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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar examensarbetet ”Tjejer med Flyt” vid Innovations- och 
designingenjörsprogrammet på Karlstads universitet. Arbetet omfattar 20p per student och 
innefattar alla steg i produktutvecklingen från projektbeställning till färdig prototyp.  
 
Projektet har utförts i samarbete med Baltic Safety Produkts AB. Företaget är europaledande 
inom flytvästtillverkning och har identifierat ett behov på marknaden av flytvästar utformade 
för kvinnor.  
 
Uppdraget har varit att ta fram ett förslag på en dammodell till Baltics sortiment av flytvästar. 
Produkten avser ett allroundflytplagg i 50 N klassen, storlek M, 50-70kg. Målgruppen för 
detta projekt har varit den aktiva kvinnan som vill förmedla aktivt båtliv till sin omgivning.  
 
Två litteraturfördjupningar har genomförts med inriktning mot ”Mannligt och Kvinnligt” samt 
”Säkerhets och kvalitetscertifiering av produkter”. Dessa redovisas i rapportens första del. 
 
Produkten som tagits fram erbjuder större rörelsefrihet, flexibilitet och bättre passform.  
Materialet och skärningen ger ett feminint uttryck samt en plaggkänsla utan att kompromissa 
med kvalitet och säkerhet.  
 
Projektet har resulterat i två prototyper. Mönsterskydd är taget på konceptet och Baltic arbetar 
vidare med produkten inför en eventuell lansering. 
 
 
 
 
 
 



  

Abstract 
 
This report accounts for the final project “Girls afloat” for the Innovation and Design 
Engineering Programme at Karlstad University. The project constitutes 20 academic credits 
(30 ECTS), and includes all the phases of the product development process, from engagement 
to prototyping. 
 
The project is a collaboration with Baltic Safety Products AB. The company is a leading 
producer of sea safety equipment on the European market. Baltic has identified a demand for 
a lifejacket designed for women. 
 
The assignment has been to produce an addition of a lifejacket for women to Baltic’s 
collection. The task at hand is a lifejacket of the 50N-class in size medium, 50-70kg. The 
target group for this project has been the woman on the go who wants to communicate an 
active lifestyle to her surroundings. 
 
Literature studies have been made in two different fields, “Femininity vs. Masculinity” and 
“Product Safety and Quality Certification”. These are documented in the first part of the 
report. 
 
The final product offers greater freedom of movement, flexibility, and a better fit for women. 
The chosen materials and cut gives the lifejacket a feminine look, and a garment-feel to it, 
without any compromise to the quality and safety of the product. 
 
The project has resulted in two prototypes. Design rights have been obtained for the concept, 
and Baltic is preparing the product for a potential introduction to the market.
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1 Inledning  
Som avslutning på Innovations- och designingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet 
görs under vårterminen det tredje året ett examensarbete på 15 p. I samband med detta projekt 
genomförs av projektdeltagarna även varsin litteraturstudie på 5 p. Projektet har genomförts 
av Elisabeth Axelsson och Lena Rudolfsson i samarbete med Baltic Safety Products AB. 
Handledare under projektet var Marie Karlsson från Baltic samt Monica Jakobsson från 
Karlstads universitet. Examinator var Lennart Wihk. 

1.1 Projektbakgrund 
Baltic Safety Products AB har identifierat ett behov på marknaden av en flytväst speciellt 
utformad för kvinnor. Detta tillsammans med ett nytt sätt att använda existerande material har 
gett upphov till detta projekt. 

1.2 Uppdragsgivaren 
Baltic Safety Products AB är ett Svenskt företag med huvudkontor i Älgarås. Företaget 
grundades 1977 och har kännetecknats av en stark tillväxt sedan dess. Idag marknadsförs 
produkterna i ett 30-tal länder och företaget är Europas största flytvästtillverkare. Deras mål 
är att göra vattenlivet säkert. Företagets filosofi är att kvalitet och funktion är något som 
aldrig kan kompromissas bort, en filosofi som eftersträvas även i detta projekt.  
 

 
Bild 1. Organisationsschema Baltic Safety Products AB1 

1.3 Syfte 
Syftet med detta projekt är att möta behovet av flytplagg på marknaden, anpassade till 
kvinnor.  
 
Examensarbetets syfte är att självständigt driva ett skarpt produktutvecklingsprojekt från 
beställning till färdig prototyp. Dessutom skall projektet drivas utifrån de kunskaper som 
anskaffats under utbildningen. 

1.4 Mål 
Målet med projektet är att ta fram ett förslag på en dammodell till Baltics sortiment av 
flytvästar. Produkten avser ett allroundflytplagg i 50 N klassen, storlek M, 50-70kg. 
 

                                                 
1 www.balticlifejackets.com/company_index.asp?lang=se 
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Vidare är målet att ta fram en fungerande prototyp av det framtagna konceptet. Resultatet 
redovisas i denna skriftliga rapport, en muntlig redovisning, samt en utställningsmonter. 

1.5 Målgrupp 
Projektet riktar sig mot den aktiva kvinnan, oavsett ålder, som vill förmedla aktivt båtliv till 
sin omgivning.  

1.6 Avgränsningar 
Då tiden avsatt till projektet sträcker sig över 20 veckor, kommer slutgiltiga säkerhetstester 
och kvalitetskontroller ej att ingå i projektet. 
 
Projektet utförs med fokus på ett flytplagg i storlek medium, 50-70 kg. 
 
De flytmaterial företaget idag använder till sina befintliga västar skall användas i 
produktresultatet.  

1.7 Disposition 
För att ge en tydlig översikt är denna rapport uppdelad i tre delar.  
 
Del I: Litteraturstudier 
Del II: Metod 
Del III: Resultat 
 
Den första delen, bestående av kapitel 2, har fokus på de litteraturstudier som genomförts. Del 
två, bestående av kapitel 3, behandlar projektets genomförande och följs av den sista delen, 
bestående av kapitel 4, 5 och 6, där resultatet redovisas och diskuteras. 
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Del I 

 
I denna del presenteras de litteraturstudier som projektdeltagarna utfört. 

Litteraturstudien är en del i examensarbetets 20p och motsvarar 5p av kursen. 
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2 Litteraturstudier 

2.1 Manligt och kvinnlig 

2.1.1 Introduktion 
När vi tog oss an uppgiften att göra en flytväst speciellt utformad för kvinnor ställdes vi bland 
annat inför frågan om detta uppdrag var något som gick emot, eller stod för, feministiska idéer 
och tankesätt. 
 
Två synsätt att ta ställning till: 
 

1. I januari 2006 redovisade Lisa Göthberg sitt examensarbete vid Karlstads universitet 
som hon gjort för barnskotillverkaren Pax. Hennes uppgift var att ta fram en sko som 
skulle bli en del av sommarkollektionen 2006. Lisas ambition var att göra en barnsko 
som inte hade ett typiskt flick- eller pojkaktigt utseende, utan ska passa lika bra till 
båda könen. Då skobranschen, som många andra, är en mycket konservativ bransch 
beslutade företaget ändå att producera skorna i traditionella färgerna rött och blått och 
inte i de färger som Lisa valt. 

 
Genom att redan från barnsben skilja på flickor och pojkar så förstärker och bekräftar man de 
könsroller som finns i vårt samhälle. Dessa strukturer ger ofta mannen en högre ställning än 
kvinnan, något som går emot det feministiska tankesättet.2 
 
Frågan är ju då om man kan tycka samma sak om att skilja på flytvästar för kvinnor och för 
män. Kan samhällets strukturer medföra att en flytväst för kvinnor får lägre status, och 
därmed ger kvinnan som bär den detsamma? Denna fråga behandlas under diskussionen  
 

2. Ett annat synsätt ger en motsatt uppfattning. För att följa feminismens tankesätt så ska 
kvinnor ha samma möjligheter och rättigheter som män har.  

 
Att män och kvinnor skiljer sig åt bland annat i kroppsbyggnad är ett faktum. Att då inte 
erbjuda en flytväst utformad speciellt för kvinnors önskemål och behov är ju det samma som 
att kräva att de ska anpassa sig till den manliga normen, att vara manlig för att få ta plats, 
något som feminismen är emot. 
 
Utgångspunkten för denna litteraturstudie, samt projektet som helhet, är att synsätt nummer 
två är att föredra. Med detta i åtanke utformades frågeställningarna för denna litteraturstudie. 

                                                 
2 Wahl, A, 2001 



 10

2.1.2 Frågeställning 
För att få en djupare kunskap och insikt om vad vi behöver tänka på i utformandet av en 
flytväst för kvinnor, utfördes denna litteraturstudie. Frågeställningarna som önskas besvaras 
var följande: 

1. Finns det någon skillnad i mäns och kvinnors preferenser angående färg och form? 
2. Vad betyder kläder för kvinnor, vilka funktioner fyller de? 

2.1.3 Genomförande 
Genom Libris sökmotor söktes litteratur och artiklar. Följande fem verk har undersökts 
närmare: 

• Through the wardrobe, en bok av Eli Guy, Eileen Green och Maura Banim. 
• Samma art, olika världar, en bok av Allan och Barbara Pease.  
• Mode och identitet, en C-uppsats från Uppsala universitet av Anna Lantto.  
• Color by Numbers, en vetenskaplig artikel av Pamela Paul 
• Blue versus Periwinkle, en vetenskaplig artikel av Katherine S. Greene och Malcom 

D. Gynther.  
 
Efter att ha läst verken gjordes en sammanfattning av de delar som hade koppling till de 
frågeställningar som ställts upp. Utifrån dessa sammanfattande texter gjordes jämförelser 
mellan de olika texterna som behandlade liknande ämnen, och de slutsatser som kunde dras 
noterades.   

2.1.4 Resultat 

2.1.4.1 Fysiska skillnader 
De fysiska skillnaderna mellan män och kvinnor kan spela en stor roll för hur man utformar 
en produkt. Därför kommer denna första del att behandla ett par av de fysiska skillnaderna 
mellan män och kvinnor, och försöka besvara frågeställning nummer ett. 
 
En studie3 har gjorts som undersöker färgidentifikations- och ordkunskap hos 101 kvinnor och 
52 män som studerar på college. Man undersökte även femininitetsnivå, färgrelaterade hobbys 
och studiebegåvning för att se hur dessa påverkade förmågan att identifiera färger. 
 
Att undersöka könsskillnader är ofta ett kontroversiellt ämne. Många undersökningar har dock 
gjorts, och skillnader har visats inom områden som aggressivitet, hjälpsamhet, betyg, mental 
rotation och hur mycket man ler. Undersökningar har också visat att områden som förr ansetts 
skilja mycket mellan män och kvinnor, såsom verbal och spatial begåvning, inte skiljer sig åt i 
någon större grad mellan könen. 
 
Förmågan att identifiera färger är dock ett område där man fortsätter att upptäcka skillnader. 
Tidigare studier har visat att kvinnor använder mer komplicerade ord för att beskriva färger 
samt att de är bättre på att identifiera och matcha färger. 
 
Den aktuella studien fokuserar på att undersöka om kvinnors förmåga att identifiera färger 
beror på deras kulturella upplevelser som kvinnor, eller på andra faktorer. Om män och 
kvinnor skiljer sig åt på detta sätt, så borde kvinnor som får högre resultat på 
feminitetsnivåtesterna vara bättre på dessa uppgifter än vad mindre feminina kvinnor är.  
                                                 
3 Greene, 1995 
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Hypotesen testades genom att se om mer feminina kvinnor var bättre på att identifiera färger, 
om de skiljde sig åt i ordförråd och hobbys samt om kvinnor och män fick olika resultat i ett 
specifikt test i färgidentifikation. 
 
Resultatet stämde med tidigare undersökningar i och med det att den visade att kvinnor var 
bättre på att identifiera färger. Däremot visade inte kvinnorna med mer traditionellt kvinnligt 
beteende större förmåga att identifiera färger än andra medlemmar av samma kön.4 
 
Den slutsats som jag drar från detta är att effekten av de olika erfarenheter som vi får som 
kvinnor och män är större än den som vi får från olika intressen och personliga egenskaper 
inom könen.  
 
Kvinnor söker sig traditionellt till starkare färger och är mer känsliga för subtila nyanser och 
mönster. Detta beror delvis på att kvinnor kan uppfatta färger bättre än vad män kan. 
Färgblindhet är 16 gånger vanligare hos män än hos kvinnor. En annan anledning är att 
flickors intresse för att rita och måla ofta uppmuntras.5 
 
Traditionellt är båtbranschen mycket konservativ, och de klassiska färgerna är marinblå, röd 
och vit. Utifrån vad dessa två artiklar beskriver skulle man kunna tänka sig få större gehör för 
en mer varierad palett, och mer subtila mönster, då man riktar sig till kvinnor. Detta kan vi 
anta stämma för alla kvinnor, inte bara de med mer typiskt kvinnligt beteende.  
 
Smaken i färger beror också på var vi kommer ifrån. De varma och starka färger som ser bra 
ut och håller länge i ett soligt och varmt klimat kan verka obehagligt skarpa i ett mer nordligt 
ljus.6 
 
Vi befinner oss på nordliga breddgrader, något som skulle innebära att varma starka färger 
inte gör sig lika bra som i varmare länder. Å andra sidan handlar det nu om en flytväst, något 
som används främst på sommaren och på vattnet, de delar av vår värld som mest liknar de 
sydligare breddgraderna. Dessutom säljs Baltics produkter över hela Europa. 
 
Kvinnor och män har historiskt sett haft mycket olika uppgifter, vilket har lett till att våra 
hjärnor specialiserat sig på olika uppgifter. Män, vars främsta uppgift var att skaffa mat och 
försvara familjen utvecklade sina spatiala förmågor. Detta innebär att många män har lättare 
än kvinnor för att läsa kartor, uppskatta avstånd, träffa rätt mm. Kvinnan, som skulle ta hand 
om familjen, utvecklade sina verbala förmågor, och har därför ofta ett större behov av att 
prata igenom saker och ting för att komma fram till en slutsats. På grund av att män under 
lång tid haft till uppgift att jaga och försvara gruppen så har de utvecklat grövre hud än 
kvinnor. Kvinnors hud är upp till tio gånger känsligare än mäns.7 
 
En slutsats som kan dras av detta är att val av tyger och skärning bör ha en större betydelse för 
en kvinna än för en man. Att utforma flytvästen så att den inte skaver, river eller klämmer åt 
blir av större vikt. 

                                                 
4 Greene, 1995 
5 Paul, 2002 
6 Paul, 2002 
7 Pease, 1999 
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2.1.4.2 Kläders betydelse 
Frågeställning nummer två handlar om kvinnors förhållande till kläder, något som behöver 
undersökas då man ska utveckla en produkt för den målgruppen. 
 
I Anna Lanttos C-uppsats vid Uppsala Universitet utfördes en litteraturstudie, en personlig 
intervju med Jenny Fredriksson från Elle och tre gruppintervjuer, för att undersöka 
kopplingen mellan mode och identitet. 
 
Vi kommunicerar många olika sorter information genom sättet vi klär oss på, från politik och 
religion till social roll och fritidsintressen. Även om ett plagg kan verka ha endast rent 
praktiska användningsområden, som tex. en regnjacka, kan man ändå välja att ha en i det 
senaste modet för att visa att man har intresse av kläder. 
 
Jenny Fredriksson från Elle tror inte på individuell klädsel, utan hävdar att alla människor 
söker tillhörighet och bekräftelse från andra på ett eller annat sätt. Både Fredriksson och 
många av medlemmarna i fokusgrupperna konstaterade att man klär sig som man umgås.8 
 
Att leta en image handlar om att hitta kläder som kan få individen att sticka ut, från andra och 
från sitt vanliga jag, samtidigt som kläderna visar tillhörighet. Detta stämmer både för unga 
kvinnor, stora kvinnor och kvinnor som har en ”personal shopper”.9 
 
Återkommande i flera av de texter som analyserats är att kvinnor använder kläder både som 
ett sätt att utmärka sig på och som ett sätt att visa tillhörighet. Detta gäller för alla från den 
sökande tonårstjejen till den framgångsrika affärskvinnan. Med kläderna berättar man mycket 
om vem man är och om vem man vill vara. En flytväst ska även den uppfylla dessa krav, man 
vill ha något speciellt, samtidigt som man vill bli accepterad av andra båtmänniskor. 
Flytvästen är en mycket stark symbol för vattenaktiviteter och allt som förknippas med det. 
 
Kläder kan ha tre olika huvudfunktioner; skydd, blygsel och attraktion. Skydd och blygsel har 
med vår fysiska kropp att göra, medan attraktionen handlar om vad vi kommunicerar med vår 
klädsel, och vad för slags uppmärksamhet vi söker.10 
 
Flytvästens huvuduppgift är att hjälpa till att hålla oss ovanför vattenytan om vi faller i 
vattnet, en ren skyddsfunktion. Om detta var det enda som betydde något skulle antagligen 
alla ha de klassiska orange västarna, som syns tydligt och ofta har vändförmåga. Detta har 
länge inte varit fallet, utan attraktionsfunktionen har blivit lika viktig, om inte viktigare. 
 
Kvinnor i en mansdominerad värld förhåller sig på ett speciellt sätt till sin klädsel. För 
affärskvinnor är det viktigt att se attraktiva ut, men inte sexuellt tillgängliga, då det skulle 
skada deras trovärdighet11. En alltför sexuellt betonad flytväst skulle antagligen inte bli 
framgångsrik då det inte är det man vill framhäva i dessa sammanhang. 
 
Bland alla kvinnor är storleken den dominerande oron angående deras kroppar. Kläder i större 
storlekar finns det ett mindre utbud av, de har ofta ett medelålders utseende och kostar mer. 

                                                 
8 Lantto, 2005 
9 Banim, 2001 
10 Lantto, 2005 
11 Banim, 2001 
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Det som större kvinnor ofta påpekar är att även om kläder inte kan få dem att se mindre ut, så 
vill de absolut inte att de ska få dem att se gravida ut.12 
 
Detta kommer för projektet att innebära en utmaning, att utforma en flytväst så att man inte 
känner sig eller upplevs onödigt stor. Flytmaterialet måste ju oundvikligen ha en viss volym 
och fördelas rätt på fram- och baksidan för att flytkraften ska bli optimal.  
 
Det så kallade ”Wardrobe Moment”, som kvinnor genomgår varje gång de ska klä sig, består 
av tre delar. Den första är vilket sammanhang och vilken publik som de kommer att exponeras 
för. Den andra handlar om hur man känner sig just den dagen, och den tredje beror på vad 
som matchar och är helt och rent för tillfället.13 
 
Frågan är om man kan jämföra själva inköpstilfället med ”the wardrobe moment”. Om man 
kan jämföra dessa tillfällen så måste en flytväst kunna uppfylla många av de krav som ställs 
på ett plagg, då man ofta bara har en flytväst att välja på. Det blir viktigt att den ser ut att 
alltid kunna kännas lika rätt hur man än mår och vart man än ska och är lätt att sköta så att den 
alltid är ren och fräsch. 
 
Något som omtalas i flera av texterna som behandlats ovan är vad som anses vara viktigast 
hos män och hos kvinnor. För kvinnor är det ofta relationer som värdesätts högst, medan män 
i högre grad prioriterar materiella ting14. Detta påverkar hur vi klär oss. Män vill visa sin 
status, och kvinnor vill visa tillhörighet. Detta betyder inte att kvinnor vill klä sig likadant 
allihop, utan tillhörigheten kan lika gärna innebära att man vill ha något helt nytt och 
annorlunda, då det ofta är det som uppskattas av andra kvinnor15. Alla vill ha en flytväst av 
god kvalitet och funktionalitet, men om mannens ska se dyr ut, så ska kvinnans se relaterbar 
ut. 

2.1.5 Diskussion 
Litteraturstudien har bidragit med en mer humanistisk syn till projektets genomförande, till 
skillnad från den tekniska. Svårigheten med studien har varit att hitta underlag som inte har en 
rent feministisk utgångspunkt, utan som pekar på skillnaderna mellan män och kvinnor.  
 
I introduktionen presenteras två synsätt. Litteraturstudien har utgått från den andra, som säger 
att en flytväst utformad för kvinnor stämmer med ett feministiskt tankesätt. Intressant är dock 
ändå frågan som ställs under det första synsättet: Kan samhällets strukturer medföra att en 
flytväst för kvinnor får lägre status, och därmed ger kvinnan som bär den detsamma? 
Det vi erfarit under projektets gång är att för att en flytväst ska vara kommersiellt gångbar så 
får den inte vara för utpräglat feminin.  

                                                 
12 Banim, 2001 
13 Banim, 2001 
14 Pease, 1999 
15 Lantto, 2005 
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2.1.6 Slutsats 
Ett par av de slutsatser som dragits i denna litteraturstudie kommer att tas fasta på under det 
fortsatta arbetet med projektet. Dessa sammanfattas nedan. 
 
Alla har vi olika tycke och smak, och ingen kvinna är lik den andra, men inom vissa områden, 
som tex. färgpreferenser, så skiljer sig kvinnor och män åt mer än vad kvinnor emellan gör. 
En mer varierad pallett och mer subtila mönster kan tänkas få ett bättre gehör bland kvinnor, 
även i den konservativa båtbranschen. Med sina kläder, och sin flytväst, vill kvinnor utmärka 
sig, men också visa tillhörighet.  
 
Attraktionsfunktionen för en flytväst är viktig, att en flytväst är snygg är minst lika viktig som 
att den är säker. Däremot skulle en alltför sexuellt betonad flytväst antagligen inte bli 
framgångsrik då det inte är det man vill framhäva i dessa sammanhang. Att utforma en 
flytväst som inte känns stor och klumpig är en utmaning, men något som kvinnor eftersöker. 
 
En kvinnas hud är upp till tio gånger känsligare än en mans, därför kan val av tyg och 
skärning få en större betydelse. 
 
Då man oftast inte har flera att välja på så bör en flytväst se ut som om den kan passa vid alla 
tillfällen och alla humör, samt vara lättskött. 
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2.2 Produkt- och kvalitetsansvar 
 

2.2.1 Introduktion 
Idén till en fördjupning inom produktansvar och hur detta ansvar garanteras kom efter en 
diskussion angående ISO-certifiering av produkter. Personen ifråga påstod att man kan ISO-
certifiera en flytväst i betong, vilket denna fördjupning skall bekräfta eller dementera. Vidare 
är det idag vanligt att företag vid marknadsföring av sina produkter understryker att produkten 
ofta innehar olika former av kvalitetsgarantier och miljökrav. Vad kan jag som kund få för 
garantier av dessa produkter? Vad innebär egentligen Produktansvar? Denna studie skall ge 
insyn i vad ISO- och CE-märkning säger om produkten och dess tillverkningsprocess. 

2.2.1.1 Avgränsning 
Då det finns olika typer av produktgarantier kommer denna fördjupning endast fokuseras på 
CE och ISO-märkning som berör flytplagg av 50N klass, vilket detta examensarbete inriktas 
på. 

2.2.1.2  Ordförklaringar 
Direktiv 
Ett direktiv är en form av rättsakt som är bindande för EU:s medlemsländer när det gäller 
målen som skall uppnås inom ett område, men ger varje land valfrihet vad gäller medlen att 
nå dessa.16 
 
Författning 
Författning används ofta för att beteckna ett lands konstitution. Författning är även 
samlingsbeteckning på ett lands samlade kodifierade rätt.  
 
I Sverige finns följande författningstyper:  
• Lag  
• Förordning  
• Föreskrift 
 
Lag stiftas av riksdagen och har högst dignitet (lex superior). Allra högst dignitet har dock en 
grundlag. Förordning utfärdas av regeringen och föreskrift av myndighet.17 
 
Förordning 
En förordning är en författning som bildas av regeringen. Inom EG är förordningar den 
främsta rättsakten18. 
 
Inre marknaden 
Uttrycket omfattar ett område utan inre gränser inom vilket fri rörlighet för varor, personer, 
tjänster och kapital garanteras.19 
 

                                                 
16 Europaföretaget, 1995 
17 http://susning.nu/F%f6rordning (per 2006-06-01) 
18 Europaföretaget, 1995 
19 Europeiska gemenskapernas officiella tidning, 1989 
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2.2.2 Genomförande 

2.2.2.1 Produktansvar 
Produktansvar innebär skadeståndsansvar för skada som en produkt orsakar på något annat än 
produkten själv.20 En produkt definieras i produktsäkerhetslagen 2§ som lösa saker, dvs. varje 
slag av rörligt fysiskt föremål, även tex. gaser och vätskor. 
 
Produktsäkerhetslagen innehåller allmänna bestämmelser om produktsäkerhet på 
konsumentområdet. Det finns också åtskilliga författningar som reglerar säkerheten hos vissa 
typer av varor, tex. livsmedel, kemiska produkter och leksaker. Utöver denna finns även 
arbetsmiljölagstiftningen och civilrättslig lagstiftning som rör produktsäkerhet.21 
 
Konsumentverkets roll 
Enligt produktsäkerhetslagen utövar Konsumentverket tillsyn att lagen efterföljs. 
Konsumentverket har sedan mitten av 1990-talet en sammanhållen strategi för ökad 
produktsäkerhet, baserad på följande fem delområden22: 
 
• Skaderapportering 
• Marknadskontroll 
• Produktsäkerhetsforskning 
• Standardisering 
• Konsumentinformation 
 
De övergripande målen är bla. att stärka konsumenternas ställning och inflytande på 
marknaden, att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet samt att främja 
konsumentintressenterna i det internationella samarbetet. 

2.2.2.2  CE-märkning 
CE står för Communautées Européennes (franska för Europeiska Gemenskaperna) 
 
Genom ESS-avtalet och EU- medlemskapet har Sverige antagit EU:s grundläggande principer 
för fri cirkulation av varor på den inre marknaden. Det medför att alla EU- och ESS-länder får 
gemensamma regler för statsstöd, offentlig upphandling, tekniska handelshinder och 
konkurrens.23  
 
Tekniska handelshinder skapar pga. olikheter länderna emellan hinder för export och 
förhindrar fri konkurrens. De kan utgöras av myndigheters tekniska föreskrifter, allmänna råd 
om varor eller nationella standarder och andra icke tvingande bestämmelser. CE-märket är ett 
konkret uttryck för en strävan att avskaffa dessa handelshinder i Europa.24 
 
Märkets syfte är att underlätta myndigheternas kontroll av att produkterna uppfyller EG-
lagstiftningens krav. Det kan anbringas utanför EU och importörer kan CE-märka en produkt 
när den kommer till EU. CE-märket är alltså inte en ursprungsmärkning.25 
 
                                                 
20 Blomstrand mfl, 2002 
21 SOU 2003:82 
22 SOU 2004:57 
23 Europaföretaget, 1995 
24 Europeiska gemenskapernas officiella tidning, 1989 
25 SOU 2004:57 
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I praktiken åligger det tillverkarna själva att garantera att deras produkter överrensstämmer 
med EG-direktivens krav. För vissa högriskprodukter krävs att överensstämmelsen med 
direktiven styrks av fristående sk anmälda organ. Detta gäller vid CE-märkning av flytvästar. 
De anmälda organen är privaträttsliga institutioner som kan konkurrera inom hela Eu/ESS-
området.26  
 
Korrekt försedd med CE-märket får varan ett ”pass” som när det gäller tekniska regler ger 
tillträde till hela EU/ESS-marknaden.  
 
EN-393 
EN-393 är den europastandard som styr 50N flytplagg. I standarden tas många beståndsdelar 
av produkten upp. Det finns krav för materialet som plagget tillverkas av. Krav på temperatur 
den ska tåla, skydd mot korrosion, textilers hållfasthet osv.  
 
Vidare finns det krav på plaggets helhet. Komponenterna skall även hålla vissa krav 
tillsammans i konstruktionen. Flytförmågan, dragkraften och enkel knäppning är exempel på 
krav som omnämns i EN-393. 
 
I standarden finns även en instruktion på hur märkningen skall se av produkten. 

2.2.2.3 ISO-certifiering 
Det finns flera kategorier av ISO-klassificeringar. Olika forskare har olika sätt att pressentera 
dessa på. I boken ”ISO 9000: business as usual or radical change?”(2006) skriver Pokinska 
om Brunsson och Jacobssons tolkning. De har identifierat följande kategorier: 
 
• Standarder om att vara något.  
Dessa standarder definierar objekt, fenomen, och aktiviteter. Detta specificerar  vad olika 
specifika saker är, vad ord och termer innebär. 
 
• Standarder för vad vi har. 
Det finns de standarder som refererar till vad vi skall inneha vad gäller organisationer och 
produkter. Organisationer är inte funktionella om de inte har ett säkerhetssystem eller följer 
kvalitetsstandards. Dessa kan behövas för att lägga upp mål för organisationen eller för att 
förklara målet med produkten. 
 
• Standarder för vad vi gör. 
Slutligen finns det standarder som specificerar hur vi ska uppträda som individer och 
organisationer. Dessa specificerar hur vi skall utföra vissa moment. 
 
Standardiseringar inom olika områden och ämnen blir vanligare och vanligare i takt med 
globaliseringen som äger rum idag. Det finns ett större behov av samarbeten, koordinering 
och organisering på en global nivå i dagens samhälle. Samtidigt finns det ingen stark 
hierarkisk organisation på global nivå som kan fastslå globala direktiv i dessa frågor.27  
 
Det finns flera fördelar med standardisering av produkter, tjänster och metoder. Om flera 
organisationer följer samma standarder leder det till underlättande av interaktioner dem 

                                                 
26 Europaföretaget, 1995 
27 Poksinska, 2006 
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emellan. Produkter och processer blir kompatibla med varandra vilket leder till enklare 
kommunikation och koordination mellan organisationerna.28 
 
Det finns även miljöanpassade standarder som ISO-14000 serien riktas mot. Dessa standarder 
är utformade på samma sätt som exempelvis 9000 serien men har en inriktning för att skapa 
ett miljöinriktat arbetssätt.29  
  
ISO 9000 
Den officiella definitionen av ISO 9000 följer nedan och finns att tillgå vid ISO, International 
Organization for standardization: 
 
”The ISO 9000 family of standards represents an international consensus on good 
management practices with the aim of ensuring that the organisation can time and time again 
deliver the same product or services that meet the client’s quality requirements. These good 
practices have been distilled into a set of standardised requirements for a quality 
management systems, reguardless of what your organisation does, its size or whether it’s in 
the private, or public sector.”30 
 
Standarder inom 9000-serien är inriktade på olika typer av produkter som exempelvis 
tjänsteutveckling och produktutveckling. 
 
Iso 9001:2000 
Detta är den ISO-standard i 9000 serie som flytvästarna hamnar under då denna inriktas mot 
produktion av produkt. Denna version av standarden är framtagen för att underlätta 
användning och förståelse för standarden. 
 
För att en organisation skall fungera effektivt krävs att alla steg i processen, i detta fall 
produktutvecklingen, identifieras och definieras. Det betyder att alla moment från 
kundönskemål till slutlig produkt inkluderas. När alla dessa steg har identifierats 
dokumenteras de, en dokumentation som sedan verkar som en slags tillverkningsmanual. 
Denna manual garanterar att produkterna som tillverkas håller samma standard oavsett när 
produkten har tillverkats. Processen vidareutvecklas stadigt och skall finnas med i företagets 
utveckling.31  
 
Baltic Safety Products AB är certifierade enligt denna standard. 
 

2.2.3 Diskussion 
För att få en vidare förståelse av vad som menas med produktansvar och hur de olika 
kvalitets- och säkerhetscertifieringarna fungerar samt vilket dess syfte är, krävs ytterligare 
fördjupningar. Denna studie har dock öppnat för en förståelse av varför de finns och hur de 
skall användas, vilket kan vara till stor nytta i en framtida karriär.   
 
Produktansvar handlar om att som producent garantera individens säkerhet mot produkten. 
Produkten skall hålla de krav som finns utan att dessa inverkar på individens säkerhet. 
 
                                                 
28 do 
29 Piper, 2004 
30 www.tc176.org (per 2006-06-01) 
31 Poksinska, 2006 
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Något som kan tyckas förvånande är att det är komplicerat att finna de olika standarderna, i 
detta fall ISO-standarder, och förstå vad de står för, då flera av dem inte går under samma 
namn i litteraturen. Att de även används i flertalet olika sammanhang gör det ännu mer 
komplicerat. Även de direktiv som finns för CE-märkning har varit svåra att nå. Dessutom har 
det visat sig mycket svårt att sätta sig in i de olika standarderna då de inte finns att tillgå 
kostnadsfritt. Det krävs en större summa pengar för att få tillgång till dem.  
 
När man CE-märker produkter intygar man för konsumenterna att produkterna uppfyller 
säkerhetskraven inom EU. De flesta direktiv kräver inte någon opartisk prövning som 
underlag för CE-märkning, men det finns organisationer som utför tester som dessa. Vid 
tolkning av litteraturen kan man få uppfattningen att CE-märkningen inte ger någon 
information om produktens kvalité till konsumenten utan fungerar bara som ett pass för 
handel mellan olika länder. Märkningen innebär dock en garanti att produkten uppfyller de 
krav som finns på den enligt det direktiv som EU skapat mot produkten. I detta fall, för ett 
flytplagg på 50N, finns krav på bla. fltykraft som måste uppfyllas för att märket får bäras. 
Dessa krav ger en kvalitetsgaranti.  Märkningen gäller sedan för hela Europa, vilket innebär 
en form av pass för produkten.  
 
ISO-certifiering sker av en process, eller metod, som används vid produktutveckling. I denna 
studie har, som tidigare omnämnts, infallsvinkeln varit mot flytplagg av 50N klass. Eftersom 
certifieringar av detta slag utförs mot en process kan inte en produkt bära en ISO-märkning. 
Certifikatet ges företaget och innebär att företaget garanterar att deras produkter håller samma 
kvalité då de tillverkas på samma sätt oavsett tidpunkt för tillverkning. Själva ISO standarden 
innebär att alla processer identifieras i produktutvecklingen och på detta sätt skapas förståelse 
och insyn i alla moment, vilket leder till den garanterade kvalitén hos produkten. Detta är 
även en process som kontinuerligt fortlöper och revideras stadigt. 
 

2.2.4  Slutusats 
Uttalandet om att det är möjligt att ISO-certifiera en flytväst i betong är enligt min tolkning 
korrekt om man ser till tillverkningsprocessen. En ISO-certifiering ges dock till företaget och 
skall underlätta företagets process. Den säger inget om produktens krav eller funktion. 
Eftersom företaget certifieras, betyder det även att produkten inte kan vara märkt med denna, 
men att den tillverkas enligt ISO-standard.  
 
ISO och CE garanterar tillsammans att produkter håller utlovad kvalité. CE-märkningen 
garanterar produktens säkerhet och uppfyllelse av de direktiv och standarder som finns, 
samtidigt som ISO-certifieringen garanterar att tillvekningen sker på samma sätt för varje 
produkt, dvs. alla produkter håller samma kvalité.  
 
För en flytväst tillverkad i betong kommer garantier för produktens säkerhet inte att uppfyllas 
och kan då inte uppnå krav som finns för att få produkten CE-märkt. 
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Del II 
 

I denna del presenteras projektets genomförande. Här förklaras vilka metoder 
som används, varför och hur dessa används för att fylla sitt syfte. 
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3 Metod 
Detta projekt bygger på metoder som projektdeltagarna under utbildningen lärt sig arbeta 
efter.  
 

3.1 Projektplanering 
Behovet av en på förhand väl genomtänkt planering grundar sig dels på att denna är en 
förutsättning för ett effektivt projektgenomförande och dels på att beställaren förväntar sig en 
ekonomisk kalkyl för det förestående arbetet. Projektplaneringen är med andra ord grunden 
för offertskrivning och anslagsframställningar.32 

3.1.1 Projektspecifikation/Brief 
Projektspecifikationen, i detta arbete kallad Brief, används som referenspunkt under 
projektgenomförandet. Den beskriver projektets krav, mål, omfattning, hur det är tänkt att 
genomföras (planer, organisation och kommunikation) samt anger projektledarens 
handlingsfrihet. 
 
Det är viktigt att briefen beskriver hela återstående projektet, alltså hela genomförandefasen 
inklusive realisering, överlämning av projektresultatet och avslutning av projektet. Briefen 
utarbetas under planeringsfasen och fungerar som kontrakt mellan projektbeställare och 
projektledare under projektets genomförande.33 
 
Som uppföljning av projektplaneringen kan sk. progressrapporter skrivas. En progressrapport 
beskriver i detalj vad som hänt under den gångna veckan, vad planerna är för nästkommande 
vecka, vilka utgifter projektet haft, samt vilka eventuella risker som identifierats.  

3.1.2 Tidsplanering 
I detta projekt har ett så kallat Gantt-schema ställts upp. Den här typen av schema har fått sitt 
namn efter dess skapare Henry L. Gantt som var verksam mekanikingenjör i USA under 
början av 1900-talet.  
 
Ganttschemat visar grafiskt när tiden för de olika aktiviteterna inom projektet planeras pågå. 
Dess stora fördel är att det blir mycket lätt för betraktaren att läsa och förstå då det tydligt 
visar projektets olika aktiviteter längs en tidsaxel. En nackdel med scheman av detta slag är 
att de inte påvisar vilka moment som inte kan starta innan ett föregående moment är avklarat. 
Ett traditionellt Ganttschema kan dock kompletteras med beroenden av detta slag.34 

3.2 Research 
Projektets första sju veckor har lagts till research och litteraturstudier. Viktig 
bakgrundsinformation har under denna tid samlats in och bearbetats. Detalj och 
tilläggsinformation har sökts konstant under projektets gång. 

                                                 
32 Landqvist, J, 2001 
33 Jansson & Ljung, 2004 
34 Antvik, Sjöholm, 2005 
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3.2.1 Studiebesök 
I projektet har tre viktiga studiebesök utförts i syfte att samla information inom branschen och 
marknaden, få insikt i situationen idag, få reda på vilka verktyg som finns samt inspireras till 
nya lösningar. Besöken har ägt rum vid Båtmässan i Göteborg 2006, Textilmässa 2006 i 
Borås samt besök hos företaget Baltic Safety Products AB i Älgarås.  

3.2.1.1 Båtmässan i Göteborg 2006-02-09 
Vid besöket på båtmässan i Göteborg var målet att få så stort intryck som möjligt av allt som 
har med båtar, båttillbehör, båtfolk och båtliv att göra. Vi sökte inspiration kring färger, 
former, material och funktioner.  
 
Då Baltic deltog i mässan gavs även chansen att prova och diskutera hela företagets 
nuvarande sortiment. Även Helly-Hansen, Baltics största konkurrent, fanns med på mässan, 
vilket gav oss möjlighet att jämföra och prova delar av deras sortiment. Förutom direkta 
konkurrenter fanns liknande produkter från angränsande branscher som wakeboard-västar 
samt annan skyddsutrustning. Då dessa produkter, till skillnad från flytvästar, i större 
utsträckning finns i dammodeller, så var de extra intressanta för oss. 
 
Under helgen i Göteborg gjordes även ett besök på Sjöfartsmuseet i inspirationssyfte. 

3.2.1.2 Besök hos Baltic Saftey Products AB 2006-02-24 
Vid besöket på företagets lokaler i Älgarås gavs möjligheten att öka inblicken i 
produktutvecklingsprocessen inom företaget. Detta genom en rundvandring i lokalerna där 
företagets prototyptillverkning, research, kvalitetskontroll, produktservice samt delar av 
administration och marknadsföring sker. Under detta besök presenterades vi även för de 
material som idag används vid flytplaggstillverkning.  

3.2.1.3 Textilmässan i Borås 2006-03-09 
Vid besöket på Textilmässan i Borås var det främsta målet att ta reda på mer om vad som 
fanns på marknaden inom tillbehör som dragkedjor, band, spännen etc. Det var också ett bra 
tillfälle att få träffa flera av Baltics leverantörer. 
 
Vi fick möjlighet att fråga runt bland branschfolk angående funderingar vi haft kring vissa 
specifika egenskaper hos textilier. 
 

3.2.2 Konkurrentanalys 
För att få en klar bild på vad som finns på marknaden har vi analyserat konkurrenterna och då 
främst deras flytplaggskollektioner för att se dagens befintliga produkter och trender inom 
flytvästbranschen samt närliggande branscher. Undersökningarna har inkluderat studiebesök 
på branschmässa, samt sökningar på Internet. 

3.2.3 Enkätundersökning 
En enkät är en skriftlig sammanställning av öppna och slutna frågor där respondenten 
antingen kan svara på frågorna med egna ord eller fylla i redan på förhand givna 
svarsalternativ. Enkäten används för att samla in data från enskilda individer, grupper av 
människor eller företag och organisationer.35  
 
                                                 
35 Christensen, L mfl 2001 
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Syftet med enkäten är att skapa en bild av vad användarna tycker om dagens utbud av 
flytvästar på marknaden och vad de eventuellt saknar. I detta projekt har gruppen använt sig 
av en webbenkät, vilket i detta fall lämpade sig bäst för att komma i kontakt med så många 
respondenter som möjligt. Fördelarna med en sådan enkät är också att sammanställningen 
underlättas samt att man kan nå ut till respondenter på regional nivå utan extra administrativa 
kostnader. Undersökningen är konstruerad i webbenkätverktyget Query&Report från 
Artologik. Materialet har samlats in och enkätrapporten har skapats i samma verktyg. 
 
För att utföra denna enkätundersökning har olika Båt- och Segelsällskap kontaktats. Via dessa 
har enkätundersökningen gått ut till medlemmarna. De sällskap som kontaktats är KSS -  
Karlstads Segel Sällskap, QSS – Quinnliga Segelsällskapet samt GQSS – Göteborgs 
Quinnliga Seglar Sällskap.  
 
Enkätundersökningen har haft som syfte att ge oss mer information främst om vad kvinnor 
har för speciella behov och önskemål kring sin flytväst. Vi vill identifiera vilka problem som 
kvinnor upplevt med de västar de använder idag samt vad de saknar i dagens befintliga 
sortiment.  

3.2.4 Produktkrav 
Det finns vissa kriterier som produkten måste uppnå för att få finnas på marknaden. Kriterier 
som dessa krävs att projektdeltagarna skaffar sig insyn i och förståelse för. Baltic tillhandahöll 
projektdeltagarna information om de krav, lagar och förordningar som måste tas hänsyn till. 

3.2.5 Funktionsanalys 
En funktionsanalys skapas för att finna nya lösningar på ett problem, en produkt eller en del 
av ett problem. Funktionsanalysens idé är att tänka och uttrycka sig i funktioner – inte i 
färdiga lösningar. 
 
Funktionsanalysen avser att underlätta arbetet med att systematiskt och metodiskt gå igenom 
och analysera samtliga krav och önskemål som ställs på en produkt. Kraven kommer från 
både projektbeställare, marknads- och produktionsansvariga, användarna och andra organ i 
produktens omgivning. Vidare kan dokumentet ses som ett bevis på att uppdragsgivaren och 
uppdragstagaren har samma syn på projektet och dess mål.36 
 
För att använda funktionsanalysen som en checklista är det viktigt att den avläses på ett 
korrekt sätt. Det är viktigt att identifiera det grundläggande behovet, vilket i analysen kallas 
för Huvudfunktion (HF). HF skall fylla ett primärt behov och det kan då bara finnas en 
huvudfunktion. HF för en lampa är att lösa problemet ”erbjuda ljus”.  
 
För att kunna utföra eller uppfylla denna HF tillkommer även olika bifunktioner. Funktioner 
likt dessa kallas för Nödvändiga Funktioner (N). För lampan i vårt exempel kan en sådan 
funktion vara att ”erbjuda elkontakt”.  
 
Till N och HF kan även andra önskemål tillkomma, tex. ”reglera ljusstyrkan”. Detta är ingen 
funktion som är viktig varken för HF eller för N men som bidrar med ett stort mervärde för 
produkten samt en konkurrensfördel. Funktioner likt denna klassificeras som Önskvärd 
Funktion (Ö).  
 

                                                 
36 Landqvist, 2001 
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Onödiga Funktioner (O) är en fjärde typ av klassificering. En O har ingen betydelse för HF. 
Exempel på en sådan till vår lampa vore ”äga dekor”. Detta är något som kanske inte behöver 
beslutas om förrän långt senare i projektet. Anledningen till att den tas med i analysen är att 
det skall vara klart för uppdragsgivaren och uppdragstagaren vilka riktlinjer som finns och 
skall arbetas mot. 
 
Vid uppställandet av alla funktioner måste utrymme till vidareförklaring finnas. 
Anmärkningar och förtydligande bör kommenteras om eventuella oklarheter eller krav på 
utförande av specifik funktion finns. Exempelvis kanske lampan skall medge ljus i båt eller på 
annan specifik plats, vilket inte framkommer vid ”erbjuda ljus”. 
 

3.3 Idégenerering 
Under idégenereringsfasen kommer informationen som samlats in under researchfasen att 
användas på olika sätt för att skapa olika nya lösningar. 

3.3.1 Random input 
Edward de Bono har arbetat med praktisk undervisning i kreativt tänkande i nära 30 år och 
har varit verksam i 45 länder. Han skapade begreppet ”Lateralt tänkande”, vilket är ett sätt att 
tänka kreativt och systematiskt med hjälp av olika metoder som används på ett medvetet sätt. 
Dessa metoder eller verktyg bygger på kunskap om hur den mänskliga hjärnan fungerar.37  
 
De Bono utvecklade 1968 kreativitetstekniken Random input, eller slumpordstekniken som 
den även kallas. Det är en enkel teknik som ofta utnyttjas av tex. projektgrupper, 
annonsbyråer, rockgrupper och många andra.38  
 
Tekniken är mycket effektiv men kan verka fullständigt ologisk. Ett slumpmässigt ord väljs, 
som inte har någon anknytning till det problem eller den situation som föreligger och kopplas 
så ihop med den valda frågeställningen. Detta skapar en helt ny utgångspunkt för angripandet 
av problemet, vilket leder till nya lösningar. Man tvingar hjärnan att bryta sina annars 
förutsägbara mönster som hindrar de nya lösningarna att ta form. En ny tankegång föds. 
 
För att skapa denna nya tankegång är det viktigt att det slumpmässigt tillsatta ordet kommer 
från ett oberoende sammanhang. Exempelvis kan man öppna en bok eller ett lexikon, peka 
med fingret mitt på sidan och applicera just det ordet man pekar på i tekniken. Ett annat 
exempel kan vara att skriva ner 60 ord på ett papper. Orden skall vara ett substantiv. Titta 
sedan på klockan och läs av sekundvisaren. Välj det ord som kommer på samma plats i listan 
som den siffra sekundvisaren står på. 

3.3.2 Fokusgrupp 
En fokusgrupp är en sammansättning av människor som diskuterar en särskilt utvald fråga i 
syfte att få fram kvalitativ data, dvs. insikt i befintliga problemområden för den aktuella 
fokuspunkten. Detta kan vara uppfattningar, känslor och tankar som kunder har om produkter, 
tjänster eller möjligheter inom dessa. Ordet ”fokus” indikerar att diskussionen ska röra ett på 
förhand givet ämne. Diskussionen leds av en samtalsledare – moderator - som ställer öppna 
frågor till gruppen. Moderatorn är emellertid ingen traditionell intervjuare, utan målet med 
fokusgrupper är att gruppdeltagarna ska diskutera fritt med varandra. Grupperna kan variera i 

                                                 
37 De Bono, 1994 
38 De Bono, 1994 
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storlek men det vanligaste är 8-12 respondenter. Om gruppen blir för stor kan 
smådiskussioner bryta ut och moderatorn kan tappa kontrollen över diskussionen vilket leder 
till felaktigt diskussionsfokus.39 
 

3.3.3 Skissmodeller 
Skissmodeller på idéer och tankar är ett viktigt verktyg att tillämpa vid produktutveckling. 
Det innebär att sk. Mock-ups tillverkas. Dessa behöver inte tillverkas i varken rätt material, 
med rätt tillverkningsmetod eller i rätt skala men kan skapa en känsla för lösningen samt 
identifiera tillverkningsmässiga problem då lösningen får en fysisk form.  

3.4 Konceptpresentation 
Då all information samlats in, sammanställts och analyserats samt i idéutvecklingsfasen 
skapat nya lösningar och idéer, startar utvecklingen av olika koncept med hänsyn till denna 
information. Dessa koncept utvärderas sedan efter den uppsatta funktionsanalysen och det 
koncept som projektbeställare och projektgrupp anser vara det bästa väljs ut och 
vidareutvecklas.  

3.5 Konceptutveckling 
När det slutliga konceptet som gruppen skall arbeta vidare med valts, går arbetet in i en mer 
detaljplanerande fas. I denna fas skall beslut om färger, detaljers placering, val av bästa 
sömnplacering, måttsättning och andra tillverkningsmässiga beslut ses över och planeras. 
Många av dessa problem upptäcktes först vid prototyptillverkningen vid Baltics 
prototypfabrik i Älgarås. Här gällde det bland annat att finna de lösningar som leder till störst 
tillfredsställelse hos kund och samtidigt svarar mot de kostnadsmässiga krav som ställs från 
ledningen. Den största problematiken låg i att finna de produktionstekniska lösningarna som 
matchar de tidigare nämnda aspekterna. 

3.6 Slutprodukten 
Den slutliga produkten är ett resultat av alla moment i projektet från skiss till 
konceptutveckling. Produktens beslutsunderlag kommer att presenteras, varför vissa koncept 
har valts och vilka fördelar de erbjuder. Sömnadsinstruktioner, val av material samt färgval är 
även de en viktig del i presentationen av slutprodukten. Dessa delar ligger till grund för en 
kostnadsberäkning som görs i slutet av projektet för att kontrollera produktpriset ut till kund. 
 
En prototyp av den slutgiltiga produkten kommer att tillverkas vid Baltics prototypfabrik. 
Under projektets gång testas prototypen internt på företaget med egen utrustning för att 
kontrollera att produkten motsvarar de uppställda säkerhets- och kvalitetskrav som finns. 
 

                                                 
39 Wibeck, 2000  
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Del III 
 

I denna del presenteras de resultat arbetet nått samt en diskussion och slutsats. 
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4 Resultat 

4.1 Projektplanering 
Den grundliga projektplaneringen har visat sig viktig för projektets framgång. En tydlig och 
överskådlig bild av projektplaneringen har varit till stor hjälp vid fortsatt detaljplanering samt 
givit möjlighet att på förhand identifiera kritiska moment i projektet. 

4.1.1 Projektspecification/Brief 
Vid projektets uppstart sammanställdes en Brief mellan uppdragsgivare och uppdragstagare 
(se bilaga 1). I briefen bestämdes att en progressrapport veckovis skulle överlämnas till 
företaget (se bilaga 2). Progressrapporten har tydligt identifierat vad som åstadkommits under 
veckan samt redogjort för vilka moment som uteblivit eller senarelagts i planeringen.  

4.1.2 Tidsplanering 
Projektets Ganttschema är en del av projektbriefen (se bilaga1). I tidsplaneringen lades 
litteraturstudierna in under de fem första veckorna. Dessa studier har dragit ut på tiden då tid 
till projektet har gått åt under samma period, eftersom företagsbesök, research och mässor 
genomförts parallellt. I övrigt har tidsplaneringen följts. 

4.2 Research 
Information har kontinuerligt samlats in och bearbetats under projektets gång.  

4.2.1 Studiebesök 
Studiebesöken har skapat en större inblick i branschen, vad dagens marknad erbjuder samt 
vilka material det idag finns för vidareutveckling av produkter.  
 
Båtmässan i Göteborg var en viktig inspirationskälla och ett startsprång i projektet. Besöket 
på textilmässan, som är en utpräglad branschmässa, krävde mer förberedelser än den mer 
kommersiella båtmässan. Förberedelserna inför textilmässan innefattade att ta reda på vilka 
som närvarade, vad de kunde hjälpa oss med, och vad de hade för relation till Baltic. 
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4.2.2 Konkurrentanalys 
Konkurrentanalysen har skapat en insikt i den befintliga marknaden. Detta har gett 
projektdeltagarna en bild av vad som saknas på marknaden idag. 

4.2.2.1 Helly Hansen 
Helly Hansen är ett multiföretag med stor satsning på friluftsliv vad det gäller fritidskläder, 
arbetskläder och specialredskap.  

Flytvästkollektionen består av flertalet modeller som visas på 
företagets officiella hemsida. Man skiljer på dam- och 
herrflytvästar i layouten på sidan men utbudet är det samma 
för båda.40    

Helly Hansen är den största av Baltics konkurrenter när det 
gäller flytvästmarknaden.    Bild 2. Helly Hansens seglarväst Sport, populär bland kvinnor.    

4.2.2.2 Watski 
Watski är ett företag med fokus på livet till sjöss. 
Företaget vänder sig både mot friluftsliv, 
vattensport samt yrkesaktivitet i och på vatten. 
 
Företaget sätter inte fokus på flytvästtillverkning 
utan har stor inriktning på övriga produkter och 
komponenter. Samtliga av Watskis västar är 
unisexvästar.41                    Bild 3. Delar av Watskis sortiment av 50 N västar. 

Från vänster: Watski classic, Watski soft och Watski basic. 

4.2.2.3 Marinepool 
Marinepool fokuserar sig på outfit för sjölivet. De erbjuder allt 
från funktions- och utomhuskläder till vardagligt mode, skor och 
väskor. Flytvästtillverkningen är en liten del av deras område. De 
erbjuder ingen skillnad i dam och herrstorlekar eller modeller.42 

 Bild 4. 50N västar ur Marinepools sortiment. 
Från vänster: Champion Pro PE Regatta Vest 

samt Champion Classic II PE Regatta Vest 

4.2.2.4 Övriga produkter 
Under researchfasen har enstaka flytprodukter identifierats som är speciellt utformade för 
kvinnor. I angränsande branscher som exempelvis inom wake-board, 
kajak och vattensportbranschen återfinns fler modeller anpassade för 
kvinnan. Under konkurrentanalysen undersöktes även dessa modeller. 
 
Hyperlites Women's Indy Navy Wakeboarding Vest är en wake-boardväst 
för kvinnor gjord i neoprene. Den är smyckad med flera feminina detaljer 
i form av mönstertryck.43  

Bild 5. Hyperlite Women’s Indy Navy Wakeboarding Vest 

                                                 
40 www.hellyhansen.com (per 2006-04-16) 
41 www.watski.se (per 2006-04-16) 
42 www.marinepool.com (per 2006-04-16) 
43 http://greatoutdoors.altrec.com/shop/detail/19630/?sch=clk (per2006-04-17) 
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MsFit Tour är utformad för att nå en bättre passform för kvinnor. Västen 
är utformad att passa flera storlekar och former och avdelningarna i 
flytmaterialet skapar rörlighet och lämpar sig för paddelsporter. Axlarna 
är justerbara och sidorna består av ett stretchvänligt material vilket leder 
till ökad rörelsefrihet. Västen har även fickor för kniv och andra tillbehör. 
Det finns även en ficka för elektronisk utrustning, dvs den är 
vattenavvisande.44  

Bild 6. Kokatat MsFIT2 Tour 
 
Lotus Lolita är en väst utformad främst för kajak och rafting. Den är en 
mindre väst och sitter lägre än andra västar. I sidan kan den justeras efter 
behov och västen har en stor stretch-ficka mitt fram. Dessutom finns 
hängen för kniv.45 
 
MIT Osprey är en väst med PVC skum fram och bak vilket gör den mjuk 
och rörlig. Den tillåter justering i axlar och midja. På västen finns två              Bild 7. Lotus Lolita 
neoprenetäckta fickor för att värma händerna i samt två fickor med 
blixtlås. Västen är utformad för kvinnor inom paddelsport.46 
  
Under konkurrentanalysen har försök gjorts för att finna mer information 
om märket Compass, vilket inte lyckats. Detta märke har i enkäten 
omnämnts som ett märke några av våra respondenter använder.  

 
Bild 8. MTI Osprey 

                                                 
44 http://www.backcountry.com/store/KOK0010/Kokatat-MsFit-Tour-Life-Jacket-Womens.html 
(per 2006-04-17) 
45http://www.patagonia.com/za/PDC?OPTION=PRODUCT&merchant_rn=7385&cgrfnbr=366170&sku=L1080
&ws=false&promo_cat=&promo_cat_id= (per 2006- 04-17) 
46 http://www.clavey.com/lv_mti_osprey_sale.html (per 2006- 04-17) 
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4.2.3 Enkätundersökning 
Enkäten (se bilaga 3) är besvarad av 165 respondenter. Dessa var en blandning av kvinnor och 
män. Syftet med detta var att jämföra deras önskemål för att på så sätt urskilja vad som är 
specifikt för kvinnor. Då enkäten skickats ut som en webbadress via klubbmedlemsbrev har 
ingen exakt siffra fåtts på hur många respondenter som fått tillgång till enkäten. En 
uppskattning har gjorts till cirka 500 personer. 
 
Åldrarna hos respondenterna sträcker sig från 20 till 70 år, med en medelålder på 50 år hos 
männen och 48 år hos kvinnorna. Bland respondenterna finns en stor segelvana representerad, 
i genomsnitt 30 år för män och 24 år för kvinnor. 
 
Kvinnor påpekar att det är viktigt att kunna röra sig smidigt i sin flytväst samt att man inte 
skall riskera fastna i krokar och vinschar på däck när man rör sig hastigt. De påpekar även 
avsaknaden av västar som passar för kvinnor och kvinnokroppen. Knäppen och andra spännen 
trycker över bysten och man anser att västarna inte sitter snyggt på kvinnor. 
 
Männen ifrågasätter vitsen med en flytväst, eller flytplagg som inte vänder på person i vattnet. 
Flera omnämner istället vikten av livsele. De män som ändå vill kommentera flytvästar saknar 
någon liten ficka. Någon form av kombination mellan flytväst och livsele efterfrågas av flera 
respondenter. 
 
När det gäller färg på flytvästen önskar respondenterna diskreta färger men som gärna syns i 
mörker samt i vatten. Den vanligaste färgen är idag röd. Man önskar en väst som känns 
bekväm, är sportig och snygg men diskret och klassisk. Både män och kvinnor anser att de 
flesta västarna leder till skav, främst i nacken. Ett önskemål finns även att finna lösning på att 
västen är varm att ha på i lugnt väder och solsken, samtidigt som den skall vara varm i tuffare 
väderslag. 
 
Resultaten av undersökningen har sammanställts (se bilaga 4) och utifrån denna 
sammanställning har två inspirationsblad tagits fram (se bilaga 5).  
 
Undersökningen har identifierat några huvudproblem som man satt större fokus vid i arbetet. 
Dessa problemområden är: 
 
• Axlar/skulderblad. Önskan om större rörelseförmåga utan att skav uppstår samt att 

komma ifrån att västen åker upp i nacken när man rör på sig.  
• Byst. Kvinnor upplever att västen klämmer över bysten. 
• Skav. Både män och kvinnor upplever att västen skaver, främst i nacken. Västen tillåter 

inte rörelse utan skaver då istället. 
• Flexibilitet. Västen upplevs klumpig och i vägen. Man efterfrågar en större känsla av 

smidighet. 
• Kvinnlig grafik/form. Det finns inga västar speciellt för kvinnor.  
• Förvaring. Både män och kvinnor påpekar nyttan med någon form av förvaringsmöjlighet.   

4.2.4 Produktkrav 
Uppgiften är att skapa ett flytplagg i storlek M enligt måttabell (se bilaga 6). För produkten 
finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att produkten skall tillåtas ute på marknaden. 
Kraven som ställs på produkten presenteras nedan. I stycke 4.5.2 presenteras slutproduktens 
uppfyllelse av dessa krav. 
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4.2.4.1 Newtonklassning 
Flytplagget som skall tillverkas i detta projekt är av 50N-klassen. I vardagligt tal kallas denna 
typ av produkt för flytväst oavsett vilken N-klass den tillhör.  
 
N står för Newton och är ett mått på bärförmåga. En människa behöver mellan 20 och 30 
Newtons bärighet för att hålla sig flytande. Valet av väst är beroende av faktorer som vilket 
typ av farvatten man skall vistas på, verksamhet, ålder med mera.47.  
 
Nedan presenteras de olika flytklasserna och deras funktion48. 
 

50 Newton-klassen 
Flytvästar och flytkläder som håller en person flytande med god 
marginal men kräver simkunnighet eftersom de inte hjälper användaren 
till ryggläge. För simkunnig person från 30 kg och uppåt. 

 
100 Newton-klassen 
Räddningsvästar i 100N-klassen har flytkraften koncentrerad framtill och 
har stor krage. Västen hjälper en person till ryggläge. 100N-flytvästar är 
lämpliga för både simkunniga och icke simkunniga personer. 

 
                150 Newton-klassen 

Uppblåsbara räddningsvästar som när de är uppblåsta har god vändningsförmåga. 
Finns med automatisk eller manuell gasuppblåsning. Uppblåsbara räddningsvästar 
erbjuder i ouppblåst form inte någon bärförmåga. Därför rekommenderar vi dem 
endast för simkunniga personer. För personer från 40 kg. 

 
275 Newton-klassen 
Uppblåsbara räddningsvästar för industriellt bruk när användaren bär 
tung utrustning. Tillhandahåller extrem vändnings- och bärförmåga. 
Finns med automatisk eller manuell gasuppblåsning. Uppblåsbara 

räddningsvästar erbjuder i ouppblåst form inte någon bärförmåga. Därför 
rekommenderar vi dem endast för simkunniga personer. För personer från 40 kg. 
 
Förutom att produkten skall följa dessa standarder, i detta fall 50 Newton-klassen, måste även 
flytmaterialet fördelas olika mellan fram och baksida. Detta görs för att västen naturligt skall 
vändas på rygg i vattnet. Fördelningen 55% fram och 45% bak eftersträvades. 
 
Bärförmågan testas vid Baltics fabriker innan slutliga officiell tester görs av oberoende 
organisationer. På samma sätt som produktens totala flytförmåga kontrolleras, undersöks även 
förhållandet mellan fram- och bakstyckets bärförmåga. 

                                                 
47 http://www.shipadm.com/templates/SFVXpage____1199.aspx (per 2006-05-25) 
 
48  www.balticlifejackets.com/infocenter_newton.asp?lang=se (per 2006-05-25) 
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4.2.4.2 Belastningskrav 
Produkten skall uppfylla olika belastningskrav, vilka även de ingår i kvalitets- och 
säkerhetskraven. Dessa är, som tidigare omnämnts, inte en del av projektet som 
examensarbete vid Karlstads universitet men en förutsättning för att få en produkt ut på 
marknaden. 
 
Vid testet kontrolleras att sömmar och spännen håller belastningar av 200 kg. Västen skall 
även klara belastningen från olika vinklar, dvs. att västen belastas både vertikalt och 
horisontellt.   
 

4.2.4.3 Flytmaterial 
Baltic använder sig av två olika flytmaterial. I detta projekt skall samma flytmaterial 
användas. De två är Airex och Cellair. 
 
Airex är ett finporigt skumplastmaterial som är relativt mjukt och smidigt. Materialet används 
av Baltic i olika tjocklekar; 3, 5, 10, 15, 20, 25 och 30 mm. 30 mm är en tjocklek som 
företaget använder i befintliga västar. Det har dock visat sig att om man använder två tunnare 
lager istället för ett tjockt, uppträder materialet på ett mjukare sätt. Detta har utnyttjats i 
projektet. Airexen är avsevärt dyrare än det andra materialet. 
 
Cellair heter det andra materialet och består av skummad polyeten med grova porer. 
Materialet är relativt stelt och är mindre flexibelt än Airex. Cellair används av Baltic i två 
tjocklekar; 1 och 3 mm.  
 
Båda materialen har lika stor flytkraft. För en väst i 50 N klassen krävs ca. 5 liter flytmaterial 
(se bildnedan). 
 

 
Bild 9. 5 liter mjölk motsvarar volymen flytmaterial som skall placeras runt kroppen i en väst av 50N. 
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4.2.5 Funktionsanalys 
Innan idégenereringsfasen påbörjades, ställdes en funktionsanalys (se bilaga 7) upp av 
uppdragstagarna som godkändes av uppdragsgivarna.  
 
Meningen med analysen är att man skall kunna värdera de olika koncepten man tagit fram och 
sedan välja ut det koncept som uppfyller funktionsanalysen bäst. I detta projekt har inga hela 
koncept lyfts fram utan istället har dellösningar på identifierade problem skapats. Valet av 
delkoncept som sedan satts samman till den slutliga produkten som valdes ut i samråd med 
produktutvecklare på Baltic samt företagets vd, Per Frode. Deras reflektioner, tillsammans 
med en strävan att fylla så många delar i funktionsanalysen som möjligt, har utgjort valet. 

4.3 Idégenerering 
Under idégenereringsfasen har gruppen jobbat med olika identifierade problemområden. 
Under denna del av projektet har fokus legat på huvudproblemen som nämnts under 
enkätundersökning, men även andra problem har legat till grund för olika idéer. 

4.3.1 Random input 
Metoden användes för att starta idégenereringen i projektet och utfördes av de två 
projektmedlemmarna. Syftet var att öppna vägarna för kreativitet och nytänkande. Resultaten 
av denna teknik har inte varit avgörande för slutresultatet (se bilaga 8). 

4.3.2 Fokusgrupp 
Fokusgruppen som sammanställdes bestod av aktiva båtlivsungdomar i åldrarna 25-32, tre 
män och en kvinna utöver projektdeltagarna som båda är kvinnor. Syftet med gruppen var att 
diskutera olika problemområden och finna enkla lösningar på dessa. 
 
De problemområden som diskuterades var lösningar för: 
• Att öka användandet av flytväst. 
• Hur den skall synas i vatten och fortfarande vara diskret. 
• Problemen med att västen trycker över bysten och åker upp när man sitter. 
• Problematiken att västen skaver och att man lätt svettas i den. 
• Önskemål om livsele. 
 
Deltagarna i fokusgruppen ansåg att lösningar för en smidigare väst som sitter bekvämt och 
inte blir varm är viktigt för att öka användandet av flytvästen. Någon form av 
förvaringsmöjlighet efterfrågades också i sammanhanget. Dessutom anses färg och form på 
västen ha betydelse när det gäller användningsfrekvensen. Det är dock viktigt i valet av 
flytväst att färgerna är skarpa nog att synas i vatten och mörker. 
 
För att västen inte skall åka upp i nacken när man sitter kan de kvinnliga formerna utnyttjas 
för att ”låsa” västen i position. Lägger man flytmaterialet över mage och rygg kommer 
problemet inte att uppstå. Vidare kan man lägga till kupstorlekar på västen. 
 
För att motverka skav anser gruppen att mjukare material skall undersökas och användas på 
sätt likt Surf and Turf-modellen i Baltics kollektion. Denna väst är sydd med flytmaterial i 
med utseende likt en vanlig dunväst. Mjukare material tillsammans med att få västen att sitta 
på kroppen utan att glida runt vid rörelse motverkar även skav. 
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Diskussioner kring en eventuell livsele landade i eventuella möjligheter till att integrera en 
sele med västen men inte att permanent kombinera dessa.  
 
En utförlig sammanfattning från fokusgruppens diskussioner finns i bilaga 9. 

4.3.3 Skissmodeller 
Flera skissmodeller har skapats för olika lösningar och idéer. Dessa tillverkades och 
utveckaldes i ett tidigt stadium av billiga material som enkla nylontyger och cellair. När 
skissmodellerna närmade sig ett användbart koncept skapades modellerna i de tänkta 
materialen.  

4.4 Konceptpresentation 
För att finna en feminin känsla i de olika koncepten har inspirationsbilder kring kvinnlighet, 
färg, form och mönster skapats (se bilaga 10). Målet med inspirationsbilderna var att finna det 
som utmärker kvinnlighet. Slutsatsen som drogs av inspirationsbilderna var att det är detaljer 
som ger ett feminint uttryck. Resultatet av enkätundersökning, funktionsanalys, idégenerering 
och inspirationsbilder har gett upphov till ett antal olika delkoncept. 
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Omlott 
För att skapa ett kvinnligt uttryck och en tydlig kvinnlig känsla utvecklades omlottvästen. 
Tanken var även att på ett naturligt sätt skapa möjlighet till storleksvariation över bysten.  
 
Lösningen med blixtlåset på sidan tar inte bort flytmaterial som dagens modeller gör med 
blixtlås mitt fram. Här tillåts större ytor med flytmaterial vilket leder till att tjockleken av 
materialet kan minskas och med det nås ökad rörlighet. 
Rörligheten ökas även av att använda flera tunnare lager 
flytmaterial istället för att använda ett tjockare lager, vilket man 
idag ofta gör. Konceptet genererar samtidigt en helt ny och 
intressant skärning i flytvästsammanhang.  
 
Nackdelen med denna lösning är att den kan vara svårt att utforma 
utan att formen leder till skav då flytmaterialet måste vara av 
några centimeters tjocklek. Dessutom kan västen upplevas 
krångligare att ta av och på då den skall knäppas på två ställen. 
Konceptet innebär även en risk för att belastningen på dragkedjan 
blir för stor enligt de kvalitet- och säkerhetskrav som finns.       Bild 10. Första skissen av 
omlottidén. 
 
Mittpå 
De flesta västar idag har öppnings- och 
stängningsfunktion mitt fram på västen. För att få en 
kvinnlig känsla på plagget har urringningen formats för 
att ge en tydligare feminin känsla. I formen har även 
detaljer lagts till för urringningen bak. Även här vill man 
nå de små detaljerna som skapar en feminin känsla. 
Exempel på dessa detaljer är att innertyget har ett mönster 
som syns när västen inte sitter på, samt att själva 
urringningen bak har formen av ett hjärta tillsammans 
med framstycket. 
 
Nackdelen med urringningen likt ett hjärta i nacken är att 
den är svår att utforma så den ligger snyggt i nacken och 
inte skaver. En annan nackdel med konceptet är att 
blixtlåsets placering mitt fram skapar en delning i 
flytmaterialet vilket hindrar tanken att minska tjockleken 
av flytmaterialet för att skapa större rörlighet.  

Bild 11. Illustrationer av detaljer som skapar ett feminint uttryck 
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Avdelning byst 
Konceptet startade i en tanke att använda de kvinnliga formerna som 
utgångspunkt till att skapa en bekväm väst som inte glider upp vid 
sittande ställning. Många flytplagg idag åker upp i nacken och orsakar 
skav när man sitter samt vid vissa rörelser. Med en avdelning under 
bysten är tanken att en rörelse i flytplagget skall tillåtas och att denna 
rörelse tillåter materialet att vika sig istället för att vilja glida upp mot 
ansiktet och nacke. 
 
Nackdelen med denna lösning är att det krävs en delning i flytmaterialet 
vilket, som tidigare omnämnts, måste kompenseras med ökning av 
materialet på andra platser. Dessutom ökas kostnaden för de 
produktionstekniska lösningarna för varje extra moment som läggs till 
vid sömnaden.               Bild 12. Skiss på avdelning under byst. 
 
Intagningar 
Dagens flytvästar upplevs ofta åtsittande och klämmer över bysten för många kvinnor vilket 
leder till obehag. Detta koncept medger plats för brösten via intagningar i flytmaterialet och 
tyget.  
 
En nackdel med denna lösning är att 
flytmaterialet måste tejpas vilket ökar 
tillverkningskostnader samtidigt som formen kan 
anses provocerande inom branschen då den 
utmärker bysten. Formen kan skapa ett negativt 
intryck för storbystade kvinnor som inte vill 
framhäva denna kroppsdel samtidigt som 
konceptet kan leda till att småbystade kvinnor 
inte fyller extrautrymmet och att den då känns 
för stor.                  Bild 13. Skiss av intagningar för att ge plats för byst. 
 
Vikning underdel 
Detta koncept skall likt avdelningen för bysten motverka att västen glider upp när man sitter 
ned eller att västen vid vissa förflyttningar skall sättas i rörelse på kroppen och då leda till 
skav eller annat obehag. När individen sätter sig ner trycker västen mot låren vilket gör att den 
glider uppåt. Med denna lösning kommer den nedersta kanten istället vika sig och läggas 
vilande på låren istället för att trycka västen uppåt. 
Lösningen täcker även magen som för vissa kroppsformer 
sticker ut under västen. Kvinnor i övre medelåldern 
kommenterar detta fenomen. En annan fördel med att 
förlänga västen likt denna lösning, är att en större yta att 
fördela mängden flytmaterial skapas, vilket tillåter en 
tunnare väst och blir på så sätt smidigare att röra sig i. 
 
En nackdel med konceptet är att den vikbara underdelen kan 
vara ivägen när man sitter vid roder eller annan plats där 
risk att hakas fast i linor och redskap föreligger. 

Bild 14.  Skiss av vikning av underdel. 
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Ryggen 
För att ta fram en väst som är flexibel och motverkar skav fanns en önskan att skapa en bakdel 
med rörelsefrihet. Diagonala avdelningar i flytmaterialet ger större rörlighet i stycket över 
skulderbladen. Västen viker sig och skapar större utrymme i stället för att åka upp i nacken. 
För att förhindra skav i nacken samt för att inte bakstycket skall puta ut i urringningen 
avslutas bakstycket med en bit neoprene i nacken. Lösningen ger även intrycket och känslan 
av att urringningen bak är djupare. 
 
Nackdelar med detta koncept är att flera av lösningarna 
blir kostnadsökande då fler avdelningar i materialet 
görs. Åter tillkommer aspekten av att avdelningar i 
flytmaterialet leder till ökning av materialet på annan 
plats för att inte förlora flytförmåga. 

 
Bild 15. Skiss  av avdelningar flytmaterial bak 

Ficka 
Kvinnor bär ofta med sig en handväska eller liknande med personliga ting. En undersökning 
har utförts för att se vad kvinnor väljer att ta med sig i sin väska eller i en ficka då begränsat 
utrymme finns (se bilaga 11). Kvinnor önskar främst ha med mobilen, pengar/kontokort, 
husnycklar och något slags lipgloss. Någon form av förvaringsmöjlighet på västen som 
rymmer dessa ting utan att den förstör de befintliga linjerna eller blir i vägen önskas. 
Två varianter av fickor har tagits fram. 
 
Den första varianten är en vattentät ficka där man kan ha mobilen utan att vara orolig för 
vattenstänk. Fickan kan utformas med svetsade sömmar och placeras så att den är lätt att nå 
vid olycka eller akut läge. Konceptet är tänkt vara löstagbart så att man kan nå mobilen och 
ringa med den även om man befinner sig i akut situation i vatten. Fickan sitter på plats med 
kardborre och är extra säkrad med krok. Konceptet skall även erbjuda möjlighet att byta ut 
fickan mot ett tunt emblem om man inte vill ha fickan på, exempelvis vid risk för att haka fast 
i redskap uppe på däck. 
 
Nackdelen med detta koncept är att det är mycket kostsamt och innebär stora 
produktionsmässiga omständigheter. Fickan kommer även att placeras utanpå västen vilket 
gör att den kommer sticka ut från västen och i viss mån förstöra de rena linjerna på västen. 
Det finns även risk att den utstickande fickan fastnar i något. 
 
Den andra varianten av ficka innebär ett billigare koncept. Fickan placeras mitt fram på 
magen och erbjuder en diskret lösning. Fickan kan tillverkas i vattenavvisande material eller i 
en billigare variant. Den erbjuder en djupare ficka 
med något större utrymme vilket gör att det finns gott 
om utrymme för de personliga ting kvinnan vill ha 
med. 
  
Nackdelen med fickans placering är att det kan se 
klumpigt ut när fickan är välfylld och den hamnar 
under ytan om man ligger i vattnet. 
 

Bild 16. Skisser av förslag till ficka 
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Vändbar 
En vändbar väst skall uppmuntra till variation. Tanken är att ha en sida med diskreta färger 
och neutral look. För variation till detta skulle västen ha en insida med mönster eller mer 
utstickande färgkombinationer. Beroende på humör och känsla kan man vända önskad sida ut. 
Lösningen skulle skapa variationsmöjligheter och potential att matcha den efter kläder 
beroende på situation och humör. Konceptet har en längre livslängd och kan vara trendig och 
klassisk på samma gång.  
 
Nackdelar med konceptet är att detaljer som spänne, blixtlås, fickor och andra liknande 
funktioner kräver dubbla lösningar som skall fungera på båda sidorna av västen. Detta leder 
till en dyrare väst till kund.  
 
Dolt spänne  
Konceptet med dolt spänne uppkom efter en önskan att undvika detaljer på västen som man 
riskerar att fastna i, samt kommentarer i vår fokusgrupp om att detaljer på flytvästen ofta är 
ivägen. Idén bygger på en ”ficka” som man kan gömma undan spännet i efter att ha knäppt 
och dragit åt remmen. Den är smidig samtidigt 
som den skulle skapa en kvinnlig touch med 
valmöjlighet vad gäller form och material av en 
sådan ficka.  
 
Denna lösning lämpar sig bäst för sitt syfte på 
modeller där spännet sitter placerat ovanpå 
flytmaterialet och då sticker ut från västen. Med 
en ficka likt denna kommer inte ”hakningsrisken” 
vara lika stor. 
        Bild 17. Exempel för hur spännet kan döljas 

4.4.1 Detaljer/mönster 
För att framhäva den feminina känslan har olika mönster och färger diskuterats. De tidigare 
omnämnda inspirationsbilderna som skapades kring kvinnlighet och vad som framhäver en 
kvinnlig känsla ligger till grund för tankar kring detaljer på västen. Enkätundersökningen 
visar att kvinnor vill, liksom männen, ha en sportig men diskret väst. Kvinnorna vill dock 
även att deras väst skall vara kvinnlig.  
 
Tidigare har vi omnämnt att mönster på inner tyget skapar en feminin 
look. Även små mönster på utsidan av västen skapar ett liknande 
uttryck. Detaljer på blixtlås samt annorlunda utformning av knäppen 
och andra funktionstekniska delar skapar en kvinnligare känsla. 
 
Nackdelen med detaljer likt dessa är att de inte är standardprodukter 
och blir dyra att tillverka. Även tryckta och sydda mönster innebär 
extra kostnader vid produktion.                     Bild 18. Illustration av hur mönster kan placeras. 
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4.5 Konceptutveckling 
Beslutet om vilka av de tidigare omnämnda delkoncept som skulle vidareutvecklas bestämdes 
efter genomgång och utvärdering av alla delkoncept tillsammans med Baltic den 7 april 2006. 
Alla koncepten diskuterades, fördelar och nackdelar vägdes emot varandra. Dessutom 
diskuterades hur lösningarna svarar mot funktionsanalysen.  
 
Skissmodeller av de olika lösningarna har sytts upp vilket har bidragit till ändringar av 
detaljer samt nya idéer allt eftersom nya problem dykt upp. Från idéstadiet med skisser på 
papper till sömnad av en tredimensionell produkt är steget långt och många problem har dykt 
upp och lösts under konceptutvecklingen. Detaljändringar, såsom avrundning av skarpa kanter 
för att underlätta tillverkningsprocessen, lösningar för att hålla flytmaterial på plats och 
intagningar i tyget för att finna bättre följsamhet i formen, har gjorts under processens gång. 
 

 
Bild 19. Utvecklingen av skissmodeller under projektets gång 

4.6 Slutprodukten 
Den slutliga produkten är ett resultat av en sammansättning av de delkoncept som bäst möter 
de önskemål och krav som identifierats. Produkten kallas för Baltic Excella, kort för 
EXamensarbete, ELisabeth och LenA samtidigt som den är ”exCellent”. Produktnamnet skall 
vara feminint och samtidigt ha en anknytning till upphovskvinnorna.  

4.6.1 Beslutsunderlag 
Västen har fått den kvinnliga omlottskärningen fram med knäppning i sidan. Svårigheterna 
med konceptet har lösts på ett effektivt sätt då flytmatreialet tunnas ut där tyget och materialet 
går omlott. Detta ökar smidighet och motverkar risken för skav.  
 
Denna lösning kommer att innebära fler moment vid knäppning då den 
ökande belastningen på dragkedjan måste motverkas. Detta har lösts med 
en kardborreknäppning över blixtlåset. Kardborreknäppningen är gjord av 
ett greppvänligt gummimaterial och är klädd med Baltics logga. 
Dessutom finns en kardborreknäppning på insidan för att få bättre 
fästning. Lösningen kan tyckas komplicerad men omlott-konceptet med 
placering av dragkedjan i sidan anses så intressant att detta accepteras.  

 
Bild 20. Avdelningar fram 
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Under bysten har västen en avskärning som tillåter 
västen att följa kroppens linjer samtidigt som västen 
hålls på plats vid sittande position. Denna linje följer 
även bak mot ryggen för att skapa samma effekt på 
baksidan och motverka att västen glider upp när man 
sitter ned.  

 
 
 

Bild 21 och 22. Omlottknäppning 
 
Vidare har en avskärning gjorts i ryggen för att ytterligare underlätta materialet att forma sig 
efter ryggens linjer när man rör på armarna och skulderbladen sätts i rörelse. Detta leder till 
att västen upplevs mycket mjuk och rörlig.  
 
I sidan sitter en del i neoprene. Elasticiteten i materialet möjliggör storleksförändring i midjan 
för denna modell på totalt 4 cm. Dessa centimeter 
motsvarar det storleksspann som västen skall täcka 
samtidigt som det skapar passform till flera 
kroppsformer. 
 
Även över axlarna används samma lösning för att nå 
storleksvariation. Här tillåts västen öka 2 cm på 
längden i och med neoprenet. Lösningen skapar en 
mjukare övergång mot ryggen som känns bekvämare 
på kroppen.                 Bild 23 och 24. Neoprene i sidan och avdelningar bak 
 
För att motverka skav har västen utformats med neoprene i nacken. 
Lösningen erbjuder en mjukare avrundning av västen samtidigt som 
den skapar en känsla av att västen sitter längre ner i nacken. Med 
avdelningar i flytmaterialet ökas rörelsefriheten utan att flytvästen 
flyttas runt på kroppen. Detta minskar risken för skav. 
 

 
Bild 25. Neoprene i nacken 

 
Enkätundersökningen påvisade ett önskemål om förvaring eller någon 
form av ficka på västen. Denna har placerats mitt fram för att lätt kunna 
nås samtidigt som den skall vara rymlig utan att störa de linjer västen har. 
Tanken är att fickan även skall kunna tillverkas i vattenavvisande 
material.  
 
Det valda konceptet möter krav och önskemål i funktionsanalysen på ett 
tillfredsställande sätt.  

Bild 26. Ficka 
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4.6.2 Kravuppfyllelse 
Resultatet har testats i Baltics egen 
testrigg och håller enligt detta test de 
krav som ställs. Västen har en flytkraft på 
56N med fördelning på 55% fram och 
45% bak. Västen är av klassen 50N men 
företaget har en säkerhetsmarginal som 
gör att kravet på västens bärförmåga skall 
ligga på 56N.  

 
 

Bild 27. Test av bärförmåga. Testet på bilden 
utfördes hos Baltic i Älgarås. 

 
Vid belastningstestet visade det sig att dragkedjan inte höll för 
belastningen utan behövde kompletteras med den 
kardborreknäppning som slutprodukten innehar.  
Bild 28. Belastningstest av flytvästen. Testet på bilden utförs vid Baltic i Älgarås 

4.6.3 Tillverkningsunderlag 
En del av detta projekt har varit att ta fram produktionsmaterial för en eventuell 
masstillverkning av västen. Detta innebär bland annat att ta fram sömnadsinstruktioner för hur 
och i vilken ordning västen skall sammanställas. Underlaget som tagits fram är dock främst 
ämnat för den sömmerska på Baltic som sytt upp prototyperna (se bilaga 12). En annan stor 
del av underlaget för tillverkning är mönsterdelarna. Av företagshemliga skäl kommer dessa 
mönsterdelar inte att presenteras i denna rapport. 
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4.6.4 Material och Färg 
Västen har tillverkats i en kombination av två olika flytmaterial. Det sk. Cellairmaterialet är 
ett stelare men avsevärt billigare material och används på sidstycket av västen. Det mjuka och 
flexibla, men samtidigt dyra materialet Airex, används på övriga delar av västen. Airex har 
tidigare använts i större tjocklekar, vanligtvis tre centimeter. I denna produkt används 
materialet i två lager, 10 och 15 mm, på framsidan. Detta skapar en ökad rörlighet och 
komfort.  
 
Västen har valts att utföras i två olika stilar. Den första har två färger av ett slipat bomullstyg. 
Detta gäller för den röda och den gråblå västen. Den svarta och den vita består av ett tyg med 
kraftig struktur i sidorna på framstycket, resten är i ett slätare och blankare material (se bilaga 
13). 
 
Färgerna har valts utifrån kundens önskemål och företagets rekommendationer i samråd med 
projektgruppen. Färgkombinationerna är följande: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 29. Valda färger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

För att skapa ytterligare en sportig men feminin detalj, har ett tryck tagits fram. Trycket är 
kombinerat med logotypen samt produktnamnet Excella.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 30.  Tryck med logotyp och produktnamn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 31. Förslag för hur trycket kan användas på västen 

 

4.6.5 Kostnadsberäkning 
Den totala kostnaden för denna väst har räknats fram. I priset ingår materialkostnader, 
tillverkningskostnader, fraktkostnader samt administrativa omkostnader. Utöver detta 
tillkommer vinstmarginal samt leverantör- och hanteringsomkostnader (se bilaga 14) 
Rekommenderat pris till kund är 550kr för den vita och 620 kronor för den röda. Anledningen 
till prisskillnaden ligger i valet av de olika tygerna. Den röda västen behöver dessutom ett 
extra lager av foder under ytter-tyget då detta inte är godkänt enligt de krav som finns.  
 
. 



 44

4.6.6 Prototyp 
Två prototyper har sytts upp av en av sömmerskorna på Baltics prototypverkstad. Den 
slutgiltiga produkten presenteras i bildserien nedan. 

 

 
Bild 32. Maria Johansson i prototyper av den framtagna flytvästen. 
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5 Diskussion 
Resultatet av projektet har motsvarat projektgruppens och företagets förväntningar. 
Samarbetet med Baltic Safety Products AB har fungerat bra under hela projektets gång. En 
klar fördel för projektet har varit vår nära kontakt med handledare Marie Karlsson på 
företaget. Hennes positiva anda och konstruktiva kritik har skapat energi att ständigt fortsätta 
jobba mot projektmålet.  
 
Litteraturstudierna som ingått i detta examensarbete var planerade att slutföras under 
projektets fem första veckor. Detta skedde inte då andra aktiviteter var tvungna att utföras 
under samma tid. Ett bättre alternativ hade varit att i planeringen tillsätta någon vecka i 
projektets början till att sätta sig in i bransch och organisation för att sedan planera in 
litteraturstudie på deltid, parallellt med aktiviteter under första halvan av projektet.  
 
Projektets researchfas har sträckt sig över en ganska lång tid. Vi ansåg att det var viktigt att 
tillsätta tid här då vi arbetat inom en ny bransch och var i behov av omfattande 
bakgrundsmaterial. Besöket på Textilmässan i Borås gav stor insyn i skillnader på 
kommersiella och branschnischade mässor, vilket är en god erfarenhet i kommande karriär. 
Branschmässan krävde mer förberedelse för att kunna få ut något av besöket. Något som hade 
varit bra att ha med vid detta tillfälle var visitkort för att enkelt kunna förmedla 
kontaktuppgifter. 
  
Vid projektets början fick vi uppfattningen om att det idag inte fanns flytvästar 
specialanpassade för kvinnor på marknaden, något som vi under researchfasen fick 
dementerat. I flera närliggande branscher finns damvästar, exempelvis inom wakeboard och 
paddelsporter. Tilläggas skall dock att flytvästar ofta marknadsförs som damväst fast de i 
själva verket endast har storleksanpassats för kvinnor. Detta sker även inom Baltics 
kollektion. Vid konkurrentanalysen fann vi även att huvudkonkurrenten Helly Hansen via sin 
hemsida annonserar sina produkter för kvinnor och män på enskilda sidor. Flytplaggen var 
dock de samma på alla bilderna, oavsett om de fanns på herr eller damsidan. 
 
Tanken med enkätundersökningen var från början att endast kvinnor skulle tillfrågas men vi 
anser att båda könens reflektioner kommer till nytta för projektet. Anledningen till att fler män 
än kvinnor har svarat på enkäten tror vi beror på att mannen i familjen oftast står som 
kontaktperson och är då också den som svarar på enkäten när den skickades till 
medlemmarna. Av denna anledning kontaktades även kvinnliga segelsällskap. Vi anser att 
antalet inkomna svar från kvinnor, 48 stycken, ändå var stor nog (29 % av respondenterna) för 
att få en uppfattning om de problem och trender som finns på marknaden idag. Den höga 
medelåldern hos respondenterna samt deras långa sjövana tror vi har både en negativ och 
positiv effekt. Den positiva är att respondenternas erfarenhet gav oss mycket information. 
Samtidigt kan den långa erfarenheten göra respondenterna främmande för nytänkande, bland 
annat i färg- och formfrågor. 
 
Funktionsanalysen har i detta projekt inte används på ett konventionellt sätt då inga hela 
jämförbara koncept togs fram, men den har ändå bidragit till att projektet utvecklats i rätt 
riktning vad gäller detalj- och helhetslösningar. 
 
Fokusgruppen som genomfördes skapade tankar om vikten av en erfaren moderator som leder 
samtalen. Många av de idéer som framkom under samtalen hade redan diskuterats i 
projektgruppen. Det kan finnas flera orsaker till detta. Kanske var gruppen för homogen med 
projektgruppen eller så har moderatorerna, i detta fall samma individer som i projektgruppen, 
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haft ett stort inflytande med deras egna tankar. Det är viktigt att deltagarna i en sådan 
fokusgrupp känner sig ohämmade att prata och att en diskussion byggs upp. I detta fall var 
diskussionen lite trögstartad och en inledande övning tex. Random input eller dylikt kunde ha 
underlättat för att starta diskussionen. Ett annat alternativ hade kanske varit att genomföra en 
övning på hur vi tänkt oss att diskussionen kunde gå till, men med inriktning på ett helt annat 
problem. Det skulle då få deltagarna att lära känna varandra samtidigt som de fick insyn i hur 
en fokusgrupp går till.  
 
Vid ett möte med Baltic Safety Products AB på ett tidigt stadium i projektet då 
tidsplaneringen gicks igenom påpekades att mer tid för prototyptillverkning behövdes, varpå 
extra tid tillsattes. Detta visade sig mycket viktigt för att inte hamna i tidspress. Att 
prototyptillverkningen skett delvis på Karlstad universitet och delvis vid Baltics 
prototyptillverkningsfabrik har också haft en positiv inverkan för att inte influeras för mycket 
av företagets befintliga lösningar.     
 
Att ta fram mönsterdelar och jobba med sömnad har varit nytt för oss i detta projekt. 
Lärdomen har varit mycket tålamodskrävande och intressant. Utan den fina handledningen 
hade detta inneburit ett stort orosmoment i projektet. 
 
Slutprodukten kommer att bli dyrare än vad som från början var tänkt, men konceptet har 
enligt företagets vd Per Frode gett dem en helt ny plattform att jobba vidare från. Många av 
västens beståndsdelar används redan i dagens sortiment, vilket underlättar i leverantör- och 
kostnadsfrågor men kan också förhindra utveckling. Det kommer att tillkomma nya detaljer 
som bland annat kardborre över blixtlåset, vilket kräver ny design till denna modell. En 
prototyp av denna detalj har ej tagits fram på grund av tisbegränsningen. I stället används en 
skissmodell i papper.  
 
Anledningen till en större kostnad för västen är hur val av flytmaterial, tyg samt utformningen 
med många avskärningar har kombinerats. Skulle man tillverka fickan i ett vattenavvisande 
material, som tanken var från början, skulle priset stiga ännu mer. 
 
Att projektdeltagarna inte hade så stor insyn i branschen när projektet startades har varit till 
fördel för nytänkandet och har bidragit till resultatet. Projektet har öppnat för nya insikter och 
kunskaper på olika områden, bla. sömnad och mönsterkonstruktion. Erfarenheter från flera 
moment kommer att vara viktiga att ta med i kommande projekt. Teori och praktik från 
utbildningen har kommit till stor nytta under detta självständiga produktutvecklingsprojekt. 
 
Företaget har sökt mönsterskydd på produkten vilket tas emot med stor entusiasm och 
tillfredställelse hos projektdeltagarna. Det är ett bevis på att projektet genomförts på ett bra 
och effektivt sätt. Det är även en merit att ta med sig till sitt framtida yrkesliv. 
 
Gruppmedlemmarna kommer aktivt att följa projektets fortsatta utveckling. 
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6 Slutsats 
Projektet har resulterat i två prototyper. Det uppsatta målet att utöka Baltic Safety Products 
ABs sortiment med en flytväst speciellt utformad efter kvinnors behov har i och med 
projektresultatet mötts. Företaget har beslutat söka mönsterskydd för resultatet. Enligt 
företagets VD har konceptet stor potential som det är, men även som en ny plattform av 
produkter för både män och kvinnor. 
 
Prototyperna kommer nu att fotograferas vid företagets årliga fotografering för produktbladet. 
Västarna kommer dock inte att ingå i denna publikation. 
 
I nuläget har inget beslut angående lansering av västen tagits. Innan ett sådant tas krävs 
officiella säkerhets- och kvalitetskontroller samt andra för produkten viktiga beslut.
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Tack 
 
Vi vill tacka vår handledare på Baltic Safety Products AB, Marie Karlsson, som har varit ett 
stort stöd i vårt projekt. Hon har alltid funnits till hands och ställt upp när vi behövt hjälp.  
 
Per Frode, VD på företaget, vill vi tacka för att han har gett oss möjligheten att driva detta 
projekt, samt för hans uppriktighet. 
 
Flickorna på prototypverkstaden, Margareta, Helene och Bente, ni som stått ut med oss, alla 
våra frågor samt flitigt lånande av er utrustning. Vi vill även tacka för arbetet med våra 
slutliga prototyper. 
 
Till resten av personalen på Baltic Safety Product AB vill vi skicka ett tack, för hjälp med allt 
från stängningsrutiner till att agera provdocka, ibland till och med nåldyna. 
 
Vi vill även tacka: 
Monica Jakobsson, vår handledare vid Karlstads universitet. 
Familjen Rudolfsson, för stöd och flitigt lånande av bil. 
Familjen Axelsson/Palm, för stöd och husrum vid studiebesök. 
Maria Johansson, vår modell. 
Deltagare i fokusgrupp. 
Respondenter i enkätundersökning. 
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Bilaga 1.2 

1. Översikt 

1.1 Bakgrundsinfomation om företaget 
Baltic Safety Products AB är ett Svenskt företag med huvudkontor i Älgarås. Företaget grundades 1977 och har 
kännetecknats av en stark tillväxt sedan dess. Idag marknadsförs företagets produkter i ett 30-tal länder. 
 
Baltic är idag Europas största flytvästtillverkare. Deras mål är att göra vattenlivet säkert. Företagets filosofi är att 
kvalitet och funktion är något som aldrig kan kompromissas bort. 

 
 

1.2 Bakgrundsinformation om projektet 
Som avslutning av Innovations- och designingenjörsprogrammet görs under vårterminen det tredje året ett 
examensarbete på 15 p. I samband med detta projekt kommer även en litteraturstudie på 5 p att genomföras. 
 
Baltic Safety Products AB har sett ett behov på marknaden av en flytväst speciellt designad för kvinnor. Detta 
tillsammans med ett nytt sätt att använda existerande material har gett upphov till denna uppgift. 
 

1.3 Projektmål 
Målet med projektet är att ta fram ett förslag på en dammodell till Baltics kollektion av flytvästar. Produkten 
avser ett Allroundflytplagg i 50 N klassen. 
 
Resultatet kommer att bestå av följande delar: 
• Prototyp 
• Muntlig presentation  
• Utställning 
• Akademisk rapport  
• Opponering 
 
Eventuellt kommer även en 3D-modellering med hjälp av ProEngineer eller Rhinoceros göras. 

1.4 Krav 
Följande krav ställs på produkten av företaget: 
• Flytplagg med flytkraft 50N 
• Ny grafisk design 
• Storlek projektet skall fokusera på: Medium, 50-70 kg 
• Västen skall ha ett rekommenderat Ca pris på 505 kr 
• Befintliga leverantörer skall i största möjliga utsträckning användas. 
 



  

 
Bilaga 1.3 

 
Företaget vill att produkten skall vara mjuk och komfortabel, specialdesignad för att passa den kvinnliga formen. 
Ett feminint uttryck önskas. Man skall kunna se att produkten är avsedd för kvinnor.  
Vidare finns inga krav på material som skall användas till produkten. Inga krav på vändförmåga hos plagget 
finns. 

1.5 Målgrupp 
Projektet riktar sig mot den aktiva kvinnan som vill förmedla aktivt båtliv till sin omgivning.  

1.6 Avgränsningar 
Då tiden avsatt till projektet sträcker sig över 15 veckor, kommer endast en prototyp att tas fram. Eventuella 
säkerhetstester och kvalitetskontroller kommer ej att ingå i projektet. 
 
Projektet utförs med fokus på flytplagg storlek Medium, 50-70 kg. 

2. Planer 

2.1 Tidsplan för projektet 
Se Bilaga 

2.2 Resurser 
Företaget står för utgifter som relaterar till uppgiften. Dessa kostnader är: 
• Resekostnader 
• Materialkostnader 
• Utskriftskostnader 
• Kostnad för katalog och utställning. (1000 kr per student) 
• Andra för projektet relevanta utgifter (Inträden etc.) 

2.3 Arbetstid 
Projektet kommer att löpa över femton veckor och avslutas v 22 2006. Arbetet kommer att främst ske på 
Karlstads universitet med kontinuerlig telefon- och mailkontakt med handledare på företaget. Vid framställning 
av prototyp sker arbetet vid Baltics lokaler i Älgarås. 

2.4 Överlämnande av projektuppgifter 

2.4.1 Överlämning till kursansvarig  
Akademisk rapport i pappersform och på CD, muntlig redovisning, samt utställningsmonter på mässa sker i 
slutet av maj enligt planering ovan. 

2.4.2 Överlämning till kund  
Företaget önskar att få samma rapport som lämnas till Universitetet. 

2.5 Övrigt 
Resultatet av projektet får användas av uppdragstagarna i portfolio och dylikt, i den mån detta inte inkräktar på 
eventuellt mönsterskydd. Om så är fallet, beslutas åtgärd vid aktuell tidpunkt. 
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3. Projektorganisation och kommunikation 
 
Uppdragsgivare: 
Per Frode, VD Baltic Safety Products AB  
Box 60 
545 02 Älgarås, Sweden 
 
Handledare på företaget: 
Marie Karlsson, Produktutvecklare Baltic Safety Products AB 
Telefon jobbet: 0506-369 90  
Telefon hem: 0515-821 01 
E-mail: marie@balticlifejackets.com 
 
Handledare från universitetet: 
Monica Jakobsson, programledare Innovations- och designingenjörsprogrammet 
Telefon jobbet: 054-700 16 54 
E-mail: monica.jakobsson@kau.se 
 
Uppdragstagare: 
Elisabeth Axelsson, student Innovations- och designingenjörsprogrammet 
Telefon hem: 054-83 28 80 
Mobiltelefon: 0739-04 01 37 
E-mail: lena.elisabeth@gmail.com 
 
Lena Rudolfsson, student Innovations- och designingenjörsprogrammet 
Mobiltelefon: 0733-69 07 66 
E-mail: lena.elisabeth@gmail.com 
 
Kommunikation kommer att ske via e-mail och telefon. Vid behov träffas vi i Älgarås. 
 
Varje vecka kommer en progressrapport att skrivas, för att redogöra för veckans arbete och planerna för följande 
vecka. Rapporten skickas via e-mail till handledare. 
 
Godkänd av: 
 
 
 
…………………………………  …………………………... . 
Uppdragsgivare   Uppdragsgivare/handledare 

 
 
…………………………………  ……………………………. 
Uppdragstagare   Uppdragstagare 



  

Bilaga 2.1 
Progressrapporter för v.10 samt 21-23 saknas. 
 

PROGRESSRAPPORT v 7 

Sammanfattning 
Projektarbetet har startats upp och nu kommit igång efter en något trög start. Studieresor i förra veckan och 
genomgång av dessa under denna vecka har öppnat insynen i projektet.    

Hänt sedan senast 
Under projektets tre första veckor har följande skett: 
• Projektplanering i form av ett Gantt-schema och en detaljplanering. 
• En brief har skrivits. Denna har skickats till Baltic för kommentarer och tillägg. Briefen har uppdaterats och 

kommer att spikas vid mötet hos Baltic i v.8. 
• Litteraturstudie har påbörjats. Lena tittar närmare på säkerhets- och kvalitetsaspekter. Elisabeth undersöker 

vad som skrivits om manligt och kvinnligt inom färg och form. 
• Förberedande arbete för en enkätundersökning har gjorts. Göteborgs kvinnliga segelsällskap, Kvinnlig 

segelsällskapet samt Sjöräddningssällskapet i Karlstad har kontaktats för hjälp med att komma i kontakt med 
båtvana, främst kvinnor men även män. Positiva svar har hittills erhållits från de två första. Ett utkast till en 
enkät har skrivits. 

• Resa till båtmässan i Göteborg. 
• Rapportlayout 

Vad händer närmast 
Under v. 8 kommer vi att fortsätta på litteraturstudien. Fredagen den 25 februari är ett möte bokat med Baltic. 
Briefen ska godkännas och materialprover skall hämtas. Kontakterna till enkäten skall bekräftas och om möjligt 
skall en webbaserad enkät göras. 

Tidsplan, resurser, kalkyl 
Projektet löper på enligt projektplanen med det undantaget att briefen ej godkänts i vecka 6 som planerat på 
grund av sjukdom. 
Resurser/kostnader: 

• Tågresa t/r 2 pers till Göteborg 706kr 
• Inträde Sjöhistoriska museet, Göteborg, 80kr 

Risker 
Inga risker identifierade. 

Övrigt 
Dagen på båtmässan var mycket givande och inspirerande. Det låg till stor vikt för uppstarten av projektet att 
genomföra detta besök då det resulterade i en viktig inblick i branschen, angränsande branscher, Baltics utbud 
vad gäller flytplagg samt båtlivet i stort. Möjligheten att personligen komma i kontakt med båtlivsrelaterade 
organisationer har gett bra kontakter till senare i delar av projektet samtidigt som det var av stor fördel att studera 
produkter från närliggande branscher till flytplaggsmarknaden. Besöket till Sjöhistoriska Museet har även det 
varit en mycket viktig inspirationskälla, vilket gett tankar kring den grafiska utformningen. 
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PROGRESSRAPPORT v 8 

Sammanfattning 
Projektet har löpt på under veckan och avslutades med ett besök till Baltic. En enkätundersökning har förberetts 
och lämpliga respondenter sökts via olika båt- och segelsällskap.   

Hänt sedan senast 
Under vecka 8 har följande skett: 
• En webb baserad enkät har tagits fram och skall under vecka 9 skickas ut till olika segel- och båtsällskap i 

landet. 
• Projektgruppen har nu vart på besök till Baltic, ett besök som var uppskjutet från vecka 6. Under mötet har 

birefen kommenterats och kompletteras, tidsplaneringen kontrollerats och reviderats samt nya möten 
inplanerats. Material i form av flytvästar, flytmaterial och prover har medtagits från företaget.  

• Litteraturstudien har fortsatt under veckan, dock ej helfart. Lena tittar närmare på säkerhets- och 
kvalitetsaspekter. Elisabeth undersöker vad som skrivits om manligt och kvinnligt inom färg och form. 

Vad händer närmast 
• Marie skickar tyg och färgprover under vecka 9.  
• Brifen kommer att fastställas och skickas till Baltic. 

Tidsplan, resurser, kalkyl 
Projektet har ej gått få full fart denna vecka då gruppmedlemmarna haft tenta. Detta har inte påverkat tidsplanen. 
 
Resurser/kostnader: 
• Resa ToR Karlstad - Älgarås Risker 

Inga risker identifierade
. 
 

PROGRESSRAPPORT v 9 

Sammanfattning 
Projektet har löpt på under veckan och avslutades med ett besök till Baltic. En enkätundersökning har förberetts 
och lämpliga respondenter sökts via olika båt- och segelsällskap.   

Hänt sedan senast 
Under vecka 8 har följande skett: 
• En webb baserad enkät har tagits fram och skall under vecka 9 skickas ut till olika segel- och båtsällskap i 

landet. 
• Projektgruppen har nu vart på besök till Baltic, ett besök som var uppskjutet från vecka 6. Under mötet har 

birefen kommenterats och kompletteras, tidsplaneringen kontrollerats och reviderats samt nya möten 
inplanerats. Material i form av flytvästar, flytmaterial och prover har medtagits från företaget.  

• Litteraturstudien har fortsatt under veckan, dock ej helfart. Lena tittar närmare på säkerhets- och 
kvalitetsaspekter. Elisabeth undersöker vad som skrivits om manligt och kvinnligt inom färg och form. 

Vad händer närmast 
• Marie skickar tyg och färgprover under vecka 9.  
• Brifen kommer att fastställas och skickas till Baltic. 

Tidsplan, resurser, kalkyl 
Projektet har ej gått få full fart denna vecka då gruppmedlemmarna haft tenta. Detta har inte påverkat tidsplanen. 
Resurser/kostnader: 
• Resa ToR Karlstad - Älgarås Risker 

Inga risker identifierade.  
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PROGRESSRAPPORT v 11 

Sammanfattning 
Denna vecka har det hänt en del. Resultatet av enkäten har sammanställts och litteraturstudien är avslutad. En 
funktionsanalys har gjorts och en inledande brainstorming har genomförts.  

Hänt sedan senast 
Måndagen och halva tisdagen ägnades åt att sammanfatta och analysera svaren från 165 respondenter på 
enkätundersökningen. Efter att detta gjort kunde vi på eftermiddagen ställa upp en funktionsanalys baserad på 
dels de krav som nämnts i briefen, dels den information vi fått från användarundersökning och litteraturstudie. 
Onsdag förmiddag var reserverad för en annan kurs, och på eftermiddagen genomfördes en första brainstorming 
med hjälp av metoden random input. Tordag ägnades åt idéer för utformning och fördelning av flytmaterial. På 
fredagen förbereddes material och inbjudningar till gruppaktiviteten som ska äga rum på tisdag nästa vecka. 

Vad händer närmast 
Nästa vecka, måndag - onsdag, kommer fortsatt idégenerering kring utformning och fördelning av flytmaterial 
att ske, inklusive en gruppaktivitet bestående av en inbjuden fokusgrupp. Torsdag planerar vi tillägna 
rapportskrivandet för att den ska vara up to date inför delredovisningen.  Fredagen kommer att ägnas till att 
förbereda måndagens delredovisning. 

Tidsplan, resurser, kalkyl 
Projektet löper enligt tidsplanen. 

Risker 
Inga risker identifierade.  
 

PROGRESSRAPPORT v 12 

Sammanfattning 
Denna vecka har en delredovisning förberetts, rapporten uppdaterats, en fokusgrupp samlats och olika 
lösningsidéer skissats vidare på. 

Hänt sedan senast 
Måndagen och halva tisdagen ägnades åt att skissa vidare på de koncept vi börjat fundera på. På tisdag 
eftermiddag samlades en fokusgrupp bestående av bekanta till oss. Deras erfarenheter till sjöss, samt ett antal 
frågeställningar, diskuterades. Onsdag förmiddag var reserverad för en annan kurs, på eftermiddagen fortsatte 
spånandet kring de förslag som framkommit av fokusgruppen. På torsdag hade vi dels ett handledningsmöte med 
Monica Jakobssson, dels arbetade vi på rapporten för att få den uppdaterad. Under fredagen förbereddes 
måndagens delredovisning och arbetet på rapporten fortsatte. 

Vad händer närmast 
Måndag förmiddag nästa vecka sker hela klassens delredovisningar. Även onsdag förmiddag är reserverad för 
redovisning för en annan kurs. Detta är sista tillfället för denna kurs. I övrigt fortsätter arbetet med att ta fram 
koncept och dellösningar inför konceptvalet i slutet av v 14. 
 
Under vecka 15 och 16 kommer arbetet till stor del att ske individuellt då vi delvis kommer att befinna oss på 
olika ställen. Vi kommer att jobba vidare med delar av det då valda konceptet. 

Tidsplan, resurser, kalkyl 
Projektet löper enligt tidsplanen. 

Risker 
Inga risker identifierade.  
 



  

Bilaga 2.4 
PROGRESSRAPPORT v 13 

Sammanfattning 
Projektet har nått halvtid och delredovisning av projektet har genomförts under den gångna veckan. Vidare har 
skissmodeller gjorts och sammanställningar av det insamlade researchmaterialet.  

Hänt sedan senast 
På måndagen ägde projektets delredovisning rum där en presentation av projektet samt en lägesrapport 
presenteras för alla ex-jobbare. Under tisdagen påbörjades en skissmodell, vilken har fortsatt vidareutvecklats 
under veckan. Under torsdag och fredag har, förutom utveckling av skissmodell, koncept sammanställts, skissats 
och information från research sammanställts och gåtts igenom. Olika idéer kring placering och behandling av 
flytmaterialet har testats och diskuterats. Rapporten har setts över. 

Vad händer närmast 
Under veckan som kommer skall olika koncept skissas fram och sammanställas inför fredag, då delredovisning 
och konceptval sker på företaget i Älgarås. Vidare kommer ett föredrag i intervjuteknik och hur tolkning av 
intervjuer samt enkäter ske, på måndag. Ett möte med Fredrik Thuvander, doktorand inom materialteknik, bokas 
in under veckan för att diskutera eventuellt alternativa flytmaterial. 

Tidsplan, resurser, kalkyl 
På grund av att vi inte fått ta del av utlovade tygprover så har vi inte haft möjlighet att diskutera val av färg och 
material i den utsträckning vi planerat. I övrigt löper projektet enligt tidsplanen. 
Utgifter:  
• 118 kr, sytillbehör 

Risker 
Gruppen kommer att jobba åtskilt under påsken, vilket kräver god kommunikation via telefon. Detta bör inte 
påverka slutresultatet.  

 



  

Bilaga 2.5 
PROGRESSRAPPORT v 14 

Sammanfattning 
Denna vecka har koncept och dellösningar vidareutvecklats och illustrerats. Delredovisning/konceptval har 
förberetts och genomförts på Baltic i Älgarås. 

Hänt sedan senast 
På måndag förmiddag gick vi på en föreläsning om enkät- och intervjuteknik, och torsdag förmiddag ägnades åt 
arbetsmarknadsdagen som tog plats på Universitetet, HotSpot. Övrig tid ägnades åt framtagning och 
sammanställning av presentationsmaterial inför mötet på fredagen.  
 
Tid för prototypframtagning har preliminärbokats under 8 dagar i vecka 17, 18 och 19. 

Vad händer närmast 
Under måndagen kommer ytterligare feedback från Per att utvisa närmare hur vi arbetar vidare i projektet. En 
föreläsning i presentationsteknik och monterbeteende är också inbokad. 
 
Vidare utveckling av det/de valda konceptet/koncepten kommer att ske under de närmaste två veckorna. Arbete 
på rapporten kommer att ske parallellt. 
 
Under vecka 15 och 16 kommer arbetet till stor del att ske individuellt då vi delvis kommer att befinna oss på 
olika ställen. 

Tidsplan, resurser, kalkyl 
Uppehåll för påsk tas enligt planeringen från tisdag den 11 april till måndag den 17 april.  
Projektet löper enligt tidsplanen, förutsatt att feedback från Baltic är positiv. 
Resurser: 
2 st A3-papper: 10kr 
Diesel: 250kr 
Provdocka: 400kr (denna utgift står vi för) 

Risker 
Inga risker identifierade.  



  

Bilaga 2.6 
PROGRESSRAPPORT v 16 

Sammanfattning 
Respons från Per har resulterat i framtagning av nya skissmodeller 

Hänt sedan senast 
Rapporten är uppdaterad, mood-board, bild och text för katalogen är gjord, och ytterligare skissmodeller på 
flytvästen har gjorts.  
 
Boende på Älgarås vandrarhem har bokats. 

Vad händer närmast 
Arbetet kommer under måndagen och tisdagen att koncentreras till undersökningar kring material och färg. 
Onsdag och torsdag spenderas på Baltic i Älgarås där prototyp skall påbörjas. 
 
Tid har bokats för arbete på Baltic även under vecka 18 och 19. 

Tidsplan, resurser, kalkyl 
Projektet löper enligt tidsplanen. 
 
Resurser: 
Sysax xxkr 

Risker 
Inga risker identifierade. 

PROGRESSRAPPORT v 17 

Sammanfattning 
Under veckan har en skissmodell tagits fram på Baltics prototypfabrik. Denna skall ligga till grund för det 
mönster som skall skapas.  

Hänt sedan senast 
Måndag och tisdag har ägnats åt rapport och förberedelser till arbete på plats i Älgarås under veckans senare del. 
På plats har framstycket vidareutvecklats och bakstycket tagits fram. En hel skissmodell har tagits fram och skall 
ligga till grund för framtagandet av mönster.  Rapporten har uppdaterats under veckans arbete. 
 
Boende på Älgarås vandrarhem för kommande vecka har bokats. 

Vad händer närmast 
Under vecka 18 kommer arbete att ske i Älgarås vid Baltic från tisdag till fredag. Arbetet kommer att innefatta 
framtagning av mönster och färgval samt detaljer och dess placering på flytplagget. 
 
Tid har reserverats för arbete på Baltic även under vecka 19. 

Tidsplan, resurser, kalkyl 
Projektet löper enligt tidsplanen. 
 
Resurser: 
Resa ToR Karlstad - Älgarås 

Risker 
Vissa material är för tillfället slut. Beställning är gjord. 



  

Bilaga 2.7 
PROGRESSRAPPORT v 18-20 

Sammanfattning 
Vecka 18 spenderades på Baltic med prototypframställning. För Elisabeths del, så även tredagar under v.19 och 
två dagar i v.20. Under denna tid har Lena skrivit på rapporten. Två prototyper sys upp. Material till katalogen är 
inlämnad och uppslaget godkänt. Ett utkast till redovisningen och utställningen har gjorts. 

Hänt sedan senast 
På västen har arbetet fortsatt för att ta fram allt det material som behövs för att kunna lämna över uppgiften till 
Helene för sömnaden av den slutgiltiga prototypen. Mönsterdelar har färdigställts, flytkraften har finjusterats, 
färger, material och detaljer har valts, och sömnadsinstruktioner har skrivits. 
 
Arbetet med färgval för alla västarna fortsätter. 
Bild och text för katalogen har finjusterats, vårt uppslag är nu godkänt och har skickats till tryckeriet. 
Största delen av genomförandet och delar av resultatet har färdigställts i rapporten. 
Redovisningen har påbörjats, så även utställningen. 

Vad händer närmast 
Under den sista veckan innan slutredovisningen skall rapporten färdigställas och redovisning och utställning 
förberedas. På söndag är en repetition inplanerad kl. 15.00 i den aktuella salen. 
 
Under v. 22 sker slutredovisningen på måndagen, rapporten lämnas in på tisdag kl. 12.00, utsällningen hålls på 
onsdag och torsdag.  
 
Opponering sker på måndag v. 23. 

Tidsplan, resurser, kalkyl 
Arbetet med prototypen fortsatte två dagar längre än planerat, men reservtid hade planerats in i detta skede, så 
projektet löper nu enligt tidsplanen. 
 
Resurser: 
Boende på Älgarås vandrarhem: 9x180kr 
Resa med bil Karlstad-Älgarås t/r (Elisabeth och Lena) 
Två resor med buss Karstad-Älgarås t/r (Elisabeth): 480 kr 
Skickat paket med Baltic-stroppar: 13kr 

Risker 
Inga risker identifierade 
 
 



  

Bilaga 3.1 
Hej! 
 
Som båtlivsmänniska vet vi att just Du sitter inne med erfarenheter och kunskap som är 
väderfull för oss!  
 
Inom ramen för vårt examensarbete på Innovations- och designingenjörsprogrammet vid 
Karlstads universitet gör vi en enkätundersökning angående flytvästar. 
 
Vi hoppas att Du har en liten stund över för att svara på våra frågor. För att svara på enkäten, 
klicka på länken nedan. 
 
http://asp.artologik.net/kau/qr/surveys/269.htm 
 
Ha en trevlig och säker säsong 2006! 
 
Mvh 
– tjejer med flyt 
Lena Rudolfsson och Elisabeth Axelsson 
 
 
 
Vill du veta mer så hör gärna av dig till oss på 
lena.elisabeth@gmail.com 
 

      

Enkätundersökning Flytväst 

Var vänlig svara så utförligt som möjligt på alla frågor.  
  
  
    
 

1  Ålder:  
   

  

   
  
    
 

2  Kön:  

  
Kvinna 

Man 

  

   
  
    
 

3  Hur lång sjövana har Du? Svar i antal år.  
   

  

   
  
    
 

4  Hur mycket tid spenderar Du på sjön varje år? Svar i antal dagar.  
  

   



  

  Bilaga 3.2 

    
 

5  Använder Du flytväst?  

  

Ja (gå till fråga 8) 

Varierande (gå till fråga 7) 

Nej (gå till fråga 6) 

  

   
  
    
 

6  Om Nej, varför?  

  

 

  

   
  
    
 

  Svarade Du Nej på fråga 5, fortsätt till fråga 12.    

   
  
    
 

7  Om Varierande, vilka faktorer påverkar när Du bär/inte bär flytväst?  

  

 

  

   
  
    
 

8  Vilket märke är det på Din flytväst?       
 

Om annat, specificera  
  
    
   
9  Vilken färg/färger har Din flytväst?  

  

Vit 

Svart 

Blå 

Gul 

Röd 

Orange 

Grön 
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10  Varför valde Du just den flytvästen?  

  

 

  

   
  
    
 

11  Upplever Du några brister med den flytväst Du har idag, vilka i så fall?  

  

 

  

   
  
    
 

12  Vad är viktigt för Dig när Du väljer flytväst? Välj 3 alternativ och rangordna sedan 
dessa 1-3, där 1 är viktigast.  

  

Märke  

Pris  

Säker  

Bekväm  

Snygg  

Modern   

 
 
 

   
  
    
 

13  Jag vill helst att min flytväst skall vara: Välj 3 alternativ och rangordna sedan dessa 
1-3, där 1 är viktigast.  

  

  

Diskret  

Sportig  

Kvinnlig  

Iögonfallande  

Manlig  

Klassisk   



  

  Bilaga 3.4 
  
    
 

14  Hur mycket pengar tycker Du är rimligt att lägga på en flytväst?  
   

  

   
  
    
 

15  Övriga komentarer:  

  

 

  

   
  
    
 

16  Kan vi kontakta Dig för en personlig intervju?  

  
Ja 

Nej 

  

   
  
    
 

17  Om Ja på föregående fråga, lämna Dina kontaktuppgifter här:  
   

  

   
  
 Sida:  1   

 
 



  

Bilaga 4.1 
Sammanställning Enkätundesökning 
 
Denna enkätundersökning har haft som syfte att ge oss mer information främst om vad 
kvinnor har för speciella behov och önskemål kring sin flytväst. Vi vill identifiera vilka 
problem som kvinnor upplevt med de västar de använder idag samt vad de saknar i dagens 
befintliga sortiment. Enkäten är besvarad av 165 respondenter. Då dessa varit både kvinnor 
och män syftar vi till att jämföra deras önskemål för att på så sätt urskilja vad som är specifikt 
för kvinnor. Enkäten har gått ut till respondenterna via olika segel- och båtsällskap. Dessa 
sällskap har till största del manliga medlemmar. Detta speglar sig sett till könsfördelningen 
bland våra respondenter. Vi har av kontaktat ett kvinnligt sällskap för att få fler svar från vår 
målgrupp, kvinnor. Vi anser att antalet inkomna svar från kvinnor, 48 stycken, ändå är stor 
nog (29 % av respondenterna) att nå de problem som eventuellt finns på marknaden idag.   
 
Åldrarna hos respondenterna sträcker sig från 20 till 70 år, med en medelålder på 50 år hos 
männen och 48 år hos kvinnorna. Bland respondenterna finns en stor seglarvana 
representerad, i genomsnitt 30 år för män och 24 år för kvinnor. Den höga medelåldern 
innebär både en för- och nackdelar. De innehar stor kunskap kring båtlivet men tillhör kanske 
av samma anledning den i båtlivet mer konservativa generationen. 
 
Använder du flytväst? 
Undersökningen visar att kvinnor använder flytväst under hela båtvistelsen i större 
utsträckning än män. 62,5 % av kvinnorna använder flytvästen under hela båtturen medan 
36% av männen säger sig använda den hela båtvistelsen. 
 
Om Nej, varför? 
Undersökningen visar att 4,3% av männen och 4,2 % av kvinnorna säger sig inte använda 
flytväst alls under sin båtvistelse.  
 
De män som inte använder flytväst säger att de inte har användning av den eftersom de endast 
seglar vid lugnt väder och då inte är i behov av någon väst. Blåser det upp eller om de seglar 
utskärs använder de hellre livsele. Västen anses vara obekväm och ivägen, man svettas i den. 
 
Kvinnorna berättar att de inte använder flytväst främst pga. dåliga vanor. När de befinner sig 
innomskärs anser de att inget behov finns och om de rör sig på däck håller de sig fast med en 
hand vid lämpliga föremål. 
 
Om Varierande, vilka faktorer påverkar om du använder flytväst eller inte? 
33% av kvinnorna anger att de inte alltid använder flytväst vid vistelse på sjön. De flesta 
svarar att de inte har den på vid lugnt vatten och varma dagar då flytvästen upplevs för varm. 
Man tycker även att flytvästen är otymplig och i vägen. 
 
59,5% av männen uppger att de inte använder flytvästen under hela båtturen. Även för 
männen omtalas ofta att vid lugnt vatten och lätt segling inomskärs använder man inte västen. 
Flera av männen påpekar dock att de har den på i gott föredöme för barn om de är i närheten. 
Män föredrar i större utsträckning att använda livsele. 



  

Bilaga 4.2 
Vilket märke är det på din flytväst? 
 
Med denna fråga ville vi dels se vilka konkurrenter som finns till Baltic, samt ta reda på om 
kvinnor skiljer sig från män i vilket märke de föredrar. Resultatet av denna fråga var väntad, 
över 40 % hade en Baltic-väst, på andra plats kom Helly-Hansen med dryga 20 %. Därefter 
varierar det mellan olika märken som exempelvis Marinepool, Compass och Watski. Män och 
kvinnors svar skiljde sig inte nämnvärt åt. 
 
Vilken färg har din flytväst? 
Med denna fråga ville vi ta reda på vilka kvinnornas favoritfärger var, och om de skiljde sig 
från männens. Både män och kvinnor hade mest röda flytvästar, 44 % av männen och 50 % av 
kvinnorna. På andra plats kom blå med ca 40 % för båda könen. Ordningsföljden för färgerna 
var exakt lika hela vägen, vilket när man tänker på det inte är så konstigt, det är antagligen 
den ordning dom kommer i när man ser på vad som finns tillgängligt på marknaden, och där 
skiljer det sig ju inte åt i vad som finns för kvinnor och för män idag. 
 
Varför valde du just den västen? 
Med denna fråga ville vi se varför kvinnor valde en speciell väst, och om det skiljde sig från 
männens skäl. Detta var en öppen fråga, för att inte lägga svaren i munnen på respondenterna. 
Bekvämligheten och smidigheten var de stora faktorerna för både män och kvinnor. Detta 
innebär att den ska ha god passform och vara lätt att arbeta i. 45 % av männen och 35 % av 
kvinnorna nämnde detta som avgörande när man valde flytväst. Priset var viktigare för 
kvinnor än för män.  
 
Att flytvästen var snygg var det 15 % av kvinnorna som nämnde som anledning till att de köpt 
en speciell väst, medan samma siffra för männen bara var 5 %. Kvinnor lade även större vikt 
vid märket/ryktet, 10 % mot männens 5 %. Ungefär 20 % av män och 24% av kvinnorna 
nämnde säkerhetsaspekter, som bland annat inbyggd sele, som anledning till att man valt en 
viss väst. 5 % av både män och kvinnor nämnde att de valt en väst på grund av att den gav 
värme. 
 
 
Upplever du några brister med den flytväst du har idag, i så fall vilka? 
Kvinnor anser att deras flytvästar brister i komfort. Många påtalar saknaden efter västar som 
är mer anpassade efter kvinnokroppen och främst bysten. Även klagomål på att västen skaver 
i nacken och är klumpig/bylsig. Om man har bikini eller t-shirt under skaver den mot huden. 
Flera av kvinnorna påpekar även att det saknas grenband så lyft ur vattnet är omöjligt. Även 
fler lyftmöjligheter efterfrågas. En oro att västen inte skall synas i vattnet pga av färgen 
omnämns vid flera tillfällen.  
 
Likt kvinnorna anser männen att flytvästen upplevs osmidig och klumpig, att den är 
rörelsehindrande framför allt vid vistelse på däck. Man blir lätt svettig i den. Män efterlyser i 
större utsträckning an kvinnor fler livhakar, grenband och fästen för säkerhetslinor. Även 
männen påpekar att västen skaver i nacken och kan skjutas upp och trycka i nacken när man 
sitter ner.  
 
Både kvinnor och män påpekar att västen kan vara krånglig att ta på. 
 
 



  

Bilaga 4.3 
Vad är viktigast för dig när du väljer en flytväst? 
Alternativen var Märke, Pris, Säker, Bekväm, Snygg och Modern. 
Både män och kvinnor hade Bekväm och Säker högst på listan. Efter dessa anses priset vara 
viktigt. 
  
43 % av kvinnorna ansåg att det spelade roll om den var snygg, men aldrig att den var 
viktigast, siffrorna var liknande för män. 
 
  
Jag vill helst att min flytväst skall vara: 
Alternativen var Diskret, Sportig, Kvinnlig, Iögonfallande, Manlig och Klassisk. 
Alternativet sportig hamnade högst på listan för både män och kvinnor. Diskret och klassisk 
var även de högt på bådas listor. När det gäller kvinnors önskemål att ha en kvinnlig flytväst 
så var det få som tyckte det var allra viktigast, men det däremot det alternativ som flest 
kvinnor tyckte var näst viktigast. För männen var det inte viktigt att ha en manlig flytväst. 
 
 
Hur mycket pengar tycker du det är lämpligt att lägga på en flytväst. 
Som de andra frågorna antyder så är män villiga att lägga mer pengar på en flytväst än 
kvinnor, 43 % mot 23 % på över 800 kr. Praktiskt talat alla är villiga att lägga mer än 200 kr. 
 
Övriga kommentarer 
Kvinnor påpekar att det är viktigt att kunna röra sig smidigt i sin flytväst, att man inte skall 
riskera fastna i krokar och vinschar på däck när man rör sig hastigt. De påpekar även 
avsaknaden av västar som passar för kvinnor och kvinnokroppen. Knäppen och andra spännen 
trycker över bysten och man anser att västarna inte sitter snyggt på kvinnor. 
 
Männen ifrågasätter vitsen med en flytväst, eller flytplagg som inte vänder på person i vattnet. 
Flera omnämner istället vikten av livsele. De män som ändå vill kommentera flytvästar saknar 
någon liten ficka. Någon form av kombination mellan flytväst och livsele efterfrågas vid 
flertalet kommentarer. 



  

MAN

Bilaga 5.1 
 

Känns lite "stort" o varmt ibland.     Och i högsommaren blir jag en liten svettig i västen.       

Beror på vädret och eller om man skall föregå med gott exempel (barn i närhet).    Vid 

kappsegling använder jag alltid flytväst, liksom alla i besättningen.    Grov sjö och arbete 

uppe på däck då bär jag alltid flytväst.   Vid lungt väder och utan barn med i båten åker 

den ej på!   Satt bra, bra pris, lätt att knäppa.  Den hade inbyggd säkerhetssele.      

Satt bra.      Lätt att röra sig i utan att den känns i vägen. Ger mycket värme.  Bekväm 

och bra rykte om säkerhet. 

Jag valde den för att den hade inbyggd livsele och var försedd med reflexer.     På grund av 

att den är bekväm och skön att ha på sig så blir den också använd flitigt 

Den har en bra passform.    För att den var smidig  .Såg snyggast ut.    Den var 

godkänd för att segla Gotland Runt .  Liten lätt och bekväm. 

Praktisk och skön.  Den passar min vikt och den syns 

om jag ramlar i vattnet  Det är en jolleväst och man har bra 

rörlighet.  Nej, utom möjligen att den är varm i 

vissa lägen.     Säkerheten!     För varm vid vacker väderlek.     

Lätt att ta på sig, hindrar inte vid arbete på båten eftersom den inte har en otymplig krage.  

Något klumpig.    Saknar visselpipa samt att den är något rörelsehindrande. Tycker 

även att det skulle vara bra med en ytterficka.    Upplevs ibland lite otymplig när man 

arbetar på däck.     Vore bekvämt med en tunnare.     Inget fäste för säkerhetslina.   Den 

skjuter upp runt halsen när jag sitter.  Något krånglig att ta på med kombinationer 

av säkerhetsband och blixtlås etc.    Om man faller i vattnet så har varken pris eller utseende 

någon betydelse. Då är det bara säkerheten som gäller.       Eftersom vi seglar 

tillsammans min fru och jag så vill jag påpeka att flytvästar för kvinnor bör vara 

anpassade för byst. För kvinnor är det obekvämt att ha flytväst med helt framstycke.      

En smidig och varm väst är säker, eftersom den blir använd.       På sjön har 

man alltid flytväst  Funktionen är viktigast.       Skall kunna användas i både 

varmt och kallt väder, vara lätt att röra sid i och lätt att ta på och av. 



  

KVINNA

Bilaga 5.2 

 

Jag bär flytväst utom när jag blir tvingad att segla optimist tillsammans med min 

8-åring som inte vill ensam.         Med väst fastnar jag i bommen och hela båten välter...         

Finns ingen bra bekväm, säker flytväst som är lätt att bli räddad med! 

Snygg och billig!      Sitter bra. Bekväm.   Den var färglad, snygg och mjuk 

Satt bra på, lätt att röra sig i.     Den är lätt och smidig, ser ut som en täckväst, följer 

kroppens rörelser utan att vara stum.    Bra, enkel och rekommenderad.  Den hade de 

detaljer jag ville prioritera.    Går att haka i säkerhetslina.   Vilken jag använder beroro på 

vilka gäster jag har i båten.     Bra pris.     Ok i passform. Färgen kanske inte syns så bra om 

man hamnar i vattnet.     Klumpig.    Den hade inte grenband när jag köpte den.        

krångligt skärp.        En uppblåsbar med kvinnlig ergonomi, plats för brösten, med räjält 

fäste som går att lyfta i 

JA ! det finns idag ingen flytväst (har 

prövat mig fram) som är designad 

speciellt för tjejer, framför allt tjejer med 

större byst !   

   Bylsar sig under hakan.   Oskön i nacken om man endast har t shirt eller bikini      Den 

är mycket obekväm när jag seglar i baddräkt. Skaver i nacken illa.  Många remmar att hålla 

ordning på, tar tid att få den på sig.     De flesta västar är ju gjorde för MÄN så de passar inte 

så bra på oss qvinnor!         Dålig passform  Det är viktigt att min flytväst är smidig att 

röra sig i, inga detaljer som man kan fastna med när man har bråttom med vinschar eller 

uppe på däck, bra fästanordning till säkerhetslina, och ingen klumpig krage.     jag vill ha 

en färg som syns om jag ramlar i.       Det finns otroligt lite snygga och samtidigt 

funktionella/rörelseanpassade flytvästar på marknaden. De flesta är så klumpiga och 

"oelactiska" i höjd eller sidled.          Man vill kunna röra sig fritt på båten utan att fastna 

eller stöta i med västen hela tiden.     Sporter som varit manliga brukar det vara svårt att 

hitta modeller och storlekar som passar och är snygga på en kvinna.   Jag vill gärna ha en 

smidig flytväst som jag lätta kan röra mig i, få lite solstrålar på kroppen och som ändå 

är säker.    krav på säkerhet 
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Funktionsanalys 

Verb Substantiv Klass Anmärkning 
Erbjuda  Flythjälp HF 50N 
Uppfylla Säkerhetskrav N Tyger, band, spännen mm. 
Uppfylla Kvalitetskrav N Tyger, band, spännen mm. 
Tilltala Kvinnor Ö  
Minimera Försäljningspris Ö Max 505 kr 
Stärka Varumärke Ö  
Passa Kvinnokroppen N Byst etc. 
Uppmuntra Användning Ö  
Motverka  Skav Ö På kropp 
Motverka Tryck Ö På kropp 
Underlätta Rörlighet Ö  
Vara Synlig Ö I vattnet 
Möjliggöra På/avklädning N  
Underlätta På/avklädning Ö  
Motverka Fasthakning Ö  
Motverka Obehag Ö Vid perspiration 
Tillföra Värme Ö  
Medge Förvaring Ö Mobiltelefon mm. 
Möjliggöra Död mans grepp N  
Uttrycka Enkelhet Ö I hantering 
Uttrycka Säkerhet Ö  
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Random input 2005-03-15 

   
 
Draperi: 
• Randigt 
• Scen 
• Bambu/pärlor 
 
Future 
• Metall 
• Robot 
• 80-talet 
 
Disney 
• Musse Pigg öron 
• Snövit 
• Dova färger 
• Pastellfärger 
 
Stång: 
• Snopp 
• Gymnastik 
• Kritpulver 
• Handledskydd 
 
Barn 
• Liten 
• Söt 
• Mjuk 
• Leksak 
• Blöja 
 
Kopp 
• Tefat 
• Handtag 
• Sugkopp 
 
The Darkness 
• Tungt 
• Rosa glitter 

 
Enkel 
• Stilren 
• Naket 
• Cykla 
 
Mata fiskar: 
• Akvarium 
• Sjöhästar 
• Doris 
• Surfing/haj mat 
 
Nykläckt: 
• Våt 
• Påsk 
• Burrig 
• Ful 
• Ostabil 
 
Kniv: 
• Vass 
• Silver 
• Blod 
 
Mönster 
• Zick-zack 
• Blommor 
• Ringar 
• Klädsömnad 
• Matte 
 
Mobil 
• Sändning 
• Blink 
• Liten 
• Tjöta 
• Display 
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Future: 
 
• Oxidskydd på metall som expanderar i vatten 
• Stora axelvaddar 
• Robot på båten som läser av när någon hamnar i ”man-över-bord-läge”. Denna fångar in 

personen i fråga. 
• Flytande skum som anpassar sig efter kroppen 
• Magnetfällt som håller folk ombord 
• Flytbody, tight med grenknäppning 
•  
 
 
Kopp: 
 
• Handtag som fälls ut likt airbag vid vattenkontakt, för att underlätta lyft men samtidigt inte 

innebära hakrisk ombord. 
• Sugkoppar som skjuts ut från båten  
 
The Darkness: 
• Glittermönster som syns i vatten 
• Musik som spelar vid kontakt med vatten  
• Blyväst hindrar att man faller i för man kan inte röra sig 
 
 
 
Mata fiskar: 
• Formen av surfingbräda, formen fram över buysten. Vackert mönster samt mjukare 
• Odla sjöhästar som bogserar människor i sjönöd 
 
Mobil: 
• Alarm som vid vattenkontakt ger direktlarm till sjöräddning 
• Liten men funktionell centrera fyllning till mitten 
 
Koppen: 
• Hjälm som flyter med inbyggd syretank 
 
 
Övrigt 
• Flytkuddar på armarna 
• Flytbikini – helst genomskinlig 
• Material som blir större och flyter när det blir blött 
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Fokusgrupp 21/3 2006 
 
För att få ny inspiration och för att söka eventuella idéer till lösningsförslag för vissa av de via 
enkätundersökningen identifierade problemområden sammanställdes en fokusgrupp bestående av 
aktiva båtlivsungdomar i åldrarna 25-32. Ett önskemål var att gruppen skulle till huvuddelen bestå av 
kvinnliga deltagare, vilket inte infriades. Gruppen bestod av tre män och en kvinna utöver 
projektdeltagarna som båda är kvinnor.  
 
Mötet började med en kort presentation av projektet och syftet med fokusgruppen. Deltagarna 
presenterade sedan sig själva och vilken typ av sjövana de innesitter.  
 

• Kvinna, 25 år, med erfarenhet av sjön sedan barn. Seglat med familjen och har ägnat sig åt 
vattensporter som Vattenskidåkning på hobbynivå.  

 
• Man 1, 25 år, som seglat sedan 8 års ålder. Seglat med familj och även tävlat i segling. Ägnar 

sig åt vattensporter på hobbynivå. 
 

• Man 2, 32 år, äger verksamhet med kajakuthyrning med erfarenhet inom kajakpaddling sedan 
flera år. Har även motorbåt vid sommarstugan. 

 
• Man 3, 25 år, som under de 6-7 senaste säsongerna kört motorbåt samt ägnat sig åt 

vattensporter på hobbynivå.  
 
Första diskussionspunkten berör problemet att 37,5 % av kvinnor och 64% av männen inte använder 
flytväst under hela vistelsen på sjön. Hur kan detta ändras? 
 
Deltagarna diskuterar anledningar till varför, exempelvis att solen skyms och att västen förstör 
solbrännan. Detta borde avhjälpas med flytmaterial i badkläderna. Förslag på sammarbete med 
företag som Qvicksilver föreslås. 
Lösningar för att underlätta medtag av assessorer, pengar och mobiltelefon etc. anses viktigt. För 
kajakpaddlande krävs även att dessa är lättåtkomliga men disktera så att de inte utgör en riska att 
fastna i. Rörelsefriheten är viktig. 
Rörligheten är även viktig när det gäller hur västen sitter på kroppen. Den skall vara luftig men inte i 
vägen. Bör finna en väg ur bylsigheten och finna en lösning till ”Michelin–gubbe-känslan”. Remmar 
och spännen skall ej vara i vägen.  
 
Det andra diskussionsämnet rör problematiken kring synligheten av västen. Att den skall synas i 
vatten. Kan detta lösas på ett snart men ändå diskret sätt? 
 
Gruppen diskuterar tankar kring hur vida en neongrön väst skulle tas emot på marknaden om den inte 
ger en Michelin-känsla. Färgen spelar enligt gruppens tycke mindre roll än bekvämlighet och tror att 
en skarp färg kan tas emot väl. 
Vidare diskuteras material som agerar självlysande i mörker. Dessa typer av material finns idag. 
Lösningen skulle vara till fördel vid kvällssegling. 
Man tror att trender kan styra användandet av flytvästar. Paralleller dras till skid-branschen där ett 
ökande användande av hjälm har konstaterats. Det finns flera alternativ till tidigare enkla och 
opersonliga hjälmar vilket man tror bidrar till ett ökat användande. Om man kan påverka trenden, 
modet, så kommer flytvästen sitta på längre och mer frekvent. Förr (syftar till vid en lägre ålder) 
användes inte flytväst för den var ful och klumpig och man var inte cool om man använde flytväst. Om 
plagget går mot ett mer modeliknande plagg, ett vardagsplagg, skulle det öka användandet enligt 
gruppen. 
Västen skall kunna bäras på både vanliga klädesplagg när man vistas på sjön i lite kallare väder samt 
när vinden hårdnar. Samtidigt skall västen kunna bäras över en bikini eller endast en t-shirt och passa 
in i de båda situationerna. Kan lösningar likt skidbranschens jackor med flera lager vara ett alternativ? 
Att man kan ha olika lager flytmaterial samt ett överdragsplagg eller liknande som även fungerar som 
ett plagg att bära utanför båten. Utomskärs eller vid hård vind/sjögång kan ytterligare flytmaterial 
sättas på. 
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Diskussionsämne tre rör bysten hos kvinnor som ofta ger kommentarer om att flytvästen skaver eller 
trycker. Olika förslag lades fram. 
 
Kvinnor kan linda el-tejp över brösten så att de inte står ut lika mycket. Då kommer inte västen att 
trycka.  
Det är en fördel för kvinnor att brösten hindrar västen från att glida upp i vattnet eller när man sitter. 
Bysten ”låser” västen på plats. Detta kan man utnyttja till fördel i västdesignen. 
Om flytmaterialet läggs endast över mage och rygg skulle problemet vara löst. Dessutom skulle axlar 
och bringa fortfarande bli solbrända i den sådan lösning. 
Västar kan tillverkas med ytterligare ett kroppsmått, byststorlek. Alternativt till detta är att skapa en 
väst som ställs in efter kroppen likt de nu så populära soft-shell jackorna. Man kan ställa in västen 
efter sin personliga form. Dessutom skulle man kunna tänka sig ett alternativt material som består av 
små kulor. Västen skulle då forma sig efter kroppen och anta kroppsformen naturligt.  
Man diskuterar även om det inte är bättre att minska flytmaterialet något om det skulle leda till att fler 
människor började använda västen.  
 
Problematiken kring att flytplagg kan skava samt att man lätt svettas i dem, diskuteras under punkt 
fyra. 
 
Deltagarna kommenterar fördelar med en modell likt den idag befintliga Surf and Turf-modellen. En 
mjuk väst med mjukt material på utsidan och mjuka sömmar. Denna är dock för lång i vissa 
sammanhang. Dessutom är den stor om man ser till detta med solbrännan. Svetsade sömmar bör 
undvikas. 
När man rör sig irriteras huden vilket leder till skav. Om man kan få västen att inte vara så rörlig under 
rörelse ombord minskas dessa besvär. Om man kan dela upp flytmaterialet på mindre delar utmed 
kroppen vore det en fördel. Här återkommer även diskussioner om att ha ett flytmaterial som ser ut 
som små kulor vilka kan flyttas runt och formar sig lätt efter kroppen. 
Lätta mjuka material som inte skaver skulle kunna användas och kunna integreras med flytmaterialet, 
även med jacka. Åter ett förslag som leder till att delar av västen kan användas som vanligt plagg. 
Man vill även ha en tjockare jackliknande produkt som kan integreras till flytmaterialet vid kallare 
väder. 
Flytmaterialet likt en t-shirt om sommaren. Spinna vidare på flytkraften i våtdräkten. 
 
Den sista diskussionspunkten tar upp behovet av livsele, en återkommande kommentar i 
enkätundersökningen. 
Deltagarnas första kommentar var att livselen borde ligga utanför en produkt likt detta flytplagg. Man 
kan dock tänka sig en lös sele som är monterbar vid segling utomskärs eller i hård vind.   
 
Övriga kommentarer från deltagarna. 
 

• Något som deltagarna ville dela med sig av var att de tycker man skall försöka få bort spännet 
på framsidan. Rep och linor bör undvikas för att inte fastna vid vistelse på däck. Spännet 
upplevs vara ivägen, men kan med fördel placeras i sidan tror de. Man kan dölja spännet med 
en åtdragningsfunktion som är möjlig från yttersidan av västen. Ser hellre en dragkedja med 
dolt spänne än tvärt om 

• Möjlighet att vika ihop västen till en smidig väska eller lättransporterligt knyte. 
• Varför inte bara ha flytmaterial och skippa allt runt om. 
• Jämförelser med ABS-ryggsäckar som används i skidvärlden. Har en liknade funktion som 

uppblåsbara västar. 
• Våga med mönster! 
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Inspirationsbilder:  
 
Assessorer 

 
 

Färg och Form 
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Vad kvinnor har i sin handväska 
 
I enkätundersökningen har kommentarer om fickor återkommit. Kvinnor vill ta med sig sina 
tillbehör. Oftast har man en handväska att förvara dessa i. Vad har kvinnor i sin väska? Ett 
antal kvinnor tillfrågades om vad de tar med sig i sin handväska när de lämnar hemmet. En 
lång men återkommande lista presenterades: 
• Almanacka 
• Penna 
• Mobiltelefon 
• Plånbok 
• Nycklar 
• Tamponger/bindor 
• Smink 
• Läppglans 
• Hårsnodd 
• Solglasögon 
• Parfym 
• Tuggummi, minttablett eller liknande. 
• Kondomer 
 
Om man nu tänker sig att fickan eller väskutrymmet är begränsat, vilka av ovanstående 
rationaliseras bort och vilka assessorer prioriteras? Kvinnorna fick nu ta ställning till vad de 
tar med sig då de endast kan fylla en ficka på jackan och tvingas lämna handväskan hemma. 
Följande artiklar tas med: 
 
• Mobil 
• Visakort samt legitimation då hela plånboken oftast är för stor 
• Nycklar 
• Läppglans 
 
Utifrån denna information börjar tankarna kring hur en eventuell ficka bör utformas. 
 
Mått på mobiler som är populära på marknaden idag: 
 
• Mobil: 98.8 x 49 x 18.2 mm 
• Mobil: 102 x 49 x 24 mm 
• Mobil: 105,1 x 45,4 x 18,8 mm 
• Mobil: 100 x 46 x 21 mm 
• Mobil: 48.9 x 92.4 x 24.2 mm 
• Mobil: 117 x 59 x 18.7 mm 
 
Volymen ligger runt 100-150 cm2 
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Sömnadsinstruktioner 2006-05-16 
 
MÖNSTERDELAR: 

 
 
8A  Facing vänster om fick-dragkedja 
8B  Facing höger om fick-dragkedja 
14A  Ficka utåt 
14B  Ficka inåt 
16  Stoptyg i sida 
17 Stoptyg i axel 
 
 

1) Intagning i lining bak 
2) Söm mellan 1 och 2 
3) Söm mellan 1+2 och 1+2 
4) Söm mellan 2+2 och 3 
5) Sy på neoprenet i nacken på lining och facing bak tillsammans med 

nack-stropp. 
6) Vändsy ihop lining och facing i ärmhål bak 
 
7) Gör veck i 9 och 10 
8) Söm mellan 9 och 10 
9) Söm mellan 5 och 7 
10) Sy dragkedja till fickan med 14A, 14B, 8A och 8B 
11) Söm mellan 6 och 8 (eller motsvarande) 
12) Sy i halva dragkedjan mellan 7 och 8 
13) Söm mellan 5+7 och 6+8 
 
14) Sy fast kardborredel (hane) i 8 
15) Sy fast kardborredel  (hona) i 10 
16) Sy fast kardborre/logga över dragkedja i 8 och 7 

 
17) Vändsy ihop lining och facing i urringning och ärmhål fram 
18) Sy i andra halvan av dragkedjan i 8 
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19) Sy på hällor, skärp och dödmansgrepp i 13  
20)  Sy fast 16 i 12 och 17 i 11. 
21) Banda neoprenet. Ena sidan av axelbitarna, ovansidan av sidbitarna, 

och undersidan på midjedelen 
22) Sy fast axelneoprenet i bakstycket 
23) Placera häng-ögla i nacken 
24) Banda halsringningen tillsammans med axlelneoprenet 
25) Sy fast axlelneoprenet i framstycket 
26) Sy fast neoprenet i sidorna tillsammans med lappar och mesh-ficka. 
 
FLYTDELAR: 

 
 
 
27) Sy sickning mitt bak 
28) Stoppa foam 1 
29) Sy stickning under foam 1 
30) Stoppa foam 2 
31) Sy stickning under foam 2 
32) Stoppa foam 3 
 
33) Sy stickning mellan tygdelarna 5+7 och 6+8 
34) Stoppa foam 4 och 5 
35) Sy stickning under foam 4 och 5 
36) Stoppa foam 6 och 7 
 
37) Stäng i nederkant runt om 
38) Sy på midje-neoprenet. 
39) Banda sömsmån på insidan runt om. 
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            Väst 1   Väst 3 

 
            Väst 2   Väst 4 
 
VÄST 1 
Vitt tyg: Vitt diffusion textile (finns ej i Baltics utbud idag) 
Gråblått tyg: Diffusion textile RGB 97, 139, 151 (finns ej i Baltics utbud idag) 
 
VÄST 2: 
Rött tyg:  Diffusion Textile, Flagred, DMP130 
Svart tyg: fabr Sealand Balck ZWD 042 
 
VÄST 3: 
Vitt tyg: fabr 4oz white whitecoat  R3201166 
Svart tyg: fabric 2672 black PU coat  R 321267 
 
VÄST  4: 
Svart tyg: Samma som det vita i väst 3. 
Svart i sidorna: Samma som i väst 3. 
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Kostnadkalkyl 
 
Anmärkning: 
Kostnadskalkylen har tagits fram utifrån den materialåtgång som av Baltic har uppskattats för 
västen.  
 
Kostnad för sömnad: 45 sek. 
Fraktkostnad: 8 sek 
Baltics pris 2*tillverkningskostnad 
Pris till kund 2.1*Baltics pris 
 
  
Kalkylen nedan gäller för den röda prototypen. 
  Kostnad röd väst     
       
Material åtgång enhet SEK/enhet kostnad (SEK) 
foder 0,59 m 15,77 9,30
foder* 0,59 m 15,77 9,30
tyg1 (röd) 0,44 m 57,00 25,19
tyg2 (svart) 0,10 m 57,00 5,42
neoprene 1 0,22 m² 18,64 4,10
neoprene 2 0,13 m² 7,39 0,96
airex 0,05 del av sheet 163,40 8,82
cellair 0,30 m 2,35 0,71
mesch 0,05 m 15,77 0,75
delbar zip 1,00 st 6,20 6,20
vattentät zip 1,00 st 6,20 6,20
hällor 6,00 st 0,13 0,78
buckle 1,00 st 1,13 1,13
midjeband 1,00 st 1,25 1,25
cuffstrap ettikett 1,00 st 4,50 4,50
necklabel 1,00 st 0,20 0,20
manual 1,00 st 3,95 3,95
tråd 0,02 del av rulle 87,73 1,98
vikband elastic 1 0,20 m 3,40 0,68
vikband elastic 2 1,40 m 2,30 3,22
velcro hona 0,02 m 1,80 0,04
velcro hane 0,02 m 1,80 0,04
velcro t. cuffstrap 0,10 m 3,60 0,36
totalt mtrl kostn.       95,08
sömnad    45
frakt    8
     148
Fsg pris baltic    296
ca rek. Pris       622
* fodret dubblas då det röda och svarta tyget i denna väst inte är godkänt och behöver stärkas 
med det godkända fodertyget under. 
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Kalkylen nedan gäller för den vita prototypen. 
  Kostnad vit väst    
       
Material åtgång enhet SEK/enhet kostnad (SEK) 
foder 0,59 m 15,77 9,30
tyg1 (vit) 0,44 m 34,89 15,42
tyg2 (svart) 0,10 m 76,57 7,27
neoprene 1 0,22 m² 18,64 4,10
neoprene 2 0,13 m² 7,39 0,96
airex 0,05 del av sheet 163,40 8,82
cellair 0,30 m 2,35 0,71
mesch 0,05 m 15,77 0,75
delbar zip 1,00 st 6,20 6,20
vattentät zip 1,00 st 6,20 6,20
hällor 6,00 st 0,13 0,78
buckle 1,00 st 1,13 1,13
midjeband 1,00 st 1,25 1,25
cuffstrap ettikett 1,00 st 4,50 4,50
necklabel 1,00 st 0,20 0,20
manual 1,00 st 3,95 3,95
tråd 0,02 del av rulle 87,73 1,98
vikband elastic 1 0,20 m 3,40 0,68
vikband elastic 2 1,40 m 2,30 3,22
velcro hona 0,02 m 1,80 0,04
velcro hane 0,02 m 1,80 0,04
velcro t. cuffstrap 0,10 m 3,60 0,36
totalt mtrl kostn.       77,86
sömnad    45
frakt    8
     131
Fsg pris baltic    262
ca rek. Pris       550
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