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Skaljackor 
Trelagers, Herrmodell

Cirkapris i butik (SEK)
Konsumentkontakt
Tillgängliga modeller
Tillverkningsland
Vikt (storlek Large, gram)
Vattentäthet enligt tillverkare 
(mH2O)

Kommentar

Vattentäthet material (mH2O) 
Vattentäthet sömmar (mH2O)
Andning (g/m2 24h)
Rivstyrka (N)
Perfluorerade ämnen 
reglerade i Oeko-Tex

Vattentäthet (40%)
Andningsförmåga (40%)
Hållbarhet (20%)
Totalbetyg

4 000
haglofs.com

Herr och Dam
Kina
455

minst 28

> 10
4,43

> 20 000
28

Nej

3,5
5,0
3,7
4,1

Haglöfs
Roc 

Bäst i test

3 799
thenorthface.com

Herr och Dam
Kina
450

28

> 10
3,14

> 20 000
31

Nej

3,2
5,0
3,8
4,0

The North Face
Men's NG Point Five 

Sämre vattentäthet.
Mycket bra

andningsförmåga. 

3 200
hellyhansen.com

 Herr och Dam
Bangladesh

540

minst 22

> 10
9,06

6 070
22

PFOA*

4,7
3,3
3,5
3,9

Helly Hansen
Odin Traverse 

 Bäst vattentäthet.
Andas bra.

1 799
decathlon.se

Herr
Kina
540

15

> 10
5,58

5 900
55

PFOA*

3,8
3,3
4,5
3,7

Decathlon
Alpinism Simond

Bra vattentäthet.
Andas bra.

Starkast material. 

1 299
stadium.se

 Herr och Dam
Kina
395

minst 10

> 10
6,75

6 800
17

PFOA*

4,1
3,4
2,4
3,5

Stadium
Everest EXT 3L Shell

Bra vattentäthet.
Andas bra. Svagare

material och
dragkedja. Lättast.

3 995
bergans.com
Herr och Dam

Kina
455

minst 20

> 10
4,64

6 380
13

Nej

3,6
3,3
3,3
3,4

Bergans
Glittertind 

Vattentät.
Andas bra.

Svagast material. 

1 499
stormberg.com
Herr och Dam

Kina
710

minst 10 

> 10
2,01

3 650
20

Nej

2,8
3,0
3,5
3,0

Stormberg
Lone

Sämre vattentähet.
Tyngst.

995
idefixteko.se

Herr och Dam
Kina
725

15

> 10
1,10
340
17

Nej

2,6
0,5
3,4
1,9

Trespass
DLX Encore

Andas inte.
Sämst vattentäthet.

Billigast.

Några mätvärden från testet

Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes)

En skaljacka ska stå emot både 
regn och vind samtidigt som den 
andas. Men flera märken lovar 
väl mycket. Framförallt är det vat-
tentätheten vid sömmarna som 
brister, visar Testfaktas test.

Skaljackan är plagget för den 
som vill vara ute i alla väder. 
Den kan visserligen kosta 
många tusenlappar, men då ska 
den både vara vattentät som en 
regnjacka och samtidigt andas, 
så man slipper bli blöt av svett.  

När Testfakta kontrollerar 
materialen som jackorna är 
sydda av är alla helt vattentäta, 
enligt laboratoriet. Men mäter 
man över jackans sömmar ser 
det annorlunda ut.

– Tillverkarna försöker hela 
tiden bräcka varandra när de 
anger hur vattentäta deras ma-
terial är. Men för den som har 
på sig jackan är det den svagaste 
punkten som är viktig. Det är 
där det avgörs om man blir blöt 
eller inte, säger Simonetta Gra-
nello, testledare på Swerea IVF i 
Mölndal.

Haglöfs och The North Face 
hävdar båda att materialet i de-
ras jackor är vattentätt till 28 
meter. Med det menas att det 
ska klara trycket från en 28 me-
ter hög vattenpelare. 

Men över sömmarna på bland 
annat rygg och axlar klarar de 
bara fyra och en halv respektive 
tre meter. Det är sämre än vad 
de betydligt billigare jackorna 
från Decathlon och Stadium 
klarar på sina sömmar. 

Carl Hård af Segerstad, nord-

isk marknadschef på Haglöfs, 
säger att 28 meter inte gäller 
överallt på jackan, bara för 
själva laminatet som jackan är 
gjord av. 

– Sömmarna är den svaga län-
ken och därför placeras de alltid 
på de minst utsatta ställena på 
plagget. 

Sämst är Trespass och Storm-
bergs jackor som bara klarar en 
respektive två meter på söm-
marna. 

– Under två meter är inte att 
betrakta som vattentätt alls. 
Helt vattentätt är ett plagg vid 
tio meter, säger Simonetta Gra-
nello.

Trots ett medelmåttigt betyg 
för vattentätheten är det ändå 
Haglöfs jacka som blir testvin-
nare. Totalbetyget dras upp av 
den överlägset goda andnings-
förmågan som Haglöfs delar 
med The North Face. 

Trespassjackan, som får lägst 

betyg i testet, andas i praktiken 
inte alls.

Något som inte alltid framgår 
när man köper sin jacka är att 
materialets andningsförmå-
ga minskar betydligt när det 
är ordentligt kallt ute. Kalev 
Kuklane, docent i industriell 
ergonomi vid Lunds Universitet 
med skyddskläder mot extrema 
miljöer som forskningsområde, 
förklarar:

– Är det under tio minusgra-
der brukar ångan från kroppen 
nå daggpunkten och bli till vat-
tendroppar redan på väg genom 
materialen. Det blir kondens på 
insidan av jackan, säger han. 

– Under kalla förhållanden är 
det därför särskilt viktigt att väl-
ja kläder med en design som gör 
det möjligt att öka luftgenom-
strömningen och ventilera bort 
fukt genom justerbara öppning-
ar i plaggen. 

Lotta Hedin, testfakta

simonetta Granello testar materialets vattentäthet.  FOTO: ANNA SIggE

Trelagers skaljackor.
Jackans material består av tre lager – en ytterväv som är impregnerad, 
ett membran som är vattentätt och samtidigt andas, och en skyddande 
insida. Dessa tre lamineras ihop. För användaren känns det som bara ett 
skikt, utan löst foder på insidan.

Perfluorerade ämnen i alla jackor
I testet mättes förekomsten av de sex perfluorerade ämnen som finns 
reglerade på EU:s lista över särskilt farliga kemikalier och i textilstandar-
den Oeko-Tex. Utöver dem finns många andra liknande ämnen, och när 
Testfakta frågar tillverkarna om jackorna innehåller några perfluorerade 
eller polyfluorerade ämnen alls svarar alla ja, förutom The North Face 
som inte svarar och Decathlon som ger ett otydligt svar. Alla framhåller 
att de gått ifrån de värsta sorterna, så kallat C8 och istället satsar på min-
dre skadliga varianter. Men enligt Kemikalieinspektionen bör alla perflu-
orerade ämnen helst undvikas eftersom de är mycket svåra för naturen 
att bryta ned samtidigt som det finns en stor osäkerhet kring effekterna 
av denna typ av kemikalier.
Ett mindre antal märken har tagit fram skaljackor utan dessa ämnen, 
men när Testfakta tog in jackor till detta test fanns inget sådant alterna-
tiv att få tag på. 

Fakta om testet
Swerea IVF textilaboratorium i Mölndal har på uppdrag av Testfakta testat 
åtta olika trelagers skaljackor upp till 4000 kronor. Tillverkarna fick själva 
välja ut en jacka ur sitt sortiment som skulle vara så allround som möjligt.

Testet bestod av sex delar:
• Vattentäthet
Labbet mätte vattentätheten både på själva materialet och över sömmar-
na, och båda delarna ingår i betyget för vattentäthet. I båda fallen mät-
tes maximal vattenpelare på fem olika provkroppar, och ett medelvärde 
räknades ut. Provkropparna togs både från tvättat och otvättat material. 
• Vindtäthet
Labbet pressar luft mot materialet och mäter hur mycket det släpper ige-
nom. Alla testade material är helt vindtäta.
• Andningsförmåga
Labbet mätte hur mycket vattenånga som passerar genom materialet i 
jackan under en given tidsperiod. 
• Rivtålighet 
Labbet undersökte hur mycket kraft som krävdes för att riva upp en reva 
i tyget. Testet utfördes både på längden och på bredden, på fem delar av 
plagget. Betyg sattes utifrån det sämsta värdet. 
• Dragkedjans hållbarhet
Dragkedjan fixerades i en maskin som öppnade och stängde den 500 
gånger. Labbet testade på två exemplar av varje jacka.
• Perfluorerade ämnen
Labbet mätte förekomsten av sex olika perfluorerade ämnen, som finns 
reglerade i textilstandarden Oeko-tex 100 och som även är upptagna på 
EU:s kandidatlista: PFOS, PFOA, PFUdA, PFDoA, PFTrDA och PFTeda. Be-
stämningen skedde enligt Oeko-Tex.

FAKTASömmarna är skal
jackornas svaga länk


