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Sammanfattning 
 

Det här examensarbetet behandlar synlighet i mörkertrafiken hos fotgängare. Syftet har varit att få fler 

fotgängare att synas i mörkertrafiken och målet har varit att hitta ett alternativ till det som finns på 

marknaden idag, som gör att man som fotgängare vill syns i trafiken när det är mörkt. Eftersom 

reflexer eller ljusreflekterande material i olika former avser en stor del av marknaden har mitt arbete 

utgått från denna befintliga reflexlösning och sen utvecklats till en ny form med ett hållbart affärstänk. 

 

Research har gjorts för att få en förståelse för hur reflexer fungerar och hur ett alternativ kan utvecklas 

som gör att användaren kommer ihåg vikten av att använda reflex samtidigt som man också vill ha det 

på sig. Researcharbetet har delats in i två faser där den ena fasen har behandlat vad en reflex är och hur 

den fungerar medan den andra har handlat om att förstå användaren och användarupplevelsen. 

Det är ett arbete som har genomförts i en designprocess där användarperspektivet har fått ett stort 

utrymme i processen i form av både kvantitativa användarundersökningar och kvalitativa intervjuer 

och samtal i en fokusgrupp. Fokus har legat på attityden till reflexer, om man använder det, hur man 

tänker och vilken sorts reflex man använder samt hur man i övrigt tänker när man klär sig på 

vinterhalvåret när man är ute och går. 

 

För att hitta ett alternativ till dagens reflexer har skapandet av idéer tagit upp en stor del av 

designprocessen. En omfattande idégenerering har gjorts i form av både skisser på papper och fysiska 

modeller för att få en uppfattning om funktion och volym. Dessa skisser har sedan utvecklats till flera 

koncept som till slut har blivit ett slutgiltigt koncept.  

 

I detta examensarbete har jag alltså utvecklat ett koncept som skapar ett hållbart värde där reflexen kan 

bytas ut varje år med en återanvändningsbar grund, i form av en armbandskedja. Detta reflexarmband 

har presenterats i form av illustrationer, rendering och i en skalmodell för att visualisera konceptet.  

 

 

Sökord: Reflex, reflexarmband, reflexsmycke, synas i mörkret, trafiksäkerhet, designprocess 
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Trafikanalys (2018) uppger att polisen år 2017 rapporterade in 37 dödsfall bland fotgängare i trafiken. 

18 av dessa 37 olyckor inträffade när det var mörkt, skymning eller gryning. Mer än hälften av dessa 

olyckor skedde också under eftermiddag och kvällstid samt i tätbebyggda områden. Dessutom visade 

statistiken på att vinterhalvåret var den tid på året med högst dödsantal bland fotgängare i trafiken. 

NTF (2018) bekräftar olycksrisken för fotgängare i mörker när de skriver att risken att man blir påkörd 

och dödad i mörker är tre gånger så stor som i dagsljus. Dessutom sker de flesta olyckor bland 

fotgängare i belysta tättbebyggda områden. Därför rekommenderar de att gående ska ha certifierade 

reflexer på sig i mörker för att minska olyckor (NTF, 2018). 

Transportstyrelsen (2018) menar också att reflexer är ett bra och billigt sätt att förhindra att man som 

gående blir påkörd och att de syns bäst om de placeras långt ner på ben och armar samt om de inte är 

för gamla eller repiga. De förtydligar också att 40 % av alla påkörningsolyckor bland fotgängare sker 

mellan november och februari samt att 40 % av olyckorna också sker vid ett övergångsställe. En bil 

med halvljus ser dessutom en fotgängare på 125 meters avstånd i mörker till skillnad från om man har 

både mörka kläder och ingen reflex. Då syns man från 20 – 30 meters avstånd, se figur 1 

(Transportstyrelsen, 2018). Dessutom blir bromssträckan 2 – 4 gånger längre på vinterhalvåret när 

väglaget är blött än vid normalt väglag (NTF, 2019). 

 

 

 

Figur 1. Visualisering av fotgängares synlighet med och utan reflex.  
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1.2 Problem 

 

Detta är ett samhällsproblem som behöver lösas för att öka tryggheten hos fotgängare i trafiken och för 

att uppnå trafikverkets Nollvision som handlar om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken 

(Trafikverket 2018). Även om det är okänt hur många omkomna fotgängare i trafiken år 2017 som 

hade reflexer på sig vid en olycka är ändå mörker en gemensam nämnare i ovanstående trafikolyckor. 

Certifierade reflexer är som sagt en känd lösning på problemet idag men frågan är hur mycket de 

faktiskt används då det inte finns någon svensk lag som säger att man som fotgängare i trafiken måste 

ha reflex på sig i mörkret medan det finns för alla fordon. Att fotgängare syns anser jag är viktigt för 

att de är de mest oskyddade trafikanterna som är mest behov av att synas.  

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att utveckla ett alternativ på reflexmarknaden idag som användaren vill 

använda och som därför bidrar till att fler fotgängare syns i trafiken när det är mörkt.  

 

Frågeställning: 

 

 

Vad definieras som en reflex?  

 

Vad krävs av en reflex i trafiken för att det ska kunna få klassas som en reflex? 

 

Hur kan man som fotgängare synas i mörkertrafiken? 

 

Vad finns det för sorts material och former på reflexmarknaden? 

 

Hur och när använder fotgängare reflexer idag? 

 

Vad kan utvecklas och förbättras med de reflexer som finns för fotgängare? 

 

Vad kan skapas som inte finns idag som får fler människor att synas i mörkret? 

 

 

 

 

1.4 Mål 
 

Målet med detta arbete var att hitta alternativ till det som finns på marknaden idag som hjälper 

fotgängare att synas i trafiken när det är mörkt.  
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1.5 Omfattning 
 

Inom kategorin för att synas i mörkret finns det många olika ingångar. Jag har därför valt att fokusera 

på fotgängaren för att underlätta processen och kunna fatta logiska beslut. Jag har därför arbetat 

processorienterat i en designprocess under detta projekt och har därför behövt ta beslut för att nå ett 

resultat. 

 

1.6 Målgrupp 

 

Jag har valt att undersöka fotgängare inom målgruppen 18-29 år eftersom den målgruppen är den 

ålderskategori som använder reflexer minst enligt försäkringsbolaget Ifs undersökning. Unga vuxna 

använder generellt reflexer mer sällan än den äldre generationen (mynewsdesk, 2018). Beslutet om att 

rikta in sig på denna målgrupp tog jag då majoriteten, 20 av 33 personer alltså 63 % av de utfrågade i 

en användarundersökning som jag skickade ut till allmänheten på Facebook, var inom den 

ålderskategorin. 19 av 20 av dessa unga vuxna bodde dessutom i stan eller i ett mindre samhälle vilket 

motsvarar de upplysta områden där flest olyckor bland fotgängare sker. Genom att undersöka denna 

målgrupps attityd till att synas i mörkret och reflexanvändning, samt hitta ett alternativ som de skulle 

vilja bära, skulle jag kunna få fler fotgängare att använda reflexer oftare. Därmed skulle jag få en stor 

andel av befolkningen som inte använder reflex idag att göra det.  
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2. Metod 
 

Jag har valt att använda mig av en designprocess under hela arbetets gång. Med designprocess menas 

att jag har arbetat i en serie steg och väl anpassade aktiviteter för att kunna uppnå målet med 

uppdraget. Från planering till presentation har jag därför arbetat i en iterativ och cirkulär designprocess 

som ändrats och anpassats efter arbetets gång. Jag har följt processen i korta faser – planera, utforska, 

skapa och att prototypa, vilket innebär att visualisera i 3D. Processen har i grunden varit 

användarcentrerad där jag hela tiden har gått tillbaka till problemet och utvecklat en förståelse för 

användarsituationen. Jag har därför som designer varit processorienterad som Wikberg, Nilsson et al 

(2015) skriver, istället för lösningsorienterad vilket har inneburit att jag i samband med processen 

tillåtit mig själv att utforska fler lösningar för att sen mot slutet välja den lösning som jag har ansett 

varit mest passande för kontexten och de förhållanden som jag har arbetat utifrån. 

 

Därmed började jag detta projekt med att definiera vad en reflex är tillsammans med att göra research 

om hur användandet av reflexer ser ut idag genom att utforska kontexten. Därmed har jag samlat in 

empiriska data med hjälp av enkätundersökningar, intervjuer och en fokusgrupp. Därefter har jag 

analyserat resultatet och fått en översikt över hur reflexanvändandet ser ut för att förstå när och hur 

reflexer används och inte används eller hur man som fotgängare annars syns i mörkertrafiken. Utifrån 

resultatet har jag sen utvecklat ett alternativ till det som finns på marknaden genom idégenerering efter 

en behovsanalys. I skiss och idégenereringsfasen har jag alltså försökt att utveckla alternativ som är 

anpassade efter individens och fotgängarens behov med hjälp av både handskisser och så kallade 

mock-ups, modeller i fysiska former, vilket har varit en lång process där jag utforskat flera lösningar. 

På mellanredovisningen av projektet den 11/4 2019 valde jag att presentera researchfasen och tre 

eventuella ingångar i form av skisser och tankar. Detta smalnade jag sedan av till sex koncept som alla 

utforskade idén om att göra en mer estetiskt tilltalande och exklusiv upplevd reflex i form av ett 

smycke eller accessoar. Utifrån behovsanalysen gjorde jag sen en matrisutvärdering av de åtta 

koncepten vilket ledde till en kombination av produkt med ett försäljningskoncept och affärstänk. Det 

slutliga resultatet gjorde jag sen en CAD-rendering och utseendemodell av som dokumenterades i en 

fotografering på en skyltdocka för att visualisera användandet.  

 

 
2.1 Etiska-, samhälleliga-, och hållbarhetsmässiga aspekter  
 

Det här projektet kommer att kunna bidra till förbättring och hållbarhet på en social nivå. Ju färre som 

skadas i trafiken desto större avlastning på sjukvården och därmed lägre kostnader för samhället. Det 

kommer också skapa en trygghet hos individen samtidigt som det bidrar till Trafikverkets nollvision 

som tillsammans med organisationer och myndigheter handlar om att ingen ska skadas eller dödas 

allvarligt i trafiken (Trafikverket 2018). 

 

Jag har förhållit mig till individskyddskravet när jag har gjort detta arbete, vilket Vetenskapsrådet 

(1990, s5-6) skriver handlar om att överväga de risker och värde som undersökningen kan ge. 

Konsekvenserna kan bli negativa för undersökningsdeltagare om inte individskyddskravet hålls. 

Därför har jag förhållit mig till individskyddskravets fyra huvudkrav – informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det har inneburit att jag har informerat 

undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare i enkätundersökning och intervjuer om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när de vill eftersom deltagandet har varit frivilligt. Jag har också informerat om 

deras uppgift i projektet och deras villkor. Jag har alltså också skrivit ut mitt namn, 

institutionsanknytningen, syfte med undersökningen och vinster som ny kunskap kan ge. Dessutom 

har jag förmedlat att de uppgifter som används i undersökningen endast kommer att användas i 

samband med att enkät skickas ut och innan intervjuer och diskussion med fokusgrupp har gjorts 

(Vetenskapsrådet, 1990, s7). För att uppnå konfidentialitetskravet har inga personuppgifter behandlats 

i datainsamlingen för att säkerställa anonymiteten hos deltagarna.  
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Samtyckeskravet har inneburit att jag behövt få samtycke av de som deltar i undersökningen. Jag har 

endast intervjuat personer över 18 år. Medverkande har också haft rätt att avbryta sin medverkan vilket 

jag informerat om innan, hur lång tid undersökningen beräknades ta och på vilka villkor den 

medverkande har deltagit. Den medverkande har enligt samtyckeskravet också haft att rätt bestämma 

hur länge och på vilka villkor den har velat delta utan någon påtryckning (Vetenskapsrådet, 1990, s9-

10). Till sist har jag följt nyttjandekravet som inneburit att insamlande uppgifter inte kommer att 

användas till annat bruk (Vetenskapsrådet, 1990, s14). 
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3. Research 
 
3.1 Projektplanering  
 

Vid planering i början av projektet har jag utgått från Wikberg, Eriksson et al (2015) kapitel om 

projektplanering. Därför har jag börjat med att klargöra vad som skulle göras och hur mycket tid till 

varje del av designprocessen som skulle avvaras till det. Därför gjorde jag ett GANT-schema, se figur 

2, där den horisontella axeln motsvarar all tid och den vertikala processen olika faser. Jag valde att 

färgkoda faserna och markera hållpunkter som mellanredovisning och deadline i blått. Detta är en 

ungefärlig uppskattning som skulle få mig att inte fastna i en fas. Precis som Wikberg et al (2015) sen 

också skriver var planeringen en preliminär plan och eftersom förutsättningarna kan ändras kan 

projektplaneringen komma att uppdateras kontinuerligt. Detta hände mig i skissfasen där jag hamnade 

efter och sen fick ta igen detta på slutet. Jag hade väl tilltaget med tid och marginal men som i alla 

designprocesser jag deltagit i blir det alltid stressigt mot slutet när säcken ska knytas ihop.  

 

 

 

 

 
Figur 2. Min projektplanering – Att få fler fotgängare at synas i mörkertrafiken. 
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3.2 Mind map 
 

Jag har valt att arbeta efter frågorna i min frågeställning och haft dessa som utgångspunkt för att få 

svar på frågorna om vad som krävs för att som fotgängare synas i trafiken. För att förstå uppgiften, 

vilken innebär att få fler fotgängare att vilja synas i mörkertrafiken, började jag med att göra en mind 

map, se figur 3, för att få en struktur på upplägget och för att förstå vilka aspekter som berörs. Precis 

som Wikberg et al (2015) skriver syftar metoden till att ge en struktur och visuell överblick för att 

identifiera frågor och aspekter i början av projektet. Jag sammanfattade det i två kategorier – vad krävs 

för att en fotgängare ska synas i trafiken och hur användandet av reflexer ser ut eller hur fotgängare 

syns i trafiken idag. Därför bestämde jag mig från början att under researchfasen skicka ut enkäter och 

göra interjuver samtidigt som jag skulle läsa vetenskapliga artiklar, se figur 3. 

 

 

 

Figur 3.Mind map. 

 

3.3 Möte med NTF 

 

För att få ett trafikperspektiv valde jag att kontakta NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 

främjande, som är en självständig organisation som arbetar för en säker trafik. Jag förklarade syftet 

med projektet och frågade om de ville hjälpa mig. De var mycket positiva till ett samarbete och ville 

gärna bidra med tid och feedback. Därför bokade vi in ett möte den 12/3 2019 på deras huvudkontor i 

Solna. Mötet var givande och utöver att få presentera mig själv och syftet med mitt arbete fick jag 

prata med projektansvarig Katarina Bokström, se figur 4,och Generalsekreterare Marie Nordén, se 

figur 5, om situationen kring reflexanvändandet i samhället idag. Vi diskuterade att reflexer är typiskt 

svenskt/nordiskt på grund av den mörka vintern och att det aldrig har funnits en svensk lag på att man 
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som fotgängare måste ha reflexer på sig vid vistelse i mörkertrafiken, vilket är intressant då det finns 

lag att det måste finnas på alla fordon i trafiken. Vi diskuterade också trafikverkets undersökning om 

reflexanvändningen, som visar att reflexanvändningen är mer omfattande på vägar som inte har någon 

belysning alls i jämförelse med gator och vägar som är upplysta. Vi diskuterade även 

konsumentupplysning och om ”reflexens dag” skulle kunna vara en idé till att uppmana och inspirera 

fler till att använda reflexer. I trafikverkets Gemensam inriktning för säker gångtrafik (2017) tas 

reflexanvändning också upp som en viktig aspekt att påverka genom konsumentupplysning. De 

reflexer som Katarina och Marie generellt tyckte var väldigt bra är det som redan finns på kläder. Vi 

tog även upp de reflexkampanjer som försäkringsbolaget IF gjort och företaget Smart in the darks 

produkter. De påpekade också att en reflex måste vara CE-märkt och att om man ska använda sig av 

en lampa för att synas i mörkret skulle man behöva testa hur långt den syns eftersom det endast finns 

vetenskapliga undersökningar om reflexers reflexionsförmåga i trafiken.  

 

  

Figur 4.                                          Figur 5. 

Katarina Bokström                        Marie Nordén 

Projektansvarig NTF                     Generealsekreterare NTF 

 

3.4 Vad är en reflex? 

 

En reflex är enligt NTF (2018) ett optiskt objekt som reflekterar ljuset från fordons strålkastare eller 

övrig ljuskälla tillbaka till den riktning som ljuset kom ifrån. En reflex fungerar på olika sätt beroende 

på materialets men effekten är densamma. I prismor och mikroprismor reflekteras ljuset i tre sidor i en 

kub, halverad på diagonalen. Andra reflexer är uppbyggda i mikrosfärer. Reflexvärdet och kvalitén på 

en reflex mäts i CIL, mått på reflektionsförmåga. För en reflexprodukt anges resultaten för en 

reflexprodukt i millicandela per lux och reflexmaterial i millicandela per lux och kvadratmeter. Detta 

betyder att vid en belysningsstyrka i lux fungerar reflexen som en lampa vars ljusstyrka anges i 

candela. Reflekterat ljus mäts i olika infallsvinklar och observationsvinklar, vilka är vinklarna mellan 

observatörens och reflexens axlar i jämförelse med fordonets ljuslyktor. En reflex bör också vara CE-

märkt. En reflex med bra synbarhet och hållbarhet håller tre europeiska standarder för reflexprodukter, 

varselkläder och varselkläder för fritidsbruk. Dessa förkortas i EN 13356, EN471 och EN 1150 

varselvästar. Dessa innebär optiska krav som gör att de kan utstå optiska påfrestningar. En reflex kan 

alltså vara i olika material. If (2019) menar att reflexeffekten beror på tre faktorer – hur mörk 

omgivningen är, hur starkt ljuset är som träffar materialet och hur stor reflexytan är.  NTF (2018) 

rekommenderar därför användare att använda en reflex som har en reflektionsyta på minst 15 

kvadratcentimeter och att den syns från alla olika håll.  
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3.5 Vetenskaplig forskning 

Utöver detta har jag studerat tre vetenskapliga artiklar som undersökte hur man placerar reflexen för 

att en förare i en bil lättast och fortast ska uppmärksamma fotgängare. Dessutom jämförde man i två 

av artiklarna reaktionsförmågan och reflexens påverkan på bilister i Michigan (Louma, Schumann, 

1996) och i Finland (Louma, Penttinen, 1998) i två fältstudier. Resultatet i båda studierna visade att 

det spelar en stor roll var man placerar reflexen och att förare är mer aktsamma när de upplever att de 

ser en människa i rörelse intill vägen än bara ett objekt. Föraren i studien reagerade snabbast när en 

fotgängare hade reflexen placerad på armar eller ben i jämförelse med på torson. Det förklarades med 

att armarna och benen gjorde att reflexen var i rörelse jämfört med torson. Allra bäst är det om 

reflexerna skapar en sammanbindning av siluetten. Dessutom syns fotgängaren en aning bättre om den 

har ljusare kläder i övrigt. Det bevisade också att en fotgängare med reflexer syns bättre när de korsar 

en väg än när de närmar sig ett fordon i motgående riktning. Däremot är det tvärtom när en fotgängare 

inte har på sig någon reflex alls. I jämförelse mellan finska och amerikanska förare, är finska förare 

mer vana vid reflexer. Användandet på mörka vägar är i Finland högt då det är lag på att använda 

reflex på mörka vägar men ej på trottoarer (Louma, Pentinnen,1998). Balk och Tyrell (2008) håller 

med om att reflexer syns bäst när de är i rörelse och poängterar därför att reflexvästar inte är det bästa 

alternativet och att ju mer den framhäver hela formen av fotgängaren desto bättre. Men de tar också 

upp användarperspektivet ur ett designperspektiv och hur användaren ser på att använda flera reflexer 

längs med armar och ben. Fotgängare kanske inte uppskattar omfattningen av det. Studier har visat att 

fotgängare överskattar sin egen synlighet i mörker dramatiskt. (Allen et al 1970;shinar 1984; Tyrrell et 

al 2004b) 

NTF (2018) skriver i sin konsumentupplysning för gående att en reflexväst också är bra och uppmanar 

till att den ska användas i kombination med reflexer på armar och ben. De uppmanar också till att 

hantera reflexen försiktigt och ej förvara den så att den kan repas, bli för varm eller blöt då reflexens 

livslängd och reflexförmåga försämras av det. If (2019) instämmer och rekommenderar att man byter 

reflexen varje år och inte tvättar mjuka reflexer mer än 15 gånger. Genom att lysa med en ficklampa 

från fyra meters avstånd i ett mörkt rum och jämföra med en ny reflex ser man om en gammal 

fortfarande fungerar. Till sist syns en reflex bäst om reflexytan är minst 15 kvadratcentimeter och om 

den syns från alla håll, inte är repig eller har blivit blöt, tvättats eller förvarats i solljus.  

Att många nuvarande reflexer är utformade och placerade som de är idag är alltså logiskt. Den 

hängande reflexen från säkerhetsnålen eller fickan, slapwrapen som placeras runt armen och 

eventuella varselkläder som framhäver siluetten är alla bra placerade. Diskussionen om huruvida 

reflex på fotgängare borde vara ett lagkrav är intressant eftersom detta verkar fungera på de finska 

mörka vägarna. Dock tror jag att det bör undersökas om lag och tvång är rätt metod att ta till. Jag står 

politiskt objektiv i frågan men som designer vill jag hitta ett alternativ som användaren faktiskt vill 

använda. Jag har i designprocessen valt att utgå från de resultat som framgått från den vetenskapliga 

litteraturen eftersom det är vetenskapligt bevisat. Att kunna ta till sig fakta och anpassa sig till det som 

designer tror jag är viktigt. Därför har dessa resultat från utforskandet legat till grund för mitt fortsatta 

arbete. Jag har nu fått svar på mina tre första frågor i mitt syfte: vad som definieras som en reflex och 

vad som krävs av en reflex i trafiken för att det ska kunna få klassas som en reflex och inte minst vad 

som får fotgängaren att synas i mörkertrafiken.  
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Figur 6. Optimal placering av reflex och minsta storlek på reflexyta. 

 

3.6 Trafikmiljön & Kontexten 
 

Det är alltså i tätbebyggda, belysta områden som de flesta olyckor sker (NTF 2018) och 40 % av 

olyckorna sker vid övergångställen (Transportstyrelsen 2018). I helt mörka kläder och utan reflex är 

det dessutom svårt att som bilist hinna uppfatta en fotgängare som går vid eller korsar vägen (Louma, 

Pentinnen 1998). Trafikverket (2017) nämner också att tekniken i bilar idag är väldigt välutvecklad 

och det finns bilar med sensorer som gör att bilen bromsar när en människa eller objekt är mycket 

nära. 
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Jag tycker att det är viktigt att täcka upp alla aspekter och undrar över kontexten där trafikolyckor med 

fotgängare sker för det är i den kontexten som jag vill att fler ska ha reflex på sig när de korsar vägen 

så att bilen på så vis hinner bromsa och så olyckan förhindras. Därför har jag haft kontexten i åtanke 

genom hela mitt arbete. 

 

3.7 Användarundersökning  

Efter att jag har jag fått svar på frågorna som rör reflexens kvalitét och funktion ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv ville jag få en förståelse för reflexanvändningen. För att därför få det centrala 

användarperspektivet hos fotgängarna skickade jag ut en enkät för att få en bild av hur användandet 

ser ut men främst hur det skulle kunna se ut i framtiden. Wikberg Nilsson et al (2015) menar att syftet 

med att göra en användarundersökning är att få ny kunskap och förståelse av användare. Jag håller 

med och min intention och syfte med användarundersökningen var därför att få en kvantitativ bild av 

användare av reflexer och vad som skulle kunna få dem att använda reflexer oftare. 

När jag skrev mitt missivbrev följde jag Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) guide över vad som ska 

vara med i ett missivbrev. Därför klargjorde jag bakgrunden bakom undersökningen och vem jag var 

som gjorde undersökningen, i vilket syfte jag gjorde den, vilken grupp som undersöktes och 

informerade om de forskningsetiska reglerna, mina uppgifter och uppmanade till att kontakta mig samt 

att tillslut tacka för mig. 

Jag inledde med bakgrundsfrågor om personens kön och var personen bodde. Jag ställde mest öppna 

frågor och inser i efterhand att det försvårade det en del vid sammanställningen. Det är bättre med inte 

för öppna frågor för sammanställningens skull (Björkdahl Ordell & Dimenäs 2007). En enkät kräver 

också mycket omsorg i utförandet av frågorna (Wikberg, Ericson & Törlind, 2015). Därför la jag väl 

med tid på hur jag formulerade frågorna och ställde sen följande frågor: 

Är du man eller kvinna?  

Var bor du? öppen 

Använder du som fotgängare reflex i mörker?  

Vilken sorts reflex använder du?  

Vad upplever du är problematiskt med dagens reflexer?  

Vad skulle få dig att använda reflex oftare?  

 

Enkäten skickades ut på Facebook för allmänheten och 33 personer svarade. 20 av dessa 33, alltså 63 

procent visade sig vara inom den åldersgruppen, 18-29 år, som Ifs undersökning visade använde reflex 

minst frekvent och befinner sig i staden eller tätbebyggda områden där flest olyckor sker (se 

målgrupp). Utav dessa personer 18-29 år var majoriteten kvinnor, bodde i stan eller i ett mindre 

samhälle och hälften svarade ja på frågan om de använder reflex. 40 % svarade ibland och endast 10 % 

svarade nej. Viljan att använda reflex fanns alltså där. På frågan om vilken sorts reflex man använde 

mest var de två mest populära slapwrapen som placeras runt armen och den klassiska hängande från en 

säkerhetsnål. Det som man upplevde var mest problematiskt med dagens reflexer var att de inte 

upplevdes estetiskt tilltalande och att användaren upplevde att de glöms bort. På frågan av vad som 

skulle få de utfrågade att använda reflex oftare svarade 6 personer om de var mer estetiskt tilltalande 

och 5 personer om de redan fanns på ytterkläderna.  Se figur 7. 

 



Elaine Hägg  

 

12 
 

 

 



Elaine Hägg  

 

13 
 

Figur 7.Visualisering av enkätundersökningen 

3.8 Marknadsanalys 

 

För att få en bild av vad som finns på marknaden idag inom kategorin reflex för fotgängare gjorde jag 

en marknadsanalys där jag scannade reflexmarknaden. Det visades sig att det fanns betydligt fler 

former och modeller än vad jag hade trott. Jag delade in det jag hittade i två kategorier – reflexer som 

detaljer och reflexprodukter. Förutom de klassiska hängande prismorna som reflekterar ljus i små 

kuber (se vad är en reflex) i olika former finns även så kallade glimisar i reflexmaterial i form av djur, 

tofsar som alltså inte bygger på prismor. De finns med fästningsfunktioner som magnet, brosch, 

karbinhake och som slapwrap som slås och lindas runt armen, och LED-lampor som fästs på 

dragkedjan. Men det finns också produkter i reflextyg eller reflexmaterial eller också som mönster. 

Precis som vi diskuterade på NTF och som också togs upp i fokusgruppen finns mycket insydda 

reflexer på funktionskläder som används vid träning utomhus. Reflexer på ytterkläder förekommer 

också men är inte lika utbrett. En reflex kan alltså både vara tyg men också prismor eller mikroprismor 

i plast eller annat material. Se figur 8. 

 

Det går även att hitta paraplyn med reflexer, reflexöverdrag till stövlar och ryggsäck samt vantar, 

resväskor, den klassiska reflexvästen och andra varselkläder som ger extra bra synbarhet som används 

vid vägarbeten, byggarbetsplatser och i arbete generellt. Även valet att själv kunna måla sina egna 

saker eller kläder i reflex är möjligt med reflexspray från varumärket Albedo eller sticka sin egen 

mössa i reflexgarn från försäkringsbolaget If. Se figur 9. 

 

Det finna alltså redan ett stort utbud av reflexer på marknaden idag. Det finns det alltså många 

innovativa lösningar men jag upplever att de inte marknadsförs ordentligt och att man får leta mycket 

för att hitta. Min egen uppfattning är också att det är extra svårt att hitta reflexer i butiker som inte är 

designade för barn. Jag tycker att det är bra att det finns ett stort utbud men reflexmaterialet i sig kan 

upplevas som uppseendeväckande. Jag undrar om det kanske därför behöver en mer neutral form. 
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Figur 8. Reflexer som detaljer.  

 

 

 
Figur 9. Reflexprodukter 

 

Vid vidare analys av marknaden stötte jag på olika kollektioner med reflexer. Försäkringsbolaget If 

har i fyra år, 2014-2017, gjort reflexkampanjer i form av klädkollektioner i samarbete med olika 

modeföretag. 2014 hölls samarbetet med med Back där kollektionen hette ”Watch your Back”, 2015 

”If you can see me” av Örjan Andersson, 2016 gjordes ett samarbete med Weekday med syftet att få 

fler unga vuxna i storstäder att synas mer (if 2019). Det sista året kampanjen gjordes år 2017 då 

produkten var reflexgarn med tillhörande stickbeskrivningar till en mössa, vantar och en halsduk, se 

figur 10.  
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Figur 10 Försäkringsbolagets Ifs reflexkampanjer i samarbete med modeföretag. 

Ett annat företag jag kom i kontakt med i samband med marknadsanalysen och som diskuterades 

under mötet med NTF var företaget Smart in The Dark. Grundaren och Entreprenören Ann-Sofie 

Hermansson startade företaget för att hon själv hade köpt en ny svart jacka och tyckte att det var 

tråkigt att klä ner den med en reflex. Syftet var därför att ta fram säkra men stiliga reflexer för den 

vuxna välklädda kvinnan eller mannen som man faktiskt vill bära. Företaget riktar sig alltså till en 

äldre målgrupp som gillar att klä sig väl. Kollektionen heter ”Nordic Silver” och består av accessoarer 

i 3Ms reflexmaterial med mönster som är designade tillsammans med det Nordiska designkontoret i 

Borås och varumärkesbyrån Gappio. Kollektionen består av fyra nordiska mönster i tre olika färger, se 

figur 10, (Smart in the Dark 2019). 

 

Mycket av de tankar Ann-Sofie har haft har också jag haft så här långt i arbetet. Därför hörde jag av 

mig till henne för att diskutera ett potentiellt samarbete. Hon berättade då att det tog tre år för henne att 

få ut reflexerna på marknaden. Hon anser att design är viktigt men hon är entreprenör att 

marknadsföring och bolagsbyggande inte något som man får glömma. Jag anser verkligen att hon har 

hittat ett hål på marknaden och lyckats uppnå sitt syfte därför har jag blivit otroligt inspirerad av henne 

och hennes entreprenörstänk även om det inte blev något samarbete.  
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Figur 11. Smart in the darks produktsortiment. 

 

 
Figur 12. Smart in the darks produktsortiment. 
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3.9 Intervjuer  
 

Jag valde att komplettera användarundersökningen med intervjuer för att få en tydligare bild av 

kontexten vinter och mörker då de flesta olyckor sker. Enligt Wikberg Nilsson et al (2015) är 

intervjuer i en designprocess ett tolkande förhållningsätt där syftet just är att få en djupare förståelse 

för attityder. Inom en designprocess är det viktigt för att förstå olika behov hos en målgrupp därför är 

det viktigt att man som designer lyssnar och ställer frågor men frågorna är inte det viktigaste utan för 

att lära sig något av användaren måste man lyssna. Med det i huvudet försökte jag ställa följdfrågan 

”Hur kommer det sig?” för att få den intervjuade att utveckla svaret och visa att jag var intresserad av 

att lyssna på dem och hur de kände men fokuserade också på att vara observant till det som sades. Jag 

tror att det är viktigt att låta de intervjuade känna sig hörda och att känna att det inte finns några rätta 

svar på frågorna. Jag som designer är nyfiken och vill höra deras upplevelse. 

 

Totalt intervjuade jag 10 personer inom åldrarna 21 – 29 år varav hälften kvinnor och män, se figur 13. 

Jag försökte hitta representanter bland både män och kvinnor i för att få ett brett perspektiv då jag mest 

fick svar från kvinnor i enkäten. Jag ville få en tydligare bild av hur man tänker när man klär sig och 

ställde därför de öppna frågorna: 

 

Vad har du på dig när du går ut på vintern?  

Vad har du för färg på dina vinterytterkläder?  

Vad tycker du om trender och hur påverkar det dig? 

 

 

 

 

 

Figur 13. 5 av de intervjuade var kvinnor och 5 män. 

 

Sammanfattningsvis svarade majoriteten av de intervjuade att det har mörka kläder på vintern, mest i 

färgen svart. Många har två jackor som de byter mellan beroende på temperatur. Målgruppen klär sig 
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för att vara varm och bekväm men är också medveten om vad man tar på sig även om vissa bryr sig 

mer eller mindre än andra.  

 

3.10 Fokusgrupp 
 

Häften av de intervjuade var dessutom med i en fokusgrupp som därefter diskuterade samma frågor 

och inställningen till reflexer generellt, se figur 14. Syftet med fokusgruppen var att hitta ytterligare 

attityder och få en generell förståelse för hur målgruppen tänker. Dessutom tänkte jag att det kunde 

leda till fler och ingångar till och nya idéer i skissfasen.  Enligt Wikberg Nilsson et al (2015) kan en 

fokusgrupp med användare inom området användas vid olika tillfällen under designprocessens gång 

för att man ska kunna få insikt om hur användande till befintliga lösningar ser ut. I fokusgruppen finns 

det möjlighet för deltagarna att bygga vidare på varandras tankar. På så sätt kan man som designer få 

ett generellt perspektiv på användandet. 

 

 

 
Figur 14. Fokusgruppen bestod av 4 män och en kvinna.  

 

 

Sammanfattningsvis diskuterades både synen på trender och hur man tänker när man klär sig för att gå 

ut och gå på vintern. Diskussionen övergick sen i vad man tänker om reflexer och att som fotgängare 

synas i mörkret generellt. 

 

Precis som i Ifs (mynewsdesk 2018) enkät visade resultatet utav både enkät, interjuver och 

fokusgruppen att den mest använda reflexen hos min målgrupp är den traditionellt hängande, slapwrap 

för arm och de som finns fastsydda på kläder. Något som också Ifs (2018) undersökning bekräftar. 

Målgruppen bär mörka kläder i mörka nyanser. Svart är den mest använda färgen. Smaken varierar 

men målgruppen försöker att klä sig enhetligt med inte för mycket färg eller utstickande inslag. Man 

vill använda reflex men det glöms ibland bort. Man skulle använda reflex oftare om det främst var mer 

estetiskt tilltalande och om det var smidigare och redan fanns på kläder – om man inte behövde tänka 

på det lika mycket helt enkelt. 
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3.11 Behovsanalys 
 

Utefter användarundersökning, intervjuer och fokusgrupp sammanställde jag sen en behovsanalys som 

summerade användarnas behov, se tabell 1. Wikberg Nilsson et al (2015) skriver att bra lösningar 

utvecklas efter människors behov och att syftet med en behovsanalys är att få kvalitativ information.  

Därmed listade jag vad användaren ville ha för att på längre sikt kunna synas mer i mörkret i en spalt 

och i spalten bredvid förtydliga vilken sorts funktion önskemålet fyllde. För att uppnå något som de 

utfrågade i mina användarundersökningar, intervjuer och fokusgrupp vill ha på vägen till att synas 

bättre bedömde jag att det var nödvändigt att designen skulle vara estetiskt tilltalande och lätt att 

komma ihåg eftersom det var något som man kände att nuvarande reflexer inte var. Resterande listade 

önskemål var önskvärda funktioner som jag ville försöka ha i åtanke. Då jag tidigare i designprocesser 

har insett att man inte kan lösa allt fokuserade jag på det mest upprepande. Det innebar att det jag 

skulle skapa skulle vara synligt i mörkret, estetiskt tilltalande och lätt att komma ihåg. Jag tror också 

att det är de två sistnämnda som hänger ihop, för om man vill ha något på sig blir det indirekt lättare 

att komma ihåg att ta på sig.  

 

 

 
 

Tabell 1. Behovsanalys av målgruppens behov efter researcharbetet. 
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4. Genomförande 

 

4.1 Kollage 
 

För att sammanfatta förståelsen för min målgrupp gjorde jag en Lifestyleboard, se figur 15, som en 

sammanfattning av användarundersökningen som innefattade både enkätsvar, intervjuer och 

fokusgrupp där jag samlade bilder som skapade en visuell representation av min målgrupp 18-29 år. 

Kollaget fick följa med in i skissprocessen som en intern påminnelse till mig själv om vilken min 

målgrupp är och hur den tänker när den klär sig, hur den rör sig och hur den lever. Moodboarden, se 

figur 16, gjorde jag som ett ytterligare komplement för att få en känsla som skulle hjälpa mig i 

brainstormingen och idégenereringen. Wikberg Nilsson et al (2015) menar att bildvalen i 

lifestyleboards och moodboards hjälper mig som designer utveckla en visuell förståelse för vad den 

slutliga lösningen ska bidra till. Det är ett verktyg som jag alltid använder mig av för att samla mina 

tankar. 

 

 

 
Figur 15. Lifestyleboard av målgruppen 18-29 år. 
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Figur 16. Moodboard. 

 

 

4.2 Skissfas 2D –Idégenerering 
 

 

Vid den metodiska idégenereringen och första delen av skissfasen har jag tänkt så fritt som möjligt 

utifrån lifestyleboarden, moodboarden och behovsanalysen. Jag har utgått från reflexanvändning men 

försökt att inte fastna vid en reflex och tänka steget längre och därmed utgått från en behovsanalys och 

låtit användare och fotgängare vara i centrum. Därför började jag med att brainstorma idéer i en 

idégenerering, se figur 18, 19, 20, 21, 22, 23. Brainstorming är en väletablerad metod för att tänka fritt 

och skapa idéer som är utvecklad av Osborn på 1960-talet och för att genomföra metoden behöver 

man endast ett ämne, penna och något att skriva på. Man kan brainstorma både i grupp och själv 

(Wikberg Ericsson & Törlind 2015). Jag har själv försökt vrida och vända på lösningar inom ämnet 

reflexer både inom ämnet mode och kläddesign och har därmed utforskat möjligheterna att jobba med 

LED-lampor istället för reflexer, att kompletta reflex med eller till de elektroniska produkter som 

målgruppen redan bär med sig. En annan idé, se figur 20, har varit att utveckla kontexten och 

trafikmiljön där många olyckor sker genom att designa lysande övergångställen eller större lampor 

men frågan är om detta skulle komma att skymma människor och då göra fotgängare mer osynliga 

istället. 
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Figur 17. Idégenerering. 
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Figur 18. Idégenerering. 
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Figur 19. Idégenerering. 
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Figur 20. Idégenerering kontext övergångställe. 
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Figur 21. Idégenerering LED-lampor. 
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Figur 22. Idégenerering.  
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4.3 Prototypande 
 

Efter brainstorming började jag testa att bygga upp några av skisserna i 3D. Jag fördjupade mig i idéen 

om att jobba med reflexer i form av accessoarer. Jag använde mig till en början av papper, häftapparat 

och piprensare för att testa funktion, utseende och volym, se figur 23. 

 

 

Figur 23. Prototyper i piprensare och papper 

 

 

Idéen om accessoarer i reflex utvecklades till reflexsmycken. Jag köpte en provdocka som jag fortsatte 

att testa mina mock – ups på. Syftet med att prototypa är att få förståelse för en lösning för att kunna 

dra lärdomar inför fortsatt utveckling av arbetet och det handlar om att testa olika variationer, 

kombinationer och designalternativ (Wikberg Ericson & Törlind 2015). Idéen med reflexsmycken 

kom till mig för att jag ville göra något som målgruppen skulle vilja ha på sig samt komma bort från 

det för allt för utstickande och lekfulla som finns i många reflexprodukter på marknaden idag. 

Målgruppen ville också kunna ha på sig den hela tiden och inte glömma. Därför ville jag göra något 

som kändes unikt och som inte skulle upplevas som en reflex. Här slog det mig också att smycken 

oftast är gjorda i metall, vilket produktsemantiskt passar in väldigt bra. Metall är ju också ett material i 

sig som speglar ljus. Därför fick jag för mig att testa metallens reflexionsförmåga i mörkret. Vid en 

testfotografering i ett totalt mörkt rum, där både kamera och ljuskällan (se vad är en reflex) kom från 

samma vinkel på fem meters avstånd upplevdes en reflektering av ljuset på en bit aluminiumplåt, se 

figur 26, därför föll valet på aluminium. En tanke om att kombinera reflex med metall föddes. Vid 

ytterligare en testfotografering där en reflex fotograferades på fem meters avstånd, se figur 28,och 

sedan jämfördes med biten aluminium, se figur 27) var det en avsevärd skillnad mellan 

reflexmaterialet i tyg och aluminium där reflexen utan tvekan reflekterade mycket mer ljus. Men jag 

fortsatte ändå att jobba vidare på idéen om ett reflexsmycke i metall eftersom väldigt många smycken 

är gjorda i metall och metallen istället bidrog till den produktsemantiska och taktila känslan som jag 

ville skapa. 
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Figur 24. Kollage med bilder från prototypstadiet. 

 

Figur 25. Kollage med bilder från prototypstadiet. 
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Figur 26. Testfotografering på aluminiumplåt från 5 meters avstånd. 

 

 
Figur 27. Test av aluminum vs reflex                       Figur 28.Test aluminium  
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4.4 Koncepten 
 

Efter allt skissande på reflexsmycken landade jag i åtta koncept inom kategorin reflexsmycke. 

Koncept kan både betyda prototyp som fungerar och kan bli en slutlig modell men kan också bara avse 

en framtidsvision (Wikberg, Ericsson & Törlind 2015). Jag valde att visualisera koncepten i form av 

enkla prototyper för att få en uppskattning om storlek och funktion, alla i kombinationen av reflex och 

metall/ aluminium. 

 

 
Figur 29. Reflexarmband. 

 

Koncept 1, se figur 29. Armband i stretch att placera utanpå jackan. Fördelen stretchen är att den kan 

placeras på alla armar och jackor. Nackdelen är att funktionen begränsar formen men formen följer 

ändå funktionen. 

 

 
Figur 30. Bälte. 

 

Koncept 2, se figur 33. Bälte  med hängande kedja som är en utveckling av den klassiska hängande 

reflexen men med en annan fästningsfunktion då man också framhäver midjan och fotgängarens 

siluett. Den är dessutom justerbar och passar därmed alla. Nackdelen med konceptet är att om den är 

för tung kan den slå mot benet när kroppen rör sig och den kräver ganska mycket material vid 

tillverkning. 
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Figur 31. Hängande reflex i kedja. 

 

Koncept 3, se figur 31. Kedjevariant på den klassiska hängande reflexen. Denna utvecklar både den 

taktila upplevelsen och tar bort den lekfulla och oseriösa känslan. Det är dock det koncept som är 

minst innovativt. 

 

 
Figur 32. Byxkedja 

 

Koncept 4, se figur 32. Byxkedja att fästa i byxhällorna. Nackdelen med detta koncept är att det kräver 

byxor med byxhällor och en inte för lång jacka.  
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Figur 33. Mobilskal i reflex. 

 

Koncept 5, se figur 33. Mobilskal i reflex eller reflexmönster som syns när man håller mobilen i 

handen. Nackdelen kan vara att det kan uppmana till mer mobilanvändning i trafiken. Samt att 

tillverkningen av många olika skalmodeller drar upp produktionspriset. 

 

 
Figur 34. Patch att sy på, på jacka vid köp i butik. 

 

Koncept 6, se figur 34. Patch som vid köp av en ny jacka sys eller stryks på i butik. På så sätt sitter 

reflexen alltid på jackan. Nackdelen med detta koncept är att jackans livslängd förmodligen är längre 

än reflexens med tanke på att många intervjuade behöll jackorna under en längre tid.  
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Koncept 7 – Förpackning till smycket som informerar om användandet och varför det är viktigt att 

synas i mörkret. 

 

Koncept 8 – Affärsmodell var att en ny design/produkt/kollektion skulle kunna lanseras varje år. På så 

sätt skulle reflexen bytas ut varje år vilket är positivt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv men det skulle 

också skapa ett extra värde om intäkterna skänktes till välgörenhet med inspiration hämtad från rosa 

bandet och majblomman.  

 

4.5 Beslutsmatris 
 

Grunden i en beslutsmatris är enligt Wikberg Nilsson et al (2015) att utgå från de olika kriterier som 

man tidigare sammanställt. Sedan värderas koncepten efter vilka som uppfyller kriterierna. De med 

högst slutpoäng går vidare. Jag utgick från behovsanalysen. Dock är det som Wikberg Nilsson et al 

(2015) skriver värt att nämna att en beslutsmatris innefattar subjektiva värderingar. Speciellt i mitt fall 

då fler alternativ fick lika många poäng och jag därför gjorde en subjektiv bedömning då jag i det här 

stadiet var tvungen att fatta ett beslut för att kunna gå vidare. Se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Beslutsmatris med armbandet som vinnare. 

 

 
 

 

Resultatet utav konceptutvärderingen blev en kombination utav koncept ett men i kombination med 

koncept 8 som skapar ett mervärde för användaren samtidigt som det också informerar om värdet av 

att använda reflex och uppmanar till att man ska synas i trafiken. 
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4.6 Utforskande av form 
 

 

Nästa steg i min designprocess var att hitta ett formspråk till mitt reflexarmband. Med tanke på 

beslutsmatrisens resultat uppkom tanken att till en början ha fler funktioner i en med en utbytbar 

reflexberlock som kan placeras på en kedja. Själva kedjan kan hängas/knäppas både som ett armband 

som koncept 1, som ett bälte runt midjan som koncept 2, hängas från ficka eller jacka som koncept 3, i 

byxkedjorna som koncept 4, i (se figur 35). Men på grund av att stretchfunktionen är en viktig 

funktion och armbandet var det vinnande konceptet fick funktionen bestämma formen. Eftersom min 

målgrupp innefattar både män och kvinnor ville jag dock hitta en form som kändes både maskulin och 

feminin, snarare tuff och streetsmart än söt, landade jag tillslut i en kedjeliknande form där kedjan 

skulle vara basen. Jag skissade på redan befintlig teknisk lösning som skulle passa mitt armband som 

behövde vara töjbart för att passa olika jackor och armar samt vara smidigt att trä på själv på armen, se 

figur 37. Med inspiration från det befintliga armbandet utvecklade jag skisser på ett armband med 

utbytbara berlocker, se figur 37. Till sist landande jag i en slutgiltig design, se figur 38. 

 

 

 
Figur 35. Skiss på kedja med reflex som kan ändras. 
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Figur 36. Inspiration av stretchkonstruktion 

 

 

 
Figur 37. Skisser på armband med utbytbara berlocker. 
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Figur 38. Slutgiltig skiss på armband 

 

 

4.7 CAD 

 
De slutliga utseendemodellen ritades sedan upp i CAD och 3D-printade sen ut i plast, se figur 39 och 

40. Konstruktionen består av länkar med två hål för montering på en nylontråd i stretch. Vid 

produktion skulle länkarna till kedjan gjutas i aluminium och brickan med en diameter på 50 mm, se 

figur 39, skulle skäras ut i ett reflexmaterial.  
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Figur 39. Ritning av armband med måtten på reflexbrickan. 

 

 
Figur 40. Från CAD till 3D-utskrift. 
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5. Resultat  

 

Resultatet av detta examensarbete är ett koncept som kallas för Shine Bright och bygger på att man ska 

vilja synas i trafiken. Konceptet bygger på en kedja i form av länkar på två nylontrådar i stretch med 

en berlock i reflex som är utbytbar allteftersom den blir gammal. Möjligheten finns till att byta ut 

reflexen varje år då konceptet bygger på att designen på berlocken ändras varje år. Både företag 

organisationer, designers kan designa årets reflex. På så sätt skapar reflexen ett värde samtidigt som 

den ökar trafiksäkerheten och företag har möjlighet att marknadsföra sig själva i form av en logotyp 

eller mönster på reflexbrickan, se figur 41, 42, 43 och 44. 

 

Utseendemodellen är 3D-printad i plast men i produktion skulle länkarna behöva gjutas i metall och 

den reflexklädda brickan skäras ut i reflexmaterial och sen tryckas i önskat mönster. Men då 

utformningen kan förändras varje år beror tillverkningen på design och specifik situation. Detta är 

endast en potentiell lösning. En informativ ask skulle också kunna tillverkas för att informera om 

användning och affärskonceptet med en ny design varje år, se figur 45, 46 och 47. 

 

 
Figur 41. Renderad CAD-modell gjord i Rhino och Keyshot. 
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Figur 42. Utseendemodell på arm. 

 
Figur 43. Utseendemodell. 
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Figur 44. Utseendemodell.  

 

 

 
Figur 45. Rendering av informativ ask 
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Figur 46. Rendering av ask med ett helt reflexarmband i. 

 

 

 
Figur 47. Rendering av ask med reflex i. 
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6. Diskussion 

 
 

6.1 Förbättringar 
 

Min plan var att designa ett alternativ som målgruppen 18-29 år skulle använda och vilja ha på sig. Då 

målgruppen 18-29 år var den åldersgrupp i samhället som var minst bra på att använda reflexer. 

Genom att försöka få dem till att använda mitt alternativ till det som finns på marknaden idag skulle 

det bidra till att fler fotgängare använde reflexer.  

 

Jag har designat ett koncept som är ett alternativ till de reflexprodukter som finns på marknaden idag 

och som potentiellt kan få fler fotgängare att synas i mörkertrafiken. Konceptet är ett reflexarmband i 

kombination med ett affärstänk där man som användare blir påmind om att byta ut sin reflex, därav en 

del av produkten varje år. Detta skapar ett värde då reflexen blir lättare att komma ihåg varje år. Detta 

skapar ett socialt hållbart värde då reflexen gör att fotgängaren som bär den syns. Dessutom är 

produkten ekologiskt hållbar då själva kedjan kan användas år efter år utan att den behöver bytas ut. 

Tanken är också att reflexen inte ska upplevas som en ful accessoar utan något som faktiskt vill pynta 

vinterjackan med. Min målgrupp är särskilt kräsen när det gäller vad de har på sig och det var därför 

en utmaning att hitta både en funktion och form som många unga vuxna skulle kunna tänka sig att 

använda. Här finns det saker att utveckla. Former och tester skulle kunna göras och testas på 

användaren då armbandet ska passa både män och kvinnor vilket jag inte har haft tid till göra. En 

multifunktion mellan armband, hängande reflex, reflexbälte och reflexkedja som jag var inne på i 

skissfasen och formsökande skulle kunna utvecklas. Likaså skulle en smyckekollektion med alla de 

olika koncepten kunna studeras där större valmöjligheter finns till att skapa en mer personlig reflex. 

Det finns också stor utvecklingspotential i material och produktionsaspekter. Min utseendemodell är 

tillverkad i plast och reflexspray men för att det skulle vara ekologisk hållbart krävs det att länkarna 

gjuts i metall och själva reflexbrickan inte täcks med reflexspray. En informativ förpackning skulle 

också kunna tas fram för placering av reflex och kedja eller bara reflex vid försäljning vilket skulle 

kunna paketera konceptet på ett bra sätt.  

 

En sak som jag har funderat mycket på igenom processen är begreppet ”smak”. Jag kände länge att jag 

skulle göra något som alla ville ha och även om jag kokade ner det till en målgrupp så har många olika 

åsikter när det kommer till smak som är högst individuellt. Därför känns det omöjligt att kunna skapa 

något som alla 18-29 åringar vill ha och vilket var varför jag höll mig till geometriska och enkla 

former. Jag ser också att den form och design som jag har valt skulle kunna attrahera den äldre 

generationen. Smycken generellt upplevs i mina ögon som något väldigt klassiskt som lockar den som 

vill känna sig uppklädd. Den estetiska utformningen skulle alltså också kunna utvecklas och fortsätta 

studeras.           

 

 

6.2 Samhällelig relevans och hållbarhet 
 

Att få fler fotgängare att använda reflex när det vistas i mörkertrafiken skulle bidra till en större 

trafiksäkerhet. Därför skulle användandet av detta reflexarmband skapa en trygghet hos både förare av 

fordon och den oskyddade fotgängaren. Ur ett samhällsmässigt hållbart perspektiv skulle en positiv 

följd av användande bli att sjukvården belastades mindre. Förutom att mitt koncept har en positiv 

påverkan på samhället har den också en ekologisk påverkan på världen. Reflexen är utbytbar då det är 

nödvändigt för trafiksäkerheten på grund av reflexens korta livslängd men grunden, kedjan håller 

istället länge eftersom att den är tillverkad i metall. På så vis går den att använda år efter år då också 

formgivningen är klassisk och står tidens tand.  
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7. Slutsatser  
 

Trots att det finns utvecklingspotential i min design tycker jag att jag har hittat ett koncept som löser 

problemet med att fotgängare glömmer eller inte vill ha på sig i reflex som indirekt minskar risken för 

olyckor där fotgängare är iblandade på grund av att de inte har synts tillräckligt bra.  

 

Mitt koncept med reflexarmband och reflexsmycken som till viss del är utbytningsbar tror jag starkt på 

och är något som jag kommer att fortsätta att studera och utveckla vidare. Jag tror att det är något som 

behövs på marknaden och hoppas att det också kan inspirera till att man som fotgängare faktiskt vill 

synas i trafiken. 
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8. Figurförteckning 

 
Figur 1. Visualisering av fotgängares synlighet med och utan reflex. Foto: If, 

https://help.irisvr.com/hc/ https://www.if-sakerhet.se/guide-om-reflexer (2019-06-13) 

Figur 2. Min projektplanering – Att få fler fotgängare at synas i mörkertrafiken. Foto: Eget material 

 

Figur 3. Mind map. Foto: Eget material 
 
Figur 4. Katarina Bokström, projektansvarig NTF. Foto: https://ntf.se/om-ntf/medarbetare/ (2019-
06-13) 
 
Figur 5. Marie Nordén, Generalsekreterare, NTF. Foto: https://ntf.se/om-ntf/medarbetare/ (2019-06-
13) 
 
Figur 6. Optimal placering av reflex och minsta storlek på reflexyta. Foto: Eget material 

Figur 7. Visualisering av enkätundersökningen. Foto: Eget material 

Figur 8. Reflexer som detaljer. Foto: 

https://profilar.se/reflexer-181115 

http://www.popomax.com/sv/press/ 
https://www.apoteket.se/produkt/glimmis-lilja-vit-1-st-500920/?refSrc=715970&nosto=epiteket-
vertical-productpage 
https://weheartit.com/pollymolly12/collections/161351020-key-chains 
http://www.mynewsdesk.com/se/smartasaker/news/dekorativ-reflex-i-laeder-290713 
https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/magnetiska-reflexer.html 
https://m.clasohlson.com/uk/Reflective-Tassel-Pendant/31-9952-1 
https://www.clasohlson.com/uk/Asaklitt-Mini-Twist-LED-Light/Pr319500000 
http://reflexhaxan.se/ 
https://www.minfot.se/skovard/firefly-reflex-pins-
gold?gclid=EAIaIQobChMIh4iJu_Po4gIVicCyCh0IoQlREAQYAyABEgLcK_D_BwE 
https://www.minfot.se/skovard/reflexer/firefly-reflexbrosch-
gold?gclid=EAIaIQobChMI6ffs1vPo4gIVmZSyCh2b7wZAEAQYBiABEgKme_D_BwE 
https://www.rusta.com/se/reflexdjur-p307512020101.aspx 
https://www.apotea.se/slapwrap-30-cm 

 
Figur 9. Reflexprodukter. Foto: 

https://www.clasohlson.com/se/Reflekterande-spray,-Albedo-textil/41-1339 
https://www.clasohlson.com/se/Regn%C3%B6verdrag-med-reflex-f%C3%B6r-ryggs%C3%A4ck/31-
9951 
https://www.clasohlson.com/se/Reflexsele,-Clas-Ohlson/31-9942-1 
https://vsbl.se/reflexvantar/reflexvantar-skinn-10/ 
https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/reflexparaply.html 
https://www.epictravelgear.com/se/crate-reflex-2812 
https://www.if.se/privat/forsakringar/tryggare-vardag/reflex/garn 
https://www.clasohlson.com/fi/Heijastinliivi-keltainen,-Clas-Ohlson/31-9937-1?isoCode=sv& 
https://www.bole.se/shortchaps-i-polyester-reflex-neongul-svart 
https://www.intersport.se/klader/tights/traningstights/rohnisch-cia-reflex-lopartights-dam/black 
 
 

https://www.if-sakerhet.se/guide-om-reflexer
https://ntf.se/om-ntf/medarbetare/
https://ntf.se/om-ntf/medarbetare/
https://profilar.se/reflexer-181115
http://www.popomax.com/sv/press/
https://www.apoteket.se/produkt/glimmis-lilja-vit-1-st-500920/?refSrc=715970&nosto=epiteket-vertical-productpage
https://www.apoteket.se/produkt/glimmis-lilja-vit-1-st-500920/?refSrc=715970&nosto=epiteket-vertical-productpage
https://weheartit.com/pollymolly12/collections/161351020-key-chains
http://www.mynewsdesk.com/se/smartasaker/news/dekorativ-reflex-i-laeder-290713
https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/magnetiska-reflexer.html
https://m.clasohlson.com/uk/Reflective-Tassel-Pendant/31-9952-1
https://www.clasohlson.com/uk/Asaklitt-Mini-Twist-LED-Light/Pr319500000
http://reflexhaxan.se/
https://www.minfot.se/skovard/firefly-reflex-pins-gold?gclid=EAIaIQobChMIh4iJu_Po4gIVicCyCh0IoQlREAQYAyABEgLcK_D_BwE
https://www.minfot.se/skovard/firefly-reflex-pins-gold?gclid=EAIaIQobChMIh4iJu_Po4gIVicCyCh0IoQlREAQYAyABEgLcK_D_BwE
https://www.minfot.se/skovard/reflexer/firefly-reflexbrosch-gold?gclid=EAIaIQobChMI6ffs1vPo4gIVmZSyCh2b7wZAEAQYBiABEgKme_D_BwE
https://www.minfot.se/skovard/reflexer/firefly-reflexbrosch-gold?gclid=EAIaIQobChMI6ffs1vPo4gIVmZSyCh2b7wZAEAQYBiABEgKme_D_BwE
https://www.rusta.com/se/reflexdjur-p307512020101.aspx
https://www.apotea.se/slapwrap-30-cm
https://www.clasohlson.com/se/Reflekterande-spray,-Albedo-textil/41-1339
https://www.clasohlson.com/se/Regn%C3%B6verdrag-med-reflex-f%C3%B6r-ryggs%C3%A4ck/31-9951
https://www.clasohlson.com/se/Regn%C3%B6verdrag-med-reflex-f%C3%B6r-ryggs%C3%A4ck/31-9951
https://www.clasohlson.com/se/Reflexsele,-Clas-Ohlson/31-9942-1
https://vsbl.se/reflexvantar/reflexvantar-skinn-10/
https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/reflexparaply.html
https://www.epictravelgear.com/se/crate-reflex-2812
https://www.if.se/privat/forsakringar/tryggare-vardag/reflex/garn
https://www.clasohlson.com/fi/Heijastinliivi-keltainen,-Clas-Ohlson/31-9937-1?isoCode=sv&
https://www.bole.se/shortchaps-i-polyester-reflex-neongul-svart
https://www.intersport.se/klader/tights/traningstights/rohnisch-cia-reflex-lopartights-dam/black
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Figur 10. Försäkringsbolagets Ifs reflexkampanjer i samarbete med modeföretag. Fotot: If, 

https://www.if.se/privat/forsakringar/tryggare-vardag/reflex 
 
Figur 11. Smart in the darks produktsortiment. Foto: Smart in the dark, 

https://smartinthedark.com/butik/ 

 
Figur 12. Smart in the darks produktsortiment. Foto: Smart in the dark, 

https://smartinthedark.com/butik/ 

 
Figur 13. 5 av de intervjuade var kvinnor och 5 män. Foto: Eget material 

Figur 14. Fokusgruppen bestod av 4 män och en kvinna. Foto: Eget material 
 
Figur 15. Lifestyleboard av målgruppen 18-29 år. Foto: 

https://www.pinterest.com/ShaiPapa/black-coat-outfit/ 
https://www.photographytalk.com/member-interviews/7088-pawel-uchorczak-member-interview 
https://www.pinterest.com/pin/431923420509029587/ 
https://www.pinterest.com/pin/812125745280879400/ 
https://www.pinterest.com/pin/759982505844061585/ 
https://www.pinterest.se/admetus71/people/?autologin=true 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/svart-jacka-och-hoerlurar-hippt-men-inte-
streetsmart-1627768 
https://www.pinterest.se/pin/91831279879887241/?lp=true 
https://www.pinterest.se/pin/289215607319475526/?lp=true 
 
Figur 16. Moodboard. Foto: 

https://www.pinterest.com/pin/206391595407672447/ 
https://www.pinterest.es/pin/320600067220742907/ 
https://www.pinterest.se/pin/476396466828727487/ 
https://weheartit.com/entry/212391687 
https://www.pinterest.se/pin/369365606930419111/?autologin=true 
https://www.pinterest.se/pin/685462005759565805/ 
https://www.pinterest.se/pin/766667536543418922/?autologin=true 
https://www.pinterest.com/pin/519039925801502237/ 
https://www.pinterest.se/pin/440156563580779283/ 
 

Figur 17. Idégenerering. Foto: Eget material 

 

Figur 18. Idégenerering. Foto: Eget material 

 

Figur 19. Idégenerering. Foto: Eget material 

 

Figur 20. Idégenerering kontext övergångställe. Foto: Eget material 

 

Figur 21. Idégenerering LED-lampor. Foto: Eget material 

 

Figur 22. Idégenerering. Foto: Eget material 

 

Figur 23. Prototyper i piprensare och papper. Foto: Eget material 

 

Figur 24. Kollage med bilder från prototypstadiet. Foto: Eget material 

 

Figur 25. Kollage med bilder från prototypstadiet. Foto: Eget material 

https://www.if.se/privat/forsakringar/tryggare-vardag/reflex
https://smartinthedark.com/butik/
https://smartinthedark.com/butik/
https://www.pinterest.com/ShaiPapa/black-coat-outfit/
https://www.photographytalk.com/member-interviews/7088-pawel-uchorczak-member-interview
https://www.pinterest.com/pin/431923420509029587/
https://www.pinterest.com/pin/812125745280879400/
https://www.pinterest.com/pin/759982505844061585/
https://www.pinterest.se/admetus71/people/?autologin=true
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/svart-jacka-och-hoerlurar-hippt-men-inte-streetsmart-1627768
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/svart-jacka-och-hoerlurar-hippt-men-inte-streetsmart-1627768
https://www.pinterest.se/pin/91831279879887241/?lp=true
https://www.pinterest.se/pin/289215607319475526/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/206391595407672447/
https://www.pinterest.es/pin/320600067220742907/
https://www.pinterest.se/pin/476396466828727487/
https://weheartit.com/entry/212391687
https://www.pinterest.se/pin/369365606930419111/?autologin=true
https://www.pinterest.se/pin/685462005759565805/
https://www.pinterest.se/pin/766667536543418922/?autologin=true
https://www.pinterest.com/pin/519039925801502237/
https://www.pinterest.se/pin/440156563580779283/
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Figur 26. Testfotografering på aluminiumplåt från 5 meters avstånd. Foto: Eget material 

 

Figur 27. Test av aluminum vs reflex. Foto: Eget material  

 

Figur 28.Test aluminum. Foto: Eget material 

 

Figur 29. Reflexarmband. Foto: Eget material 

 

Figur 30. Bälte. Foto: Eget material 

 

Figur 31. Hängande reflex i kedja. Foto: Eget material 

 

Figur 32. Byxkedja. Foto: Eget material 

 

Figur 33. Mobilskal i reflex. Foto: Eget material 

 

Figur 34. Patch att sy på, på jacka vid köp i butik. Foto: Eget material 

 

Figur 35. Skiss på kedja med reflex som kan ändras. Foto: Eget material 

 

Figur 36. Inspiration av stretchkonstruktion. Foto: Eget material 

 

Figur 37. Skisser på armband med utbytbara berlocker. Foto: Eget material 

 

Figur 38. Slutgiltig skiss på armband. Foto: Eget material 

 

Figur 39. Ritning av armband med måtten på reflexbrickan. Foto: Eget material 

 

Figur 40. Från CAD till 3D-utskrift. Foto: Eget material 

 

Figur 41. Renderad CAD-modell gjord i Rhino och Keyshot. Foto: Eget material 

 

Figur 42. Utseendemodell på arm. Foto: Eget material 

 

Figur 43. Utseendemodell. Foto: Eget material 

 

Figur 44. Utseendemodell. Foto: Eget material 

 

Figur 45. Rendering av informativ ask. Foto: Eget material 

 

Figur 46. Rendering av ask med ett helt reflexarmband i. Foto: Eget material 

 

Figur 47. Figur 47. Rendering av ask med reflex i. Foto: Eget material 
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10. Bilagor 

10.1 Transkriberade interjuver 

 

Man 29 år , bor i stan 

 

Vad har du på dig när du går ut på vintern? Hur kommer det sig att du har på dig det? 

 

Jag klär mig i svart. I svart jacka, kängor, halsduk, mörk mössa, vanliga byxor, vantar och 

långkalsonger under. Det är viktigt att se snygg ut. Jag tänker också på vad det är för väder och att allt 

passar att ha på sig tillsammans. Går jag en promenad har jag på mig mössa och vantar. Jag spyr på 

täckjackor för att de är så voluminösa. 

 

Vad har du för färg på dina vinterytterkläder? Hur kommer det sig att du har det du har? 

 

Det mesta säljs i svart. Men jag tycker det är okej med skrikfärger om det är en accentfärg till övriga 

färgerna.  

 

Vad tycker du om trender och hur påverkar det dig? 

 

Jag är inte jättetrendig av mig. Det viktigaste är att man ser bra ut och att kläderna är matchande.  

 

 

Kvinna 25 år, bor i stan 

 

 

Vad har du på dig när du går ut på vintern? Hur kommer det sig att du har på dig det? 

 

Jag har på mig kängor, svart vinterjacka och vantar och mössa när det är riktigt kallt.  

 

Vad har du för färg på dina vinterytterkläder? Hur kommer det sig att du har det du har? 

 

Jag har på mig svarta eller väldigt mörka kläder som är lättmatchade så det är lätt at få det snyggt.  

 

Vad tycker du om trender och hur påverkar det dig? 

 

Jag brukar inte följa trender för att vara trendig utan jag köper sådant som jag gillar. Sen så kan jag ju 

tycka att sådant som är trendigt är snyggt. 

 

 

Kvinna 21 år, bor i stan 

Vad har du på dig när du går ut på vintern? Hur kommer det sig att du har på dig det? 

 

Jag har på mig mössa, vinterjacka, stövlar, vinterskor och ibland halsduk om det är riktigt kallt.  Jag 

har på mig det för att inte frysa. Jag vet inte om jag tänker så mycket mer. Jag tänker alltså mest på att 

det ska fungera med vädret. 

 

Vad har du för färg på dina vinterytterkläder? Hur kommer det sig att du har det du har? 
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Det är ganska mycket mörka kläder. Men det är också det som är vanligast. Mörka kläder finns mest i 

butikerna. Det handlar lite om hur lätt det är att hitta andra färger. Jag har aldrig tänkt på att det är så 

förrän nu. Det handlar nog lite om att det ska fungera att ha med andra färger. För flera år sedan var 

det mer mörka kläder så att matchningen blir enkel. Helt vitt är också opraktiskt. För på något sätt har 

man ju med sig i bakhuvudet hur andra upplever en om man kommer i smutsiga kläder. Vinterkläder 

kan dessutom vara ganska dyra.  

 

Vad tycker du om trender och hur påverkar det dig? 

 

Det är klart att man bryr sig om vad man har på sig. Men jag bryr mig inte jättemycket om vad andra 

tänker mer om vad jag är bekväm i. Man brydde sig mycket mer förr i högstadiet. Nu har jag mer vad 

jag vill ha. Det handlar om olika sammanhang. Ska man på en finare middag vill man inte ha på sig 

vad som helst. 

 

Kvinna 21 år,bor i stan 

Vad har du på dig när du går ut på vintern? Hur kommer det sig att du har på dig det? 

 

Jag har en kappa som jag har vinter, höst och vår. Jag tycker att den är snygg och så är den varm och 

bekväm och matchar oftast alla kläder Det funkar till det mesta som jag har på mig. Den är svart i 

grunden och svart passar till mycket. Jag gillar den raka formen på den som passar klänning för en 

elegant look. Den funkar till allt. 

 

 

Vad har du för färg på dina vinterytterkläder? Hur kommer det sig att du har det du har? 

 

Det är väldigt varierande.  För 3-4 år sedan hade jag mycket ljusa färger och pastellfärger samt Lolita 

inspirerat. Nu och på den senaste tiden har jag börjat använda mer och mer svart. Men jag gillar att ha 

någon färg på mig. Mina gummistövlar är ljusrosa. Jag fokuserar på det som är bekvämt men det beror 

också på vad man ska göra, om man ska hänga med folk eller vara i verkstaden. Om jag ska göra det 

sistnämnda har jag mjukisar och skräpkläder. Formen på kläderna måste också passa. Det handlar om 

balans i färg och form. 

 

 

Vad tycker du om trender och hur påverkar det dig? 

 

Jag följer det jag själv gillar. Förr var Uggs och utsvängda byxor det fulaste jag visste. Uggs tycker jag 

ser billigt ut fast de är så dyra – det går inte ihop produktsemantiskt. Det är inte heller jättesköna och 

är opraktiska. Jag hade aldrig trott att det var vinterskor förr. Priset ska stämma överens med kvalitén. 

Jag följer bara trender jag tycker är snyggt.  

 

 

Man 25 år, bor i stan 

 

Vad har du på dig när du går ut på vintern? Hur kommer det sig att du har på dig det? 

 

Jag har två jackor, en svart skinnjacka och en kraftigare blå 

 

Vad har du för färg på dina vinterytterkläder? Hur kommer det sig att du har det du har? 
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Jag känner för mörkt. Jag är mer bekväm i mörka kläder. Den blåa jackan som jag har är dock 

mellanblå. Så länge den fyller funktion och är bekväm. Jag har hittar jackor hemma och den som inte 

vart för ljus har jag tagit på mig. 

 

Vad tycker du om trender och hur påverkar det dig? 

 

Jag tänker inte så mycket på trender. Jag väljer bara utefter syfte. Skinnjackan fick jag först från 

morfar men sen blev det dock en grej som jag och mina vänner pratade om och alla ville ha. 

 

Kvinna 29 år,bor i ett mindre samhälle 

 

Vad har du på dig när du går ut på vintern? Hur kommer det sig att du har på dig det? 

 

Jag har några jackor som jag varierar emellan. En svart yllekappa och en mörkblå jättevarm dunjacka 

som inte är för puffig. Yllekappan är inte lika varm som den andra men den passar också till finare 

kläder. Jag tycker om det passar till min kropp. 

 

Vad har du för färg på dina vinterytterkläder? Hur kommer det sig att du har det du har? 

 

Svart och mörkblått. Sällan färger på ytterkläder. Jag tänker att då går den att använda längre för det är 

en lång vinter i Sverige och då vill jag känna mig bekväm hela tiden. Därför blir det dovare färger och 

svart. 

 

 

Vad tycker du om trender och hur påverkar det dig? 

 

Det som finns tillgängligt är mörkt. När jag köpte yllekappan var det dock en explosion av de då de 

kom tillbaka i mode. Jag gillar inte puffiga dunjackor för att jag vill kunna röra mig affärer och att det 

ska vara smidigt när jag åker buss. Så lite påverkas man ju av trender. Jag tänker mest på att det ska 

vara hållbart länge och köper funktionalitet.  

 

Man 24 år arbetande bor i ett mindre samhälle 

 

 

Vad har du på dig när du går ut på vintern? Hur kommer det sig att du har på dig det? 

 

Jag har en grå duffer, en svart rock och en mörkgrå skidjacka. När jag går till bussen har jag underställ 

under och klär alltså i lager på lager för att få upp värmen.  

 

Bekvämlighet är viktigt när jag köper vinterkläder. Det handlar om den psykiska känslan och att jag 

ser bra ut. 

 

Vad har du för färg på dina vinterytterkläder? Hur kommer det sig att du har det du har? 

 

Jag bär allt på den gråskalan mellan vitt, ljusgrått, mörkgrått och svart. Tillsammans med accentfärger. 

Men jag föredrar den mörkare sidan av gråskalan. Det sammanfaller med allt annat jag har.  

 

Vad tycker du om trender och hur påverkar det dig? 
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Jag söker aktivt inte upp trender. Men svart och rockinspirerat är en undermedveten trend. 

 

Man 29 år arbetande, bor i ett mindre samhälle 

 

Vad har du på dig när du går ut på vintern? Hur kommer det sig att du har på dig det? 

 

Det skiftar mellan svart skinnjacka och en svart parkas. Jag är en varm person så jag har egentligen 

skinnjackan större delen av året. Förutom när det är väldigt kallt har jag min vinterparkas. Jag vill ha 

möjlighet att reglera min temperatur. Men jag har inget underställ. 

 

Vad har du för färg på dina vinterytterkläder? Hur kommer det sig att du har det du har? 

 

Jag håller mig till monokromt oavsett vilken årstid det är. Svart, grått eller beige, ibland blått men 

svart passar med allt. 

 

Vad tycker du om trender och hur påverkar det dig? 

 

Jag tänker inte på trender. Jag har haft båda jackorna länge. Det ska vara mycket funktionellt på 

vintern men inte se katastrofalt ut.  

 

 

 

 

Man 24 år bor i ett mindre samhälle 

Vad har du på dig när du går ut på vintern? Hur kommer det sig att du har på dig det? 

 

Jag har två jackor som jag pendlar mellan. Vilken jag tar beror på temperatur. Den ena är lite snyggare 

och den andra mer praktisk.  

 

Vad har du för färg på dina vinterytterkläder? Hur kommer det sig att du har det du har? 

 

Den ena är blå och den andra kakigrön. Jag ville vara lite roligare än tidigare då jag hade bara svart. 

Men jag föredrar mörka färger för att inte sticka ut. 

 

 

Vad tycker du om trender och hur påverkar det dig? 

 

Jag tänker att det ska passa mig. Sen blir man ju påverkad snarare av vad som finns att köpa. Jag vet 

inte vad som är trendigt annars. Jag tänker bara på mig själv. 

 

Kvinna 18 år bor i ett mindre samhälle 
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Vad har du på dig när du går ut på vintern? Hur kommer det sig att du har på dig det? 

 

Jag har oftast på mig en kappa, mössa, halsduk, vantar och vinterkängor. 

 

Jag har på mig det eftersom att det är varmt och jag tycker att det är snyggt. 

 

Vad har du för färg på dina vinterytterkläder? Hur kommer det sig att du har det du har? 

 

Svart kappa, grå mössa, svarta lädervantar, smaragdgrön halsduk och oftast svarta eller rosa 

vinterkängor. Jag har de färgerna eftersom att jag tycker att de är fina och funkar bra tillsammans. 

Dessutom sticker de inte ut särskilt mycket från mängden.  

 

 

Vad tycker du om trender och hur påverkar det dig? 

 

Jag tycker att vissa trender är galna (typ genomskinliga byxor) men andra kan jag tycka är fina och 

kanske till och med vill anamma. Men oftast bryr jag mig inte särskilt mycket om de senaste 

trenderna. Jag tror att det är mer hypat med trender i större städer än här i Tierp.  
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10.2 Dokumentation från fokusgrupp  
 

”Det är oftare mer färger på funktionskläder och skidkläder men inte vanliga ytterkläder” Man 25 år 

”Jag tror att det är bättre att konsumera det man vill och att man inte måste köpa nya jacka för att det 

är trendigt” Man 25 år 

”Mode och trender kan vara ett uttryckssätt” – Kvinna 29 år 

”Kläder måste fylla en funktion i Sverige” – Man 25 år 

”Man får inte glömma bort sig själv” – Man 25 år 

” Det är intressant att det är mer ljusa färger på våren istället för när det är mörkt på vintern när det är 

ett konstant mörker och inte finns något ljus alls” – Man 25 år 

”Nationalfärgen i Sverige verkar vara svart, som jantelagen. Det är något kulturellt ” – Kvinna 29 år 

”Vinterplagg är oftast de dyraste plaggen” – Man 24 år  

”Man vill ha en färg som man inte kommer att tröttna på” – Kvinna 29 år 

”I varmare länder ser man mer färger” – Kvinna 29 år 

”Killmode är mer hållbart och svänger inte lika mycket” Kvinna 29 år 

”Musikgenre och uppväxt kan nog påverka” Man 29 år 

”Undra om det är annorlunda om man befinner sig i skolan eller arbetslivet?”  -Kvinna 29 år 

”Ungdomar idag ser mer lika ut klädmässigt än när jag var yngre” – Kvinna 29 år 

”Man vill känna sig bekväm både fysiskt och psykiskt” – Man 24 år. 

”När jag kör bil ogillar jag de som inte har reflexer ” -Man 24 år. 

”Det är smart när de finns fastsydda på jackan” – Kvinna 29 år 

”Reflexsnurror vid busshållplatser eller andra människor eller att andra har reflex gör att man känner 

att man inte behöver ha reflex” – Kvinna 29 år 

”Jag kan inte komma ihåg senast jag använde reflex” -Man 29 år 

”Jag är allergisk mot slapwraps”. - Man 29 år  

”Jag har en mössa med reflex på som jag kan vika upp” – Man 29 år 

”Det är skitstörigt när folk går över vägen utan reflex när man kör bil” – Man 29 år 

”Det är jobbigt att bli påtvingad en reflex” – Man 29 år 

”Det enda bästa enligt mig är reflexmössa, reflexer på knapparna eller något som inte syns på dagen” - 

Man 29 år. 

”Det blir att jag sätter reflexerna på väskan för att inte glömma dem” - Kvinna 21 år  

”Beror reflexanvändningen på om man pendlar eller åker bil” - Kvinna 29 år 

 

 


