialets förmåga att isolera minskar. Dessutom hindras kroppens 

temperaturreglering genom avdunstning av svett vilket gör att kroppstemperaturen 

kan höjas.  

 

Vid hög vätskegrad i ett material kan wicking ske, då vätska sprids via vägar på 

främst utsidan av fibrerna, vilket är värdefullt vid fysisk aktivitet både i höga och 

låga omgivande temperaturer. Genom att kvarvarande vätska på huden undviks så 

kan nötning mot huden och känslan av väta minska. Vid låga temperaturer i 

samband med fysisk aktivitet kan det vara viktigt eftersom avkylning genom 

avdunstning då undviks.  Även faktorer som fibrernas adsorption, absorption och 

torktid spelar stor roll för hur ett material uppför sig ur ett komfortperspektiv. 

(Hatch 1993)  

 

Den önskade vägen för fukt att lämna huden skiljer sig åt beroende på graden av 

fysisk aktivitet och det omgivande klimatet. Avdunstning från huden innebär en 

mycket högre kyleffekt än om fukten lämnar huden i vätskefas, vilket gör att 

avdunstning är önskvärt vid hög grad av fysisk aktivitet. Den fukt som lämnar 

huden i vätskefas kan istället dunsta från lagren längre bort från huden i ett senare 
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skede, men kyler då endast luften runtomkring. Vid fysisk aktivitet i kallt klimat 

behöver avdunstning från huden ske kontinuerligt under tiden aktiviteten utförs, 

men sedan den upphört är det viktigt att kvarvarande vätska istället transporteras 

bort genom lagren för att avkylning under vila ska undvikas. Däremot är 

avdunstning nära huden önskvärt även vid vila i ett varmt klimat. (Weder, 

Brühwiler & Laib 2006) 

 

3.3.3 Passform och taktil komfort 

När komfort i ett plagg utvärderas spelar också rörelsefrihet en stor roll. 

Följsamhet, passform och vikt är faktorer som får stor betydelse. Dessutom spelar 

passformen en roll i plaggets påverkan på kroppens termoreglering. Ett åtsittande 

plagg bidrar till mindre luftcirkulation närmast kroppen och detaljer som kragar 

och muddar stryper luftströmmarna.  

 

Ännu en dimension av textil komfort är den taktila komforten, det vill säga hur ett 

textilt material känns mot huden. Fenomen som irritation eller till och med 

inflammation kan bli resultatet av nervernas interaktion med den textila ytan och 

har med materialets egenskaper att göra. Känsligheten för den här typen av stimuli 

skiljer sig mycket åt, både mellan personer och olika delar av kroppen. För att en 

kliande känsla ska uppstå så krävs det att trycket från materialet inte överstigen en 

viss nivå. Även friktionskoefficienten mot huden påverkar irritation. En annan 

komfortegenskap som spelar in är elektrisk laddning som kan resultera i elektrisk 

attraktion mellan hud och material eller elektriska stötar. (Hatch 1993) 

 

En del av den taktila komforten är känslan av varmt eller kallt. Huruvida ett textilt 

material upplevs som varmt eller kallt vid kontakt med huden beror på värmeflödet 

mellan hud och material. Upplevelsen uppkommer vid den första kontakten med 

huden som varar under mindre än en sekund och ett högt värmeflöde från hud till 

textil innebär att materialet initialt upplevs som svalt. Det som påverka mest är 

ytkontakten, vilken gör att ett textilt material med slät yta upplevs som svalare än 

ett med grövre yta. (Barker & Choi 2001, se Barker 2002) 

 

3.4 Att mäta textil komfort 

Hur effektiva olika testmetoder är för att förutsäga komforten i ett textilt material 

har diskuterats. Genom att undersöka relationen mellan materialrelaterade 

komfortegenskaper och den upplevda komforten kunde Yoo och Barker (2005) 

visa att egenskaper som luft- och fuktgenomgång och värmeledningsförmåga inte 

var avgörande för hur komfortabelt det textila materialet var. De testade plaggen 

var skyddsplagg för skydd mot värme och var tillverkade av väv i ett lager. Istället 

var det bland annat materialegenskaper som har med ytans utseende, kontaktyta 

och styvhet att göra som bäst stämde överens med den upplevda komforten. 

Testerna visade även att upplevelsen av vätsketransport genom materialet inte 

påverkades på ett tydligt sätt av skillnader i materialkonstruktion som att blanda i 

hydrofila fibrer eller att tillsätta en beredning som ska underlätta för 

vätsketransport. Trots att de här modifieringarna gav resultat då materialet testades 

för sig märktes skillnaderna alltså inte för användaren. Förutsättningarna vid 

provningen var lätt fysisk ansträngning och det påpekades att en högre grad av 

fysisk aktivitet skulle kunna öka användarens uppmärksamhet kring eventuella 

problem med vätsketransport i materialet.  

 

Ett textilt materials taktila kvaliteter beskrivs ofta med adjektiv som mjuk, stickig 

eller klibbig men beror på materialfaktorer. För att få ett mått på den taktila 
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komforten görs mätningar av absorption, kontaktyta och böjlighet. Men den taktila 

komforten står också i starkt beroende till omställningar i luftfuktighet och 

temperatur. Vid en studie av upplevd komfort i relation till uppmätta 

materialegenskaper som böjlighet visade det sig att omständigheter som omgivande 

temperatur, luftfuktighet och grad av fysisk aktivitet hade stor betydelse för hur väl 

upplevda värden stämde överens med uppmätta värden. Vid hög aktivitet och 

svettning, hög omgivande temperatur och luftfuktighet stämde upplevelsen sämre 

överens med uppmätta värden än vid låg aktivitet i svalare miljö. Andra egenskaper 

som ytkontakt och benägenhet att klibba mot huden stämde överens med upplevda 

egenskaper under både hög och låg aktivitet och i både hög och låg temperatur. 

(Barker & Choi 2001, se Barker 2002) 

 

3.4.1 Testmetoder 

På samma sätt som upplevelsen av komfort består av många olika delar så är även 

testmetoderna för att mäta komfort varierande. För att få kvantifierbara resultat 

används med fördel olika modeller av verkligheten. Svårigheter som då uppstår är 

dels problemen kring kopplingen till användarens upplevelse och dels att viktiga 

detaljer förbises. Exempelvis kan luft- och ångpermeabilitet mätas, men då tas 

ingen hänsyn till värmealstrande fysisk aktivitet. Alternativet kan vara metoder 

vilka innefattar testpersoner som utför fysisk aktivitet under övervakning följt av 

en frågeundersökning. (Shaw 2010) En nackdel med den typen av metoder är dock 

att resultatet kan bli svårt att tolka och jämföra med andra studier. Lägre grad av 

verklighetsanknytning med högre precision ger metoder som innefattar dockor som 

avger värme och svett.  En sådan metod är den så kallade Sweating Torso, vilken 

består av en tempererad cylinder med ungefärligt mått som en mänsklig torso. 

Cylindern utsöndrar fukt ur 54 öppningar som kan ställas in för att efterlikna olika 

typer av fysisk aktivitet. Materialet som ska mätas placeras utanpå cylindern och 

genom att kontrollera materialets vikt före och efter testet kan ackumulerad fukt 

mätas. En liknande metod där cylindern istället ska efterlikna en mänsklig överarm 

finns också. (Keiser, Becker & Rossi 2008) 

 

Ytterligare metoder som inte tar direkt hänsyn till den upplevda komforten är 

Hudmodellen och enklare testmetoder som innefattar bägare som provkroppen fästs 

kring så att den täcker öppningen. De senare kallas Cup Method eller Inverted Cup 

Method och går antingen till så att fukt dunstar från bägaren genom provkroppen 

eller så att torkmedel i bägaren drar fukt genom provkroppen till bägaren. Metoden 

är relativt enkel att genomföra och kräver ingen avancerad utrustning, men ingen 

hänsyn tas till fysiologiska aspekter (SIS 2004). Hudmodellen tar visserligen ingen 

hänsyn till den faktiska upplevelsen av komfort, men är designad för att efterlikna 

hud som svettas. Metoden erbjuder också fördelen med en väl kontrollerad 

testmiljö som gör resultaten mer jämförbara sinsemellan än resultaten från en 

metod där testpersoner är inblandade. (ISO 1993) 

 

För mätning av vätsketransport genom flera lager av textilt material kan 

röntgentomografi användas. Det gör att en bild av förloppet kan skapas utan att 

materialet påverkas av att exempelvis bli sammanpressat. Förloppet återges 

dessutom direkt, vilket inte är fallet vid vägning då en del av fukten kan hinna 

dunsta innan mätning görs. En annan fördel med röntgentomografi är att bilderna 

visar vätskans väg genom materialet och kan därför ge en kvalitativ analys som 

enklare metoder inte klarar. (Weder, Brühwiler & Laib 2006) Emellertid kan 

nackdelen vara att metoden är just avancerad och därför kan vara otillgänglig för 

exempelvis materialtillverkaren. En mer lättillgänglig metod är den så kallade 

Moisture Management Tester (MMT) som även den ger en bild av vätskans väg 

genom materialet. Genom separat mätning av vätskespridningen på ovan- och 
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undersidan av ett textilt material ges en mer allsidig bild av förloppet än vid 

enklare absorptions- och wickingtest. (Hu, Li, Yeung, Wong & Xu 2005) En 

nackdel med MMT vid mätning av flerlagersvaror är dock risken att lagren pressas 

samman på ett oönskat sätt.  

 

Komfortegenskapen luftgenomsläpplighet kan mätas genom metoder där materialet 

spänns fast över en kontrollerad yta så att luft kan pumpas genom materialet utan 

läckage åt sidorna. Genom att antingen tryckfall eller luftvolym ställs in i förväg 

kan luftgenomsläpplighet per tidsenhet sedan räknas ut. Två sådana metoder är 

Kawabata och EN ISO 9237. (Ding 2008) 

 

3.5 Termisk komfort vid bärande av skyddsutrustning 

Andra typer av skyddsutrustning än sågskydd har studerats i syfte att beskriva 

utrustningens påverkan på den termiska komforten. En sådan studie visar på den 

termiska komforten vid fysisk aktivitet i kombination med och utan bärandet av 

personlig skyddsutrustning för manuellt jordbruksarbete. Studien utfördes i 

Brasilien, där en vanlig anledning att avstå från skyddsplagg är ett varmt och 

fuktigt klimat som förstärks av de täta skyddsplagg som skyddar vid 

kemikaliebesprutning. Då utomhustemperaturen och luftfuktigheten är hög ökar 

risken för allvarliga medicinska effekter till följd av en höjd kroppstemperatur. 

Studien visade på högre temperaturer och hinder för kroppens naturliga reglering 

av temperaturen vid bärande av personlig skyddsutrustning under fysisk aktivitet 

motsvarande den vid applicering av bekämpningsmedel. En ytterligare slutsats var 

att tiden det tog för kroppstemperaturen att höjas med 1 °C skiljde sig dramatiskt. 

Utan bärande av skyddsutrustning tog temperaturhöjningen 40 minuter, medan det 

krävdes 15 minuter vid bärande av skyddsutrustning. (de Almeida, Veiga, de 

Castro Moura Duarte, Meirelles, & Veiga 2012)  

 

Den här typen av dramatisk temperaturförändring kan utgöra ett allvarligt hot för 

hälsan. Personlig skyddsutrustning som inverkar på kroppens förmåga att reglera 

temperaturen sänker därmed även gränsen för det temperaturområde då ökad risk 

för värmerelaterade symptom förekommer. Vid fysisk aktivitet och samtidig 

användning av plagg för kemikalieskydd kan gränsen ligga under 20 °C. Även vid 

arbete under kyla kan risk för värmesymptom uppkomma om klimatet plötsligt 

förändras på grund av förflyttning mellan lokaler eller inom- och utomhusmiljö 

eller då den fysiska aktiviteten tillfälligt ökar utanför ramen för arbete som 

användaren är klädd för. (Havernith 1999) 

 

Crockford (1999) menar att det är ett vanligt förekommande missförstånd att 

värmeslag enbart uppkommer vid hög omgivande temperatur. Den värme som 

alstras vid arbete och som inte tillåts lämna kroppen på grund av exempelvis 

skyddskläder kan vara lika allvarlig. Som exempel ges ett dödsfall som orsakades 

av överhettning hos en soldat som marscherade i 12 °C. 

 

3.6 Termisk komfort i flerlagersvaror  

Det hinder som klädesplagg utgör för värme- och fukttransport mellan kropp och 

omgivning utgörs, som tidigare nämnts, förutom materialet i sig av stillastående 

lyft vid materialets yta och av luftfickor i materialet, vilka kan ha en större 

sammanlagd volym än den för materialet. Den stora andelen luft i textilt material 

gör att materialets tjocklek har stor betydelse för den isolerande förmågan. 

Inverkan av tjocklek överskrider för tjockare material inverkan av fibertyp, som 

främst har betydelse då det gäller tunnare material. Om materialet består av flera 
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lager ökar isolationsförmågan kraftigt på grund av de luftlager som tillkommer 

mellan lagren. Med en tight passform minskar luftlagrens storlek och isolationen 

minskar, vilket även sker vid de delar av kroppen där ett plagg vilar mer direkt mot 

kroppen som exempelvis vid axlar. Yttre luftrörelse har minskande effekt på 

isolationen från plaggets yttre stillastående luftlager och om det når igenom 

yttertyget, på materialets mellanlager. På liknande sätt har luften i tjockare material 

större betydelse än fibertyp för fukttransporten genom materialet, medan fibertypen 

får större betydelse för tunnare material. Däremot är det främst fibertyp och 

konstruktion som påverkar materialets luftgenomsläpplighet och absorption. 

(Havernith 1999)  

 

 

3.7 Arbetsmiljön för bärare av sågskyddsplagg 

Långa arbetsdagar i besvärligt klimat är inte ovanligt utan snarare norm inom 

skogsbruk sett med ett internationellt perspektiv. Ofta finns arbetsplatsen långt från 

civilisationen vilket gör att arbetsperioden sträcks ut under lång tid (Cloutier & 

Laflamme 2011). Samtidigt räknas skogsbruk som en av de farligaste 

näringsgrenarna världen över, med hög olycksrisk och hög frekvens av 

arbetsskador. Skyddsutrustning spelar därför en viktig roll men vad som är rätt 

utformning för utrustningen varierar beroende på var i världen arbetet utförs. I 

ILO:s (1998) rekommendationer för skogsindustrin står bland annat att viktiga 

egenskaper för den personliga skyddsutrustningen är dess förmåga att hålla 

användaren komfortabel och torr. Om hög temperatur och luftfuktighet råder även 

väl ventilerad.  

 

Undersökningar har gjorts kring hur skogsarbetare klarar av att hantera sin 

arbetsmiljö. Vid en studie av upplevda symptom för värmeslag hos japanska 

skogsarbetare framkom att 32,3% av de tillfrågade hade upplevt någon typ av 

symptom under månaderna maj till september. De vanligast förekommande 

symptomen var hjärtklappning, muskelvärk och en allmän känsla av obehag, men 

även bland annat förhöjd kroppstemperatur, tröghet, förvirring och illamående 

förekom. Hög omgivande temperatur, direkt solljus och en hög belastning ansågs 

vara bakomliggande orsaker till symptomen. (Maeda, Kaneko, Ohta, Tanaka, 

Sasaki & Fukushima 2006) 

 

Yoshimura och Acar undersökte hälsa och säkerhet bland en grupp turkiska 

skogsarbetare och fann bland annat att användning av skyddsutrustning var låg. 

Ingen av de 113 som deltog i undersökningen använde sågskyddsbyxor. Samma 

undersökning visade dessutom att 7 % av de tillfrågade någon gång drabbats av en 

olycka som resulterat i skärskador på någon del av kroppen. (Yoshimura& Acar 

2004) Vid en liknande kartläggning av arbetsförhållanden för skogsarbetare i 

Indonesien fann Gandaseca och Yoshimura (2001) flera hinder för hälsa och 

säkerhet. Hög temperatur och luftfuktighet i kombination med ett tungt 

kroppsarbete och dåliga levnadsförhållanden gör att olycksfrekvensen är hög. Inom 

den studerade gruppen var det cirka 11% som bar sågskyddsbyxor samtidigt som 

ungefär 4%  hade råkat ut för en olycka med skärskador av motorsåg. 

Användningsfrekvensen för andra typer av skyddsutrustning var även den låg. 

Bland annat angavs att utrustningen upplevdes som varm och obekväm som skäl 

till den låga användningsfrekvensen.  



24 

 

4. Resultat och analys 

 

Resultatet av enkät och materialtester presenteras här i separata avsnitt, med 

resultatet av materialtesterna indelat efter testmetod.  

 

4.1 Resultat av enkätsvar 

Enkäten om upplevelse av komfort i sågskyddsbyxor besvarades av 45 personer, 

alla män av vilka majoriteten, cirka 58 %, tillhörde åldersgruppen 26-45 år. Även 

medianen samt undre kvartilen hamnar inom detta åldersintervall. Övre kvartilen 

hamnar inom åldersintervallet 46-65 år. Den kompletta åldersfördelningen syns i 

figuren (figur 1).  

 

 
  Figur 1. Åldersfördelning bland de tillfrågade. 

 

Av de 45 tillfrågade var 40 personer medvetna om modellnamn eller åtminstone 

märke på sina sågskyddsbyxor och knappt hälften av dem angav en relativt 

avancerad modell där tillverkaren av marknadsföringen att döma lagt fokus på 

komfort vid framtagningen av byxan. Till den här kategorin sorterades då modeller 

som i produktbeskrivningar framställs med ord som ultralätt, bekväm, sval, 

fyrvägsstretch, ventilation och maximal komfort.  

 

Huruvida sågskyddsbyxorna används med eller utan underställ varierar mellan de 

svarande enligt figuren (figur 2). 
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           Figur 2. Hur de tillfrågade vanligtvis bär sågskyddsbyxor. 

 

På frågan om den svarande i allmänhet upplever sågskyddsbyxor som komfortabla 

så svarade de flesta, cirka 41 %, att de instämmer med påståendet och cirka 16 % 

att de instämmer i hög grad. Samtidigt svarade cirka 39 % att de inte instämmer 

men bara 5 % att de inte instämmer alls. (Figur 3) 

 

 
        Figur 3. Uppfattningar om sågskyddsbyxors allmänna komfort. 

 

Då de tillfrågade ombads markera de fenomen med koppling till brist på komfort 

som upplevts i samband med bärande av sågskyddsbyxor markerades alla 12 

fenomen, men med varierande frekvens. Vanligast var att byxorna känts för varma, 

vilket 35 personer hade upplevt. Även att byxorna känts tunga var vanligt då 21 

personer hade upplevt detta. En upplevelse av statisk elektricitet var ovanligt bland 

de svarande. Endast en person markerade det alternativet. Inte heller en känsla av 

att vara instängd eller en upplevelse av irritation mot huden var vanligt, med bara 

två markeringar per svarsalternativ.  Övriga alternativ markerades av mellan fem 

och 13 personer. 13 personer angav även ett eget alternativ och vanligast var då 

kommentaren att byxorna känns varma på framsidan där sågskyddet sitter och kalla 

på baksidan. (Figur 4) 
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Figur 4. Andel av de tillfrågade som markerat olika komfortbrister. 

 

 

Slutligen svarade 41 personer av de 45 tillfrågade att de alltid bär sågskyddsbyxor 

då motorkedjesåg används. De fyra personer som svarade nej på frågan angav olika 

anledningar till detta. I två av fallen var orsaken att antalet kapningar som skulle 

utföras var lågt. I de andra två fallen var orsakerna att ansträngningen att byta om 

till sågskyddsbyxor inte kändes motiverad samt att byxorna var för varma för att 

bära på sommaren. Samtliga textsvar redovisas tillsammans med övriga svar i 

bilaga (bilaga 1). 

 

4.1.1 Analys av enkätsvar 

Trots att en övervikt av de tillfrågade alltså angav att de i någon grad upplever 

sågskyddsbyxor som i allmänhet komfortabla så var samtliga av de 12 olika 

fenomenen kopplade till brist på komfort representerade bland de som upplevts av 

de tillfrågade. Av de som inte instämde eller inte alls instämde i att sågskyddsbyxor 

i allmänhet är komfortabla var medelvärdet för antalet markerade fenomen per 

tillfrågad 3,8 stycken. För de som angav att de instämde eller instämde i hög grad 

var medelvärdet för antalet markerade fenomen per tillfrågad istället 2,0. 

 

Att ibland använda underställ under sågskyddsbyxorna var det vanligast 

förekommande. Bland de som svarade att de ibland använder underställ under 

byxorna så var medelantalet upplevda fenomen kopplade till brist på komfort 3,0 

per tillfrågad. För övriga grupper var motsvarande medelvärde 2,8 per tillfrågad 

om den tillfrågade aldrig använder byxorna utan underställ, 2,5 per tillfrågad om 

den tillfrågade oftast använder byxorna utan underställ och 2,3 per tillfrågad om 

den tillfrågade alltid använder byxorna utan underställ. 
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Att jag knner mig instängd i byxorna.

Att byxorna känns fuktiga när jag blivit svettig.

Att byxorna känns för kalla.

Att byxorna känns för varma.

Markera de alternativ nedan som du upplevt i samband med bärandet 
av sågskyddsbyxor.  
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En kommentar som gavs vid frågan om upplevelsen av olika fenomen var att det 

har stor betydelse hur avancerad byxan är. Av de 45 tillfrågade var 40 personer 

medvetna om modellnamn eller i alla fall märke på sina sågskyddsbyxor och 18 av 

dem angav en relativt avancerad modell. Även de som angav de här mer 

avancerade byxorna markerade att de upplevt flera av fenomenen kopplade till brist 

på komfort. Viktigt att notera är att enkäten inte ger någon information om vilka 

byxor som burits då komfortbristen uppkommit. 

 

En viss skillnad i hur väl den tillfrågade känner till märke och modellnamn syns 

även då svaren ställs mot huruvida sågskyddsbyxor kan anses vara komfortabla 

eller ej. Av de 25 som i någon grad instämde med att sågskyddsbyxor i allmänhet 

är komfortabla så angav 52 % en mer avancerad modell, 28 % kunde enbart nämna 

varumärket och 8 % kunde inte svara alls.   I gruppen om 19 personer som inte 

instämde så svarade cirka 63 % med enbart varumärke, cirka 26 % angav en mer 

avancerad modell och ungefär 11 % kunde inte svara alls.  

 

4.2 Resultat av materialtester 

Resultatet av materialtesterna presenteras här för samtliga testade 

materialkombinationer (tabell 1) uppdelade efter de tre testmetoderna för 

ångmotstånd, luftgenomsläpplighet och vätskehanteringsförmåga. Dessutom ställs 

resultaten mot kvadratmetervikt och masktäthet.  

 

4.2.1 Ångmotstånd 

De erhållna medelvärdena från mätningarna av ångmotstånd sträckte sig över ett 

relativt stort område, från 12,0 m
2
Pa/W till 22,9 m

2
Pa/W. Medelvärdet för samtliga 

material blev 15,0 m
2
Pa/W med standaravvikelsen 3,7 m

2
Pa/W, vilket motsvarar 

cirka 25 % av medelvärdet. Medelvärde        r res ekti e materials tre 

provkroppar presenteras i tabellen (tabell 2) tillsammans med standardavvikelse 

(Sd). 

 

 
  Tabell 2. Resultat från test av ångmotstånd. 

 

 

Lägst och i sammanhanget alltså bäst värde gav mätningarna av G, en varptrikå av 

100 % PET tillsammans med det oberedda fodret. Samma material fick ett något 

högre värde tillsammans med det beredda fodret i mikrofiber, vilket stämmer för 

alla de fyra material som testades tillsammans med två olika foder. Skillnaden 

mellan de två olika fodren varierar över mätningarna mellan 0,4 m
2
Pa/W och 1,0 

m
2
Pa/W. Högst värde erhöll material A, även det i 100 % PET men testat utan 

foder.  

  

Provmaterial A B C D E F G H I J K L 

                          

     
2
Pa/W) 22,9 22,7 19,2 16,7 16,7 13,2 12,0 14,0 17,1 14,2 12,5 15,0 

                          

Sd 0,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 0,4 0,1 
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4.2.2 Luftgenomsläpplighet 

I tabellen (tabell 3)  rese ter s  e e  är e       i    s   r        terial med 

standardavvikelse (Sd) och ett 95 % konfidensintervall ((+/-)e) för de 10 

provkropparna. Medelvärdena sträcker sig mellan 243 +/-12 mm/s och 349 +/-9 

mm/s, vilket i sammanhanget kan räknas som ett relativt litet spann. Däremot 

skiljer sig standardavvikelser och därmed konfidensintervall mycket åt mellan de 

olika materialen. För samtliga material blir medelvärdet 298 mm/s med en 

standardavvikelse på 35 mm/s. Det vill säga cirka 12 % av medelvärdet. Bäst 

resultat och alltså högst värde fick J, ett material bestående av 70 % PET och 30 

%PP, med en kvadratmetervikt på 110 g/m
2 
och masktätheten 13,2 maskor/cm

2
. 

Materialet testades med foder b, det beredda microfiberfodret. Samma material 

testat tillsammans med det oberedda fodret, a, fick värdet 346 mm/s. Sämst värde 

fick det något tyngre materialet med samma masktäthet i kombination I, bestående 

av 45 % PET, 35 % PP och 20 % PE, med en kvadratmetervikt på 120 g/m
2
. 

 

  Tabell 3. Resultat från test av luftgenomsläpplighet. 

Provmaterial A B C D E F G H I J K L 

                          

          268 317 307 270 255 346 294 322 243 349 278 324 

                          

Sd 22 7 8 12 14 25 13 13 17 12 18 16 

                          

(+/-)e 16 5 6 8 10 18 9 10 12 9 13 12 

 

4.2.3 Vätskeledningsförmåga 

Resultatet av provningarna med MMT består av olika delvärden samt ett index 

(OMMC ) som möjliggör jämförelse mellan materialens totala 

vätskeledningsförmåga. Här presenteras, förutom OMMC, delvärdena vätningstid i 

sekunder för ovan- respektive undersida (WTt och WTb), maximal vätningsradie i 

mm för ovan- respektive undersida (MWRt och MWRb), spridningshastighet i 

mm/s för ovan- respektive undersidan (SSt och SSb) och index för ackumulerad 

transport mellan ovan och undersida (OWTC). Medelvärden över de fem 

provkropparna och standardavvikelse anges i tabellen (tabell 4). Eftersom 

storleksordningen för värdet på OMMC skiljer sig åt i små steg mellan de olika 

materialen så anges OMMC med större precision än övriga värden.  
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Tabell 4. Resultat från test av vätskeledningsförmåga. 

Provmaterial   A B C D E F G H I J K L 

  
 

                        

WTt (s)    3,17 3,94 4,37 4,22 8,51 9,75 8,57 12,96 2,66 2,74 3,08 2,68 

  Sd 0,69 0,42 0,99 2,28 0,95 1,48 0,84 3,76 0,43 0,15 0,29 0,24 

WTb (s)    20,36 120,0 17,89 17,81 10,26 6,81 6,0 9,09 12,32 9,75 8,21 9,19 

  Sd 1,06 0,0 5,29 9,85 3,05 1,20 0,26 2,51 1,03 1,13 2,65 2,49 

MWRt  (mm)    10,0 10,0 10,0 11,0 9,0 10,0 10,0 8,0 20,0 21,0 20,0 20,0 

  Sd 0,0 0,0 0,0 10,25 2,24 0,0 0,0 2,74 0,0 2,24 0,0 0,0 

MWRb (mm)    6,0 0,0 8,0 10,0 18,0 23,0 25,0 21,0 14,0 18,0 21,0 20,0 

  Sd 2,24 0,0 2,74 5,0 2,74 2,74 3,24 2,24 2,24 2,74 4,18 3,54 

SSt (mm/s)    2,20 1,80 1,85 2,98 0,99 1,02 1,09 0,70 4,62 4,54 3,89 4,18 

  Sd 0,68 0,31 0,49 2,92 0,22 0,15 0,13 0,38 1,05 0,72 0,39 0,36 

SSb (mm/s)    0,39 0,0 1,01 1,31 3,40 3,63 4,31 3,53 2,01 2,53 3,40 3,86 

  Sd 0,33 0,0 0,74 1,12 0,55 0,33 0,22 0,92 0,38 0,42 0,86 1,38 

OWTC (index)    -136,52 -255,72 -66,53 -42,04 166,7 242,68 333,28 192,34 -227,08 -335,88 -158,1 -165,49 

  Sd 38,35 68,60 77,82 90,49 45,99 44,5 20,985 54,28 43,5 30,86 41,98 65,67 

OMMC (index)    0,0005 0,0 0,0636 0,1073 0,4659 0,5902 0,7474 0,5001 0,1019 0,1444 0,2505 0,2343 

  Sd 0,0012 0,0 0,0736 0,1183 0,0729 0,0845 0,0236 0,1281 0,0425 0,0403 0,0974 0,0792 
 

 

Skillnader mellan materialens förmåga till vätskeledning syns inom samtliga 

delvärden. Material B testat utan foder, uppträdde under tiden för mätning som 

vattentätt eftersom vätskan aldrig nådde undersidan för någon av provkropparna. 

Det resulterade i ett OMMC på 0,0 för materialet. Alla de fyra material (E, F, G 

och H) som testades tillsammans med det obehandlade fodret visade på snabb 

transport från ovansidan till undersidan så att vätskan sedan spreds snabbare och på 

en mycket större yta på undersidan än på ovansidan. De här materialen fick även 

ett relativt högt OMMC. Även tillsammans med det behandlade fodret var SS och 

MWR bra på undersidan, men eftersom det tog längre tid för vätskan att 

transporteras till undersidan så hann den spridas snabbare på ovansidan. Resultatet 

blev ett lägre värde på OMMC. Högst värde fick material G, testat tillsammans 

med det obehandlade fodret.  

 

Vid en genomgång av standardavvikelsen för OMMC syns att spridningen mellan 

provkropparna ibland var mycket stor. För några av de lägsta värdena på OMMC 

överstiger standardavvikelsen medelvärdet. Medelvärdet för OMMC för samtliga 

material blir 0,2672 med en standardavvikelse på 0,2490. Alltså även här en 

mycket hög standardavvikelse på 93 % av medelvärdet.  

 

4.2.4 Rangordning av material 

Vid en enkel rangordning av de 12 materialen, där alla material får en placering 

från 1-12 blir ordningen som tabellen visar (tabell 5). Ingen av de tolv testade 

materialkombinationerna är samtidigt bäst eller sämst på alla tre egenskaper. 

Material G har lägst ångmotstånd och högst OMMC, men hamnar först på sjunde 

plats vad gäller luftgenomsläppligheten. De tre materialen F, H och N placeras högt 

i alla tre tester. På liknande sätt placeras materialen A, D och K lågt i alla tre tester. 

Materialen B, C, E, G, I och J får alla spridda placeringar sett över samtliga test.  
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Tabell 5. Rangordning av material efter respektive testmetod. 

  Provmaterial A B C D E F G H I J K L 

Testmetod 

     
        

Ångmotstånd 

 
12 11 10 7-8 7-8 3 1 4 9 5 2 6 

Luftgenomsläpplighet 

 
10 5 6 9 11 2 7 4 12 1 8 3 

MMT   11 12 10 8 4 2 1 3 9 7 5 6 

Totalt   33 28 26 25 23 7 9 11 30 13 15 15 

    

 

Då placeringarna summeras får materialet F den lägsta siffran och blir därmed det 

högst placerade materialet. Lägst placering får material A.  

 

4.2.5 Korrelation mellan uppmätt komfort och materialparametrar 

Då materialparametrarna kvadratmetervikt och masktäthet ställs mot medelvärden 

för respektive test syns en varierande grad av korrelation. För ångmotstånd verkar 

en viss korrelation finnas, med en determinationskoefficient på r
2 
= 0,8306 för 

sambandet med kvadratmetervikt och en determinationskoefficient på r
2 
= 0,7022 

för sambandet med masktäthet. Det vill säga en något starkare korrelation mellan 

ångmotstånd och kvadratmetervikt. Enligt regressionslinjen ökar ångmotståndet 

med 0,15 m2Pa/W per ökat g/m
2
. (Figur 5) 

 

 

 
              Figur 5. Samband mellan ångmotstånd och respektive materialvariabel. 
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Svagast korrelation råder enligt regressionsmodellen mellan materialparametrarna 

och luftgenomsläppligheten (figur 6). Mellan vätskeledningsförmåga och 

materialparametrar råder starkare men i sammanhanget obetydlig korrelation (figur 

7). Noterbart är att figurerna tydligt visar hur materialen kan delas in i två grupper, 

framförallt efter masktätheten.  

 

Figur 6. Samband mellan luftgenomsläpplighet och respektive materialvariabel.
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   Figur 7. Samband mellan vätskeledningsförmåga och respektive materialvariabel. 
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5. Diskussion 
 

Att det finns en skillnad mellan de testade materialen avseende termiska 

komfortegenskaper framgår tydligt vid en genomgång av testresultaten. Hur 

skillnaden ser ut och vad den innebär för sågskyddsutrustningens komfortnivå 

diskuteras i det följande.  

5.1 Testresultat och termisk komfort 

Ingen studie har hittats som behandlar sågskyddstextil som den är innan den 

placerats i något plagg. Däremot pekar litteraturen på att personlig 

skyddsutrustning och så även sågskyddsutrustning medför en begränsning för 

bärarens termiska komfort. Framförallt värmerelaterade problem är enligt 

litteraturen vanligt förekommande. Det stöds av sammantaget svaga eller 

medelmåttiga resultat från hudmodellen, eftersom ånggenomgång är en viktig 

egenskap då huden behöver kylas av genom avdunstning vid hög fysisk 

ansträngning. Resultaten från testet av luftgenomsläpplighet tyder på att de testade 

materialen alla är långt ifrån lufttäta. Det borde påverka den termiska komforten så 

att yttre luftturbulens tar sig igenom lagren och tillåts kyla kroppen, under 

förutsättning att yttertyget är luftgenomsläppligt. Det bygger dock på att 

lufttemperaturen är lägre än kroppstemperaturen, vilket inte alltid är fallet. En god 

vätskeledningsförmåga förbättrar den termiska komforten genom att vätska snabbt 

leds bort från huden, vilket främst är en fördel vid hög grad av fysisk aktivitet i 

svalare klimat. Då kan vätska ledas bort vid tillfällen av vila så att avkylning 

genom avdunstning undviks. Några av materialen visade denna förmåga medan 

andra fick låga värden. MMT-testets övergripande index, OMMC, inkluderar 

materialets förmåga att snabbt leda vätskan genom materialet för att sprida det på 

utsidan. Det antyds av de enskilda värdena för de material som fått högst OMMC, 

där spridningen på bottenytan är mer omfattande än spridningen på ovanytan.  

 

5.1.1 Storleksordning på spannet 

När avvikelsen från samtliga materials medelvärde jämförs mellan de tre testerna 

syns att värdena från testet med MMT avviker mest, med en standardavvikelse som 

motsvarar 93 % av medelvärdet. För de två övriga testerna är avvikelsen mindre. 

Samma beräkning för resultatet från testet av ångmotstånd visar att avvikelsen är 

25 % av medelvärdet och för resultatet från testet av luftgenomsläpplighet 12 %. 

De här siffrorna får sin förklaring vid en tolkning av resultaten. Vid testet med 

MMT uppträdde ett av materialen som om det vore helt vattentätt medan andra 

material fick resultat som tyder på god förmåga att leda bort vätska från huden. 

Även ångmotståndet varierade i hög grad. De högsta värdena för hudmodellen 

skvallrar om att fukt i gasform inte på ett enkelt sätt kan lämna huden då materialen 

är applicerade i ett plagg. Medelvärdet 15 m
2
Pa/W kan endast anses godkänt som 

ångmotstånd. De material som fått bäst resultat i testet står sig däremot bra på egen 

hand vad gällen ångmotstånd, men inget av materialen kan anses vara någon 

högpresterare för material burna under hög fysisk aktivitet. Spannet för värdena 

från hudmodellen får räknas som stort, även om det i jämförelse med 

vätskeledningsförmågan i den här studien verkar litet. För luftgenomsläppligheten 

var avvikelsen mellan de olika materialen lägre, vilket kan ha sin förklaring i att 

alla material är av varptrikå och har en likartad fibersammansättning. Enligt 

litteraturen är det ju fibertyp och konstruktion som påverkar luftgenomsläpplighet 

mest.  
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5.1.2 Rangordning 

Då materialen rangordnades efter medelvärde i respektive test så fick några 

material väldigt utspridda placeringar. Tendensen för de materialen vad gäller de 

tre testade komfortegenskaperna är att ett material som är bra på det ena är sämre 

på det andra. Placeringarna för ångmotstånd och MMT följer här varandra bättre än 

vad de följer placeringen för luftgenomsläpplighet. För tre av materialen gäller 

däremot att de placerar sig på övre halvan i varje test. Ytterligare tre material 

placerar sig istället på undre halvan i varje test. Förenklat kan det ses som att en 

grupp är sämre, en större grupp hamnar någonstans i mitten och en grupp är lite 

bättre.  

 

Samtidigt beror värderingen på vilken som är den högst skattade egenskapen. I 

rangordningen har ingen skattning gjorts. För att nå termisk komfort vid hög grad 

av fysisk aktivitet säger litteraturen att ånggenomgång är mycket viktigt, varför den 

egenskapen eventuellt kan ges en högre betydelse vid val av material. 

Vätskeledningsförmågan kan vara viktig för den termiska komforten men även för 

den taktila komforten, vilket gör den till en prioriterad egenskap vid förbättring av 

denna del. I rangordningen har ingen hänsyn heller tagits till hur stort glappet är 

mellan närliggande placeringar. Vid val av material för sågskyddsutrustning måste 

varje produkt och dess användningsområde få vara grunden för vilken egenskap 

som är viktigast och vilken nivå som är acceptabel. Hur ser exempelvis klimatet ut 

där produkten ska användas? Vid ett svalare klimat med lägre luftfuktighet kan 

egenskaper som vätskeledningsförmåga och luftgenomsläpplighet kanske få ett 

större utrymme på ångpermeabilitetens bekostnad. I varmare klimat är ju 

avdunstning att föredra vid både aktivitet och vila. Det gör att 

vätskeledningsförmågan blir underordnad ångpermeabiliteten i de fallen om enbart 

den termiska komforten tas i beaktning. 

 

5.1.3 Fodrets betydelse 

I studien har jämförelse av foder inte legat i fokus och endast två foder har funnits 

med vid provningarna. Något kan ändå sägas om val av foder för 

sågskyddsutrustning och det är att fodret verkar ha betydelse. Trots att fodret utgör 

ett förhållandevis tunt lager i kombination med flera lager av sågskyddstextil så 

märktes vissa skillnader i testresultatet. Fyra material testades med två olika foder. 

Tydligast var skillnaden med MMT, där provkropparna som innefattade foder a 

fick de fyra bästa resultaten för OMMC. Det kan antas att det till stor del beror på 

den snabba överföringen av vätska från ovan- till undersida. Dels gav det ett högt 

värde för OWTC och dels gav det längre tid för vätskan att spridas på undersidan 

under de 120 sekunder som mätningen pågick. Även ångpermeabiliteten var 

överlag bättre för materialen med foder a än för materialen med foder b. För 

luftgenomsläppligheten syns ingen tydlig skillnad mellan materialen. 

 

5.1.4 Korrelation med materialparametrar 

För ångmotstånd syntes en tendens till samband med både masktäthet och 

kvadratmetervikt. Enligt modellen var sambandet något starkare för vikten, men en 

mer noggrann undersökning skulle behövas. Först då skulle några slutsatser kunna 

dras kring vilken materialparameter som har störst betydelse. Att både masktäthet 

och kvadratmetervikt sammankopplades med ångmotstånd kan dessutom vara en 

följd av ett inbördes samband mellan de två variablerna. Trots allt tyder resultatet 

på att om vikten, vilken också räknas som en komfortegenskap, går ner så går även 

värdet för ångmotståndet ner. Att just vikt är en relevant komfortegenskap styrks 
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av både litteraturen och enkätundersökningen, i vilken byxornas tyngd var den näst 

mest upplevda komfortbristen.  

 

Därmed inte sagt att luftgenomsläpplighet och vätskeledningsförmåga förbättras 

vid lägre vikt eller masktäthet. Inget samband verkar här råda med någon av de två 

materialvariablerna baserat på utförda tester. Det är svårt att avgöra om utfallet 

hade blivit annorlunda med en jämnare spridning på masktäthet och vikt. Dessutom 

föreslår litteraturen även andra materialvariabler, som tjocklek och fibertyp, vilka 

spelar in på olika sätt. Trots att både tjocklek och fibertyp varit liknande för alla 

material i denna studie så har materialen inte varit identiska, varken för de här eller 

andra variabler.  

 

En materialvariabel som ofta diskuteras i litteraturen i samband med termisk 

komfort men som inte inkluderats vid analysen av materialtesterna är luftvolym. 

Luftfickor i textilt material ökar framförallt värmeisolationen genom att strypa de 

luftströmmar som bidrar till konvektion. Inget test av värmeisolation utfördes i den 

här studien, men inget tvivel kan finnas om att de många lager som krävs för 

sågskyddstextil bidrar till en hel del stillastående luft i plagget.  

 

5.2 Användarens upplevelse 

Den enkätundersökning som utfördes i samband med det här arbetet var tämligen 

liten och det är viktigt att notera att resultatet enbart kan ses som en indikation. 

Undersökningen tyder på att användarens främsta invändning vad gäller komforten 

hos sågskyddsbyxor är att de känts för varma. Vikten kom som nummer två och att 

byxorna känts för kalla som nummer tre. Det pekar mot att det, precis som tidigare 

teorier och rekommendationer anger, är den termiska komforten tillsammans med 

vikten som är det mest akuta problemet att handskas med. Dessutom angav flera av 

de svarande att byxorna känts för varma framtill och för kalla baktill, vilket även 

understryker att den termiska komforten påverkas av sågskyddstextilen som ju är 

placerad framtill på byxorna. Det kan inte förutsättas, men det är tänkbart att de 

som svarade på enkäten i stor utsträckning eller alltid utför arbete med 

motorkedjesåg i vad som globalt sett får räknas som ett svalare klimat. Ändå var 

det problem med temperaturreglering som stack ut bland svaren och som därför bör 

prioriteras i fortsatt utveckling. Samtidigt var alla förslag på komfortbrister 

representerade bland svaren, så förbättringar kan göras på flera områden. Det är ett 

spår som inte så ofta dyker upp i litteraturen i samband med sågskyddsutrustning, 

men att nästan 30 % av de tillfrågade angav att byxornas passform hindrat 

rörelsefriheten kan ändå ses som en varningsflagg med tanke på arbetsuppgifterna.  

 

Även brist på taktil komfort, som att byxorna i olika sammanhang känts fuktiga, 

var någorlunda frekvent markerat i svaren. Här finns ytterligare vinning att göra 

vid en utveckling av den termiska komforten eftersom den enligt teorin är starkt 

sammankopplad med sådana taktila egenskaper. Visserligen förekommer en studie 

som påvisar att bland annat skillnader i fukttransport genom materialet inte upplevs 

av användaren om personen i lätt grad är fysisk aktiv. Studien antydde samtidigt att 

en högre grad av fysisk aktivitet kunde ge ett annat resultat. Det borde i så fall 

stämma i fallet med sågskyddstextil eftersom användaren här står under mycket 

hög fysisk ansträngning. 
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5.2.1 Ergonomi 

Den stora skillnaden mellan materialen tyder på att det borde vara svårt att dra 

några egentliga slutsatser från nämnda studier om hur skogsarbetaren hanterar sin 

arbetsmiljö, eftersom typ av utrustning borde ha haft stor påverkan på både 

upplevelse och fysisk reaktion. Endast då mer utförliga materialspecifikationer 

anges kan slutsatser om utrustningens verkliga bidrag till eventuella hälsorisker 

dras. Något som även gäller den enkätundersökning som ingår i det här arbetet. 

Klart är ändå att många av de människor som använder sågskyddsutrustning i 

arbetet har burit och bär utrustning som upplevs begränsa arbetsförmågan och bidra 

till en låg komfortnivå. Det är något som verkar gälla i många delar av världen. 

 

Utrustningen tycks ha begränsat arbetsförmågan så pass att förväntan på 

sågskyddsutrustningens komfortnivå verkar ligga mycket lågt. Enligt resultatet från 

enkätundersökningen instämmer en knapp majoritet med att sågskyddsbyxor i 

allmänhet kan anses vara komfortabla. Samtidigt anger samma personer att de 

upplevt i genomsnitt två av de valbara fenomenen kopplade till brist på komfort. 

Även litteraturen säger att användare av personlig skyddsutrustning generellt är 

beredda att acceptera en viss begränsning i komfort om säkerhetsriskerna 

förknippade med att inte bära skyddsutrustningen är allmänt kända. Här uppstår ett 

problem då användarens enda möjlighet att påverka komforten i arbetssituationen 

kan bli att hoppa över skyddsutrustningen med potentiell fara för livet som följd. 

Enligt litteraturen är det förekommande med arbetsplatser där ingen använder 

sågskyddsbyxor vid avverkning med motorkedjesåg. Det betyder också att det 

förekommer arbetsplatser, eller möjligen geografiska områden, där riskerna i 

dagsläget inte anses väga tungt nog för att stå ut med komfortbristen.   

 

5.3 Gemensamma nämnare med annan skyddsutrustning 

Gemensamt för olika typer av skyddsutrustning är att den på grund av de högt 

ställda säkerhetskraven kan bli en belastning för användaren. Koncentration och 

sinnesintryck kan störas och den fysiska ansträngningen öka. Det verkar stämma 

även för textil sågskyddsutrustning och kan ha att göra med den stora variation som 

tenderar att finnas mellan olika varianter av sågskyddstextil. En högre lägstanivå 

för sågskyddstextilers termiska komfortegenskaper skulle kunna innebära en 

avsevärd förbättring. Liksom för andra typer av personlig skyddsutrustning.  

 

Missförståndet att allvarliga värmerelaterade hälsorisker enbart förekommer i 

samband med varmt och fuktigt klimat är även det länkat till flera typer av 

skyddsutrustning. Det i kombination med en allmän uppfattning om att 

komfortnivån hos skyddsutrustning ska vara låg skulle kunna utgöra en broms i 

utvecklingen av alla typer av skyddsutrustning.   
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6. Slutsats 
 

Den mätbara termiska komfortnivån för olika varptrikåvaror avsedda för sågskydd 

varierar över ett relativt stort spann. För de testade komfortegenskaperna var 

variationen som störst för vätskeledningsförmågan, testad med hjälp av MMT. 

Därefter följde ångmotståndet, som testades med hudmodellen. Minst var 

variationen för luftgenomsläppligheten.  

 

Inget material var bäst i alla klasser, men tre av de tolv materialen höll sig bland de 

sex bästa i alla tester. Likaså var tre av materialen bland de sex sämsta i alla tester. 

Val av foder visade sig ha betydelse. Framförallt för vätskeledningsförmågan, där 

ett av de två fodren i mycket högre grad kunde leda vätskan från foderytan och ut 

mot yttertyget.  

 

Ångmotståndet hos de testade materialen verkar ha ett samband med både 

masktäthet och kvadratmetervikt, på så sätt att då värdet för respektive 

materialvariabel går ner så går också ångmotståndet ner. Inget samband hittades 

mellan materialvariablerna och vätskeledningsförmåga respektive 

luftgenomsläpplighet. 

 

Användaren verkar uppleva att det främst är den termiska komforten som är i 

behov av förbättring vad gäller textil sågskyddsutrustning. Arbetet stärker teorin 

om att bristen på termisk komfort hos skyddskläder kan utgöra en hälso- och 

säkerhetsrisk. Det framkom samtidigt i undersökningen att termisk komfort inte är 

den enda komfortbristen kopplad till sågskyddsplagg. Ett antal ytterligare bristen 

framkom, där vikt och passform var de två mest frekvent förekommande. 

 

6.1 Rekommendation för fortsatt arbete 

I kommande studier skulle fokus kunna läggas på andra delar av textil komfort än 

termisk komfort. Passform, vikt och taktil komfort är tre områden som går att 

utforska vidare i kombination med textil skyddsutrustning och i synnerhet 

sågskyddsutrustning. Vad gäller sågskyddstextil så skulle en mer uttömmande 

undersökning om fodrets betydelse kunna ge intressanta resultat. Dessutom skulle 

vidare undersökning av själva sågskyddstextilen behövas, för att utforska orsaker 

till skillnaderna. Det kan göras med koppling till andra materialparametrar än de 

representerade i det här arbetet. Även kontrollerade tester av kompletta 

sågskyddsplagg med en kartläggning av testpersoners upplevelse skulle vara av 

betydelse.  
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Bilaga 1 
 

Resultat av enkätundersökning 
Här presenteras enkätundersökningen i sin helhet tillsammans med svar. 

 

Enkätundersökning om upplevelsen av komfort i sågskyddbyxor 
Den här undersökningen är en del av ett examensarbete på kandidatnivå som utförs 

av en student vid textilingenjörsprogrammet på Textilhögskolan i Borås. Enkäten 

tar bara några minuter att genomföra och genom dina svar hjälper du till att belysa 

frågor kring komfort i samband med bärandet av skyddskläder. Det är viktigt att 

skyddsutrustning är komfortabel för att den ska användas på rätt sätt och utan att 

störa arbetsförmågan. 

 

1. Till vilken åldersgrupp hör du? 

Svarsval Andel av svar Antal 

Under 25 år 8,89% 4 

26-45 år 57,78% 26 

46-65 år 28,89% 13 

Över 65 år 4,44% 2 

Total   45 

Ej svarat 

 

0 

 

2. Kön 

Svarsval Andel av svar Antal 

Man 100% 44 

Kvinna 0% 0 

Total 

 

44 

Ej svarat   1 

 

Efter följande två påståenden ska du markera det alternativ som stämmer bäst in på 

dig. 

3. Känner du till märke och modellnamn på de sågskyddsbyxor du använde 

senast? 

Svarsval Andel av svar Antal 

Nej 11,11% 5 

Ja, nämligen 88,89% 40 

Total 

 

45 

Ej svarat   0 
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Textsvar   

Stil Basic tror jag Husqvarna Technical Extreme 

Jonsered Jonsered 

Oregon Waipoua stihl fx 

Husqvarna Technical Husqvarna, 10-12 år g       o e  … 

Partner Stihl Comfort 

Oregon Waipua fristad 

Oregon Planner Gladiator 

Stihl X-Fit Husqvarna tecnical 

Stihl x-fit Husqvarna 

Husqvarna Technical Extreme Stihl 

Stihl X-Fit Husqvarna Technical Extreme 

Husqvarna, enklare modell Oregon fiordland 

Oregon Fiordland Oregon Waipoua 

Pfanner Huskvarna 

Huskvarna Husqvarna 

oregon, waipoua Husqvarna, en äldre modell 

Stihl Forest shield (såld på Skogma) 

Stihl Comfort oregone 

Jonsered husqvarna 

Husqvarna Technical Stihl X-fit 

 

4. Jag brukar bära mina sågskydsbyxor direkt mot benen, utan exempelvis 

underställ under. 

Svarsval Andel av svar Antal 

Aldrig 13,33% 6 

Ibland 51,11% 23 

Oftast 22,22% 10 

Alltid 13,33% 6 

Total 

 

45 

Ej svarat   0 

 

5. Jag upplever att sågskyddsbyxor i allmänhet är komfortabla. 

Svarsval Andel av svar Antal 

Instämmer inte alls 4,55% 2 

Instämmer inte   38,64% 17 

Instämmer 40,91% 18 

Instämmer i hög grad 15,91% 7 

Total 

 

44 

Ej svarat   1 
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6. Markera de alternativ nedan som du upplevt i samband med bärandet av 

sågskyddsbyxor. Flera alternativ kan väljas. 

Textsvar 

Att modell typ hängslebyxor är bäst, de sitter ej åt, svalare. 

De jag har nu är i stretchmaterial och är väldigt bra. Stor skillnad från gamla "stumma" byxor. 

Kallt om rumpan, svårt att klä sig i och med att de är varma på framsidan och kalla på baksidan där 

skydd saknas. 

Varm och svettig, blir snart kall vid pauser. Mina Jonsered-byxor besitter egenskaper som en 

nylonskjorta från 50-talet, de värmer i värme och kyler i kyla. 

Tunga 

Det mesta av ovanstående stämmer med mina gamla hederliga byxor. Med mina Technical Extreme 

från Husqvarna känns det nästan som ett par vanliga byxor. 

Skulle vilja ha en dragkedja längst ner på benen för att enklare ta på mig stövlarna och sedan dra igen 

dragkedjan. (byxbenen är alltid utandför stövlarna) 

vem fan tycker det behövs tumstocks ficka 

Varma fram, kalla bak. 

Varma ben och kall stjärt på vintern. 

Varma på benen med sågskydd men kalla om rumpan när temperaturen kryper ner under -5 

Kalla på baksidan men varma fram. Med långkalsonger för varmt. 

För varma fram, för kalla bak 

 

  

Svarsval Andel av svarande Antal 

Att byxorna känns för varma. 81% 35 

Att byxorna känns för kalla. 30% 13 

Att byxorna känns fuktiga när jag blivit svettig. 25,58% 11 

Att jag knner mig instängd i byxorna. 4,65% 2 

Att byxorna känns fuktiga vid nederbörd. 23,26% 10 

Att byxornas passform hindrar min rörelsefrihet. 27,91% 12 

Att byxornas passform hindrar mig i mitt arbete. 16,28% 7 

Att byxorna känns tunga. 48,84% 21 

Att byxorna kliar eller irriterar huden. 4,65% 2 

Att byxorna känns fuktiga och klibbar mot huden. 13,95% 6 

Att byxorna dras mot huden av statisk elektricitet eller ger mig elektriska stötar. 2,33% 1 

Att byxorna ger mig skavsår. 11,63% 5 

Annat, nämligen 30,23% 13 

Totalt antal svarande 

 

43 

Ej svarat   2 
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7. Använder du sågskyddsbyxor varje gång du hanterar en motorkedjesåg? 

 

Svarsval Andel av svar Antal 

Ja  91,11% 41 

Nej, eftersom 8,89% 4 

Total 

 

45 

Ej svarat   0 

 

Textsvar 

Kör skördare fäller över grova träd ibland 

Vid avverkning i skogen ja. Vid trädgårdsarbete eller 

byggnadsarbete när det bara är en sak som ska kapas 

händer det att jag inte hämtar byxorna. Detta eftersom 

det då tar väsentligt längre tid att hämta och ta på sig 

byxorna än att utföra själva kapet. 

För varmt på sommaren. 

För mycket jobba att byta då man bara sågar av en gren 

eller liknande. 

 

Tack för att du tog dig tid att besvara den här enkäten. Det kommer att hjälpa mig 

mycket i mitt examensarbete. 
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