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FÖRORD
Den aktiva sjöräddaren ägnar sin fritid åt att rädda andra, de förtjänar den bästa och 
mest ändamålsriktiga personliga säkerhetsutrustningen som går att tillverka. Dagens 
utrustning är inte fullt anpassad till den verksamhet som Svenska 
sjöräddningssällskapet utför eftersom det har funnits ett glapp mellan tillverkare och 
sjöräddare. 

Detta examensarbete har varit en mycket intressant och rolig avslutning på 
civilingenjörsutbildningen Teknisk Design vid Luleå Tekniska Universitet. Projektet har 
gått ut på att täppa till glappet mellan SSRS och flytvästtillverkaren och ta hänsyn till 
sjöräddarnas behov på bästa möjliga sätt. Projektet resulterade i en flytväst färdig för 
tillverkning, efter ett stort antal funktions- och prototyptester. Resultatet innehåller 
tillverkningsbeskrivning och själva prototypen.

Beställaren var SSRS men arbetet har även skett tillsammans med Europas största 
flytvästtillverkare Baltic Safety Products. Samarbetet har varit berikande för gruppen 
som produktutvecklare då flera inom båda företagen kontinuerligt engagerat sig och 
hjälpt till att öka kreativiteten med ifrågasättande, förslag och inspiration.

Tidigare kunskaper inom produktutveckling från utbildningen har varit till god hjälp och 
vi är båda nöjda och stolta över arbetet. Vi kunde inte genomfört det utan hjälp från 
några personer som vi vill tacka än en gång:

Jens Samuelsson. Konstant behjälplig, drivande och engagerad ytbärgare för 
Norrlandsflyg och utbildningsansvarig, SSRS.

Anders Håkansson. Handledare, Arbetsvetenskap, LTU
Thore Hagman. Handledare, SSRS
Per Frode. VD, Baltic Safety Products
Margaretha Järlbro. Sömmerska, Baltic Safety Products
Fredrik Falkman, Industridesigner, FIRST
Axel Hellby. Språkgranskning
Mats Ryde. Teknikansvarig, SSRS
Mikael Hinnerson. Ansvarig FIRST-projektet, SSRS
Emil Gustafsson. Utbildare, SSRS
Lars Samuelsson. Utbildare, SSRS
Helge Skärlén. Distriktssamordnare för Stockholm, SSRS
Johanna Mikaelsson. Sjöräddare
Jonas Ekblad. Skribent, På Kryss

Alla de sjöräddare vi intervjuat under sjöräddningskurser
Vänner och familj som stöttat och kommit med lysande idéer

Ernst Hellby Henrik Wilhelmsson



SAMMANFATTNING
Rapporten behandlar den designprocess som genomförts under utvecklingsarbetet av 
en flytväst ämnad för de aktiva sjöräddarna i Svenska sjöräddningssällskapet. Målet 
med projektet har varit att undersöka sjöräddarnas behov och sedan uppfylla dessa 
med en ny optimerad flytväst. Den ska innehålla funktioner som förenklar 
räddningsarbete utan att minska den enskildas säkerhet, den ska ha en 
identitetsstärkande och för målgruppen tilltalande funktion och design.

Projektet syftar till att utveckla befintliga kompetenser inom produktutveckling och 
komplettera med kunskaper inom sjöräddning och textildesign. Initialt medverkade 
gruppen i sjöräddningskurser för ökad förståelse och möjlighet att studera fördelar och 
brister med dagens utrustning. Under arbetet genomfördes intervjuer för att ta del av 
målgruppens åsikter och önskemål.

Omväxlande kreativa metoder tillsammans med kontinuerliga funktionstester hjälpte till 
att utveckla en väl genomarbetad och fungerande flytväst. Idégenerering följt av 
noggranna gallringar landade i ett valt slutkoncept. Detaljdesign togs fram på flytvästen 
som låg till grund för mönsterkonstruktion. En prototyp syddes därefter upp. Tester på 
prototypen säkerställde västens funktion varefter ytterligare en iterativ designprocess 
utrönade i mindre förändringar följt av slutgiltig prototyp och produkt. 

Produkten behöver genomgå ISO-klassning för att kunna säljas, den klass projektet 
riktar in sig på är Flytplagg 50.

Examensarbetets resultatet är en smidig, säker och ändamålsriktig flytväst som 
uppfyller beställarens (SSRS) krav. Västen innehåller innovativa lösningar som inte 
existerar vid projektets genomförande. 

Arbetet kommer nu fortlöpa tillsammans med Europas största flytvästtillverkare Baltic 
Safety Products som kan komma att tas upp flytvästen i sitt sortiment.



ABSTRACT
This report covers the design process implemented during the development of a life 
jacket designed for the active sea rescuer in the Swedish Sea Rescue Society 
(Svenska sjöräddningssällskapet). The project's objective was to investigate the needs 
of the sea rescuer and then meet them with a new flexible lifejacket. It will include 
features that facilitate the rescue operations without reducing the safety of the user, it 
will have a strong identity and appealing function and design.

The project aims to expand existing knowledge in product development and 
supplement it with experience in SAR (search and rescue) and textile design. Initially, 
the group took part in SAR training for better understanding and for the opportunity to 
study the advantages and shortcomings of today's equipment. In the process, 
interviews were conducted to find out the target group's views and concerns.

Varied and creative methods in combination with the continuous function tests helped 
to develop a well thought out and functional lifejacket. Idea generation, followed by 
careful selection produced the final concept. Detailed design was developed on the life 
jacket to form the basis for pattern design. The prototype was then sewn up. Tests on 
the prototype secured the vest feature. Adding one more iterative design process to 
determine and fix smaller errors before initiating the final prototype and product.

The product needs to undergo ISO rating to be sold, the ISO-class the project focuses 
on is the Buoyancy 50.

The result is a flexible, safe and efficient real lifejacket that meets the client 
requirements. The vest provides innovative solutions that did not exist when the project 
is conducted.

The contious work will now carry on with Europe's most prominent lifejacket 
manufacturers Baltic Safety Products, who will add the lifejacket to their range.
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1. INLEDNING
Civilingenjörsutbildningen Teknisk Design vid LTU avslutas med ett examensarbete om 
30 högskolepoäng. Arbetet har utförts mot Svenska sjöräddningssällskapet och 
beskrivs från början till slut i denna rapport.

1.1 BAKGRUND
(SSRS)Svenska Sjöräddningssällskapet är en ideell förening med huvudsyftet att 
främja och bedriva sjöräddningsverksamhet i Sverige. Sällskapet är idag över hundra 
år gammalt och har ca 80 000 stödmedlemmar. De driver och bemannar 67 
sjöräddningsstationer runt Sveriges kust. Flottan består av ca 150 moderna båtar, som 
bemannas 24 timmar om dygnet, året runt av ca 2 000 ideellt arbetande 
besättningsmän. För att läsa mer om sällskapet, se www.ssrs.se.

Sjöräddning ser inte ut som den alltid har gjort, räddningen har gått från att utföras med 
hjälp av traditionella båtar till att nu även ha mer anpassade båtar i aktionen. 
Sjöräddaren kommer på så vis närmre vattnet och utsätts därför själv för en större fara. 
Arbetet nu är även mer aktivt och ställer andra krav på ändamålsriktig utrustning. Det 
finns idag ingen flytväst speciellt anpassad för dessa typer av räddningsuppdrag.

1.2 SYFTE
Att ge den aktiva sjöräddaren ett bra skydd och hjälpmedel både under arbete och då 
den själv blir nödställd.

1.3 MÅL
Att ta fram en prototyp på en flytväst anpassad för SSRS och som uppfyller deras egna 
hårt ställda krav på utrustning.

1.4 AVGRÄNSNINGAR
Tidsbegränsningen på projektet är sex månader. Gruppen avgränsar sig till att ta fram 
en flytväst som ska användas tillsammans med en så kallad entimmesdräkt. Västen 
ska vara anpassad endast för SSRS sjöräddare. Hållfasthetsberäkningar görs ej. 
Ekonomiska beräkningar tas ej i beaktning.
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2. TEORI
Den teori  som redovisas här har varit bra att känna till under projektet och ökat 
förståelse för vikten av att göra en ändamålsriktig flytväst. Immersiondel hämtad ur 
projektrapport Koncept på flythjälpmedel för skridskoåkare (Hellby, Kroon, 
Wilhelmsson, 2010). 

2.1 IMMERSION
Ordet immersion har olika betydelser men används i denna rapport som nedsänkning i 
vatten. Olyckor där offren nedsänks i kallt vatten har allt för många gånger dödligt 
resultat, oftast fastställs dödsorsaken till nedkylning eller hypotermi som det också 
kallas. Detta antagande har under en längre tid använts då det inte har funnits tillräcklig 
med forskning av de verkliga orsakerna. Senare forskning visar på att det är inte 
hypotermi som är det farligaste i kontakt med kallt vatten utan de flesta olyckorna 
orsakas av drunkning eller andra vanliga sjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt. 
Hypotermi finns alltid med i hotbilden vid immersion i kallt vatten men variabler som 
vattnets temperatur och den nödställdes kroppsbyggnad, hälsa, vattenvana och 
förberedelse spelar stor roll för chansen till överlevnad (Golden & Tipton, 1981).

Statistik visar på att de flesta vattenrelaterande olyckor med dödlig utgång sker två till 
tre meter från en säker tillflykt som t.ex land (Golden & Tipton, 1981). Trots att det är 
korta avstånd som de flesta skulle kunna simma utan större problem sker alltså ändå 
många olyckor. Orsaken är att dessa olyckor är oförutsedda. Fiskare bär i regel mer 
säkerhetsutrustning än vad en promenerande person längs en kajkant gör och vid 
immersion i kallt vatten påverkas kroppen på sådant sätt att en person kanske inte ens 
klarar av att simma några meter. Alltså detta första ögonblicket när kroppen sänks ner i 
kallt vatten utgör det största faromoment.

Immersion delas upp i fyra faser, fasernas förlopp sker efter varandra i turordningen 
(Golden & Tipton, 1981).

• Chockfas! 0 - 3 minuter.
• Anpassad fas! 3 - 30 minuter.
• Hypotermifas! 30 - framåt.
• Räddningsfas! Efter räddning.

Varje fas innebär olika risker, samtidigt som kroppen successivt kyls mer och mer för 
varje fas. Kroppens påverkan under dessa faser är också väldigt individuellt.

2.1.1 CHOCKFAS
Den absolut första kontakten med kallt vatten gör att kroppen automatiskt sätter igång 
sina skyddsmekanismer. Dessa eskalerar kraftigt under ca 30 sekunder för att sedan 
sakta stanna av efter två till tre minuter, detta varierar från person till person och kan 
för den ovane vara direkt livshotande. Det första som händer är en djup inandning likt 
en gäspning som fyllor lungorna nära den maximala lungkapaciteten för att sedan 
övergå till allt snabbare andning, man börjar hyperventilera. Hyperventilering med 
nästan fulla lungor kan skapa panikkänslor och desorientation och i värsta fall 
medvetslöshet pga inandning av utandningsluften som består av hög mängd koldioxid. 
Därför är drunkning den mest överliggande faran i denna fas för att den kan drabba 
samtliga, ansiktet riskerar att utsättas för vatten vilket andas in (Golden & Tipton, 
1981). Bästa sättet att förhindra farorna är att bära flythjälpmedel, detta för att hjälpa till 
att hålla huvudet över ytan under den första fasen. Heltäckande klädsel isolerar mot 
det kalla vattnet och kylan blir inte lika plötsligt påtaglig. Det går också att träna och 
vänja sig vid kroppens reaktion. Det går inte att bli av med reaktionerna helt och hållet 
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utan individen skapar en känsla och minnesbild vilket gör att denne vid ett eventuellt 
kritiskt skede är beredd på vad som kommer att hända.

2.1.2 ANPASSAD FAS
Kroppen kyls allt mer ju längre tiden går vilket påverkar rörelser och koordination i 
armar och ben. Detta för att kroppen fortfarande koncentrerar blodflödet till de vitala 
organen så det varma blodet kommer inte ut i armar och ben när blodkärlen har dragit 
ihop sig. Då detta sker ökar blodströmmen i venerna tillbaka till hjärtat och det får jobba 
allt hårdare för att motverka detta ökande blodtryck. I detta skede löper personer med 
redan högt blodtryck risk att drabbas av hjärnblödning och risken för hjärtflimmer och 
infarkt ökar. Kärntemperaturen är här fortfarande nära normal med en differens på 
några få grader. Relativ stor yta som är i kontakt med vatten kontra låg motståndskraft i 
form av muskelmassa och fett gör att nerver, muskler och leder kyls snabbt. För att 
motverka denna temperatursänkning sätter kroppen igång en automatisk 
skyddsmekansim, kroppen börjar att huttra. Huttring är att musklerna kring de vitala 
organen börjar skaka för att alstra värme. Ju mer temperaturen sjunker desto värre blir 
skakningarna För varje grad som muskeltemperaturen minskar förlorar muskeln 3% av 
sin maximala styrka (Golden & Tipton, 1981). Detta resulterar i att det blir allt svårare 
att hålla sig flytande utan flythjälpmedel och det kan likaså vara svårt bara att simma 
ett par meter (Golden & Tipton, 1981). I samma stund det blir svårt att simma, flyter 
den nödställde lägre i vattnet. Rent reflexmässigt lyfts ansiktet och bröstet uppåt för att 
kunna andas vilket positionerar kroppen i en lodrät ställning vilket förhindrar simning 
ännu mer. Det är i denna fas största chansen att genomföra räddning finns. Den 
initierande chocken har lagt sig och man har fortfarande förmågan att tänka rationellt 
och har någorlunda motorik i armar och ben.

2.1.3 HYPOTERMIFAS
Hur länge en person kan överleva i kallt vatten varierar beroende på individens fysiska 
egenskaper och hur pass kallt vattnet är. I vattentemperaturer kring 15°C kan en 
normalbyggd person, vanligt klädd och med flytväst överleva upp till åtta timmar medan 
vissa bara några minuter, då är det oftast andra faktorer som är dödsorsaken och inte 
hypotermi (Golden & Tipton, 1981).

Hypotermi innebär att kroppens kärntemperatur sjunker under den gräns som krävs för 
att de vitala organen ska fungera normalt. Hypotermi kan sägas inträffa då 
kärntemperaturen sjunker till under 35°C (Golden & Tipton, 1981). Vid lägre temperatur 
följer minskad aktivitet på cellnivå och sänkt metabolism. Även hjärnaktivitet minskar 
med ett lägre syrebehov som påföljd. Huttringarna upphör och den nödställde sjunker 
allt mer i medvetandegrad. Kroppen försöker inte längre att skapa värme utan 
fokuserar istället på att spara energin genom att koncentrera blodet till de vitala 
organen. Detta medför ett överskott av volym blod vilket reduceras med att driva ut 
vätska genom urinen. Fortskrider nedkylningen inträffar förr eller senare medvetslöshet 
följt av hjärtstillestånd, detta pga av hypotermi alternativt hjärtarytmi som är störningar i 
hjärtats elektriska signaler.

Hypotermi följer enligt dessa nedanstående karaktäristiska symptom för olika 
kärntemperaturer (Golden & Tipton, 1981).

• 35°C Huttring, försämrad motorik och omdöme. Sista chansen att utföra 
självräddning. 

• 33°C Kraftig huttring, händerna är oanvändbara, förvirring. Utan flythjälpmedel 
är risken för drunkning stor. 

• 30°C Avtagande huttring, kan ej gå och är kraftigt desorienterad, sänkt 
medvetande. 
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• 30-28°C Långsam puls och andning, risk för hjärtflimmer. 
• 27-25°C Medvetslös, kan verka död.

2.1.4 RÄDDNINGSFAS
Även om en nödställd klarat att överleva en längre tid i nedkylt tillstånd är faran inte 
över när den nödställde blir räddad. I många fall har nödställda omkommit antingen 
precis innan räddning, under räddning eller precis efter räddning. Orsakerna är många 
och omdebatterade bland forskare. Dessa ämnen är svåra att undersöka pga att i de 
flesta fall har offrets kärntemperatur varit så pass låg att det är svårt att simulera. 
Likaså är det sällan som endast en orsak föreligger dödsorsaken utan en samling av 
flera som tillsammans bidrar till utgången. Teorierna är både psykiskt och fysiskt 
förklarande. Som tidigare beskrivits koncentreras blodet till de vitala organen genom att 
blodkärlen drar ihop sig och dess ökande blodtryck utjämnas via urinen, detta leder till 
minskad blodvolym. Vid nedkylning blir blodet även tjockare och detta orsakar också 
nedsänkt kardiovaskulär funktion. När kroppen varit nedsänkt i kallt vatten en längre tid 
har den acklimatiserat sig till det kringliggande vattentrycket som även hjälper 
blodkärlens ihopdragning. Vid räddning försvinner detta hjälpande tryck plötsligt vilket 
kan orsaka plötslig ändring av blodtrycket. Som skyddsmekanism använder kroppen 
vid normala omständigheter blodkärlens ihopdragningsförmåga för att öka blodtrycket 
men vid hypotermi är denna skyddsmekansim redan aktiverad i ett tidigare skede och 
därför inte möjlig i detta stadie. Dessutom kan känslan av att räddning är nära vara 
farlig då den kan verka avslappnande vilket också kan resultera i plötslig ändring av 
blodtrycket. Kroppen slappnar av då t.ex en helikopter, båt eller annan 
räddningsfarkost närmar sig (Golden & Tipton, 1981).

2.2 MEDVETSLÖSHET
En medvetslös person bör inte ligga på rygg eftersom personen då förlorar 
muskelkontroll och tungan riskerar att falla bak i halsen. Här täpper den till luftvägarna 
och andning försvåras eller omöjliggörs. Orsaker till plötslig medvetslöshet kan vara 
slag i huvudet, epilepsi och hjärnblödning. I det sista steget i hypotermi infaller också 
medvetslöshet men detta efter att kroppen blivit kraftigt nedkyld under lång tid (Ekblad 
& Mörtberg, 1997).

2.3 ERGONOMI
Sjöräddare arbetar mycket fysiskt och för att utröna hur personlig utrustning påverkar 
detta studeras människans ergonomi.

2.3.1 TUNGA LYFT
Vid arbete med tunga lyft är det flera parametrar som har en avgörande roll om lyftet 
ska upplevas tungt eller vara skadligt för kroppen. Vikt på objektet, dess storlek och 
avstånd från kroppen har stor vikt i bedömningen, men också på vilket sätt lyftet utförs 
påverkar resultatet. I många fall kan skador på muskulatur och ligament härledas till att 
en felaktig kroppsposition har används vid lyftet. De krafter som uppstår i samband 
med lyft går att beskriva med fysikaliska lagar där en viss vikt med ett avstånd från ett 
rotationscentrum skapar ett moment i rotationscentrum. Beroende på storleken på 
momentet utsätts kringliggande muskler för olika belastningar (Se figur 1). För att 
motverka krafterna behövs lika mycket kraft eller mer för att kunna utföra ett arbete 
(Chengalur, Rodgers, Bernard, 2004).
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Figur 1. Illustrerar olika storlekar med samma vikt fast på olika avstånd från kroppen. 
Bild t.v får ett moment på 0.3m*200N=60Nm och bild t.h 0.4*200N=80Nm (Chengalur 
et al., 2004).

Som figur 1 visar ökar momentet i ryggen, trots att vikten är densamma, med 33% 
genom att objektets tyngdpunkt flyttas 10cm längre ut från kroppen. Om överkroppen 
böjs framåt vid lyft påverkar inte enbart objektets vikt momentet i ryggen, kroppens 
egentyngd plus eventuella kläder och annan utrustning ska då också tas med i 
analysen.

2.3.2 RÄCKVIDD
Kroppen är byggd på det sätt att skelettet fungerar som stödstruktur åt muskler och 
andra stödjevävnader. Lederna mellan de olika benen gör rörelserna möjliga och det är 
musklerna som omger benen som utför själva rörelsen. Men det finns begränsningar 
för hur mycket en led kan röra på sig och hur mycket en vävnad kan sträcka sig utan 
att ta skada. Kring lederna ligger ledband som har till uppgift att hindra leden från att 
vrida, glappa eller glida. När leden utsätts för stora rörelser tar dessa ledband emot och 
skulle kraften bli för stor riskerar ledbanden att ta skada (Bojsen-Møller, 2009) (Se figur 
2).

Figur 2. Bild på en arms skelettuppbyggnad samt dess leder och kringliggande 
muskulatur. 

Risken är störst när leden utsätts för extremlägen, dvs det läge en led maximalt kan 
röra sig (Se figur 3). Förutom att risken för skador ökar förlorar även muskulaturen viss 
del av sin styrka i extremlägena, detta är också orsaken till att risken för skador ökar, 
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muskulaturen klarar helt enkelt inte av att stå emot krafterna så ledband och ligament 
får stå för dämpningen (Chengalur et al., 2004).

Figur 3. Illustrationer på maximala rörelser och extremlägen i olika leder (Chengalur et 
al., 2004).

2.3.3 KROPPSMÅTT OCH ANTROPOMETRISK DATA
Vid utformning och utveckling av produkter tänkta att integrera med människan är det 
av stor vikt att ta hänsyn till att kroppens utseende varierar beroende på kön, ålder och 
kondition. I regel är kvinnor kortare och har lägre kroppsstyrka än män och 
kroppsformen ser också olika ut. Studien om människans kroppsmått och proportioner 
kallas för antropometri (Chengalur et al., 2004).

Genom att använda sig av antropometrisk data är det möjligt att utforma produkten 
beroende på vilket sammanhang den ska användas i. Tanken är att utesluta så få 
individer som möjligt för att öka antalet användare. Vid utformning är det svårt att 
anpassa för precis alla mått, därför är sammanställningen av data sådan att den visar 
5te - 95te percentilen där de extrema värden på mått som ligger utanför intervallet inte 
tas i beaktande för att de tillhör ovanligheten (Se figur 4), men som sagt är det 
sammanhanget som avgör vilka mått som ska användas. Exempel på hur intervallet 
kan användas är vid räckvidd där maximala antalet individer ska kunna nå utformat 
utifrån de minsta, dvs 5te percentilen, då kommer även de största att nå. Eller där 
maximala antalet individer ska rymmas utformat utifrån de största, dvs 95te 
percentilen, då kommer även de minsta att rymmas. Detta gör att produkter utformas 
med ökad justerbarhet för att passa så många individer som möjligt. Att designa för 
medelindividen ger inte lika stort omfång på antalet användare då det utesluter 50% av 
populationen (Chengalur et al., 2004).
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Figur 4.Typiskt utseende på fördelningskurva 5-95 percentil. Fördelning på frekvens av 
kroppsmått för kvinnor och män (Chengalur et al., 2004).

Statistisk data som beskriver kroppsmått i olika kroppsställningar illustreras i figur 5 och 
redogörs för i tabell 1.

Figur 5. Illustrationer över antropometrisk data (Bohgard et al., 2008).
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Tabell 1. Mått över antropometrisk data, se nummer i figur 5 och läs av i tabellen 
(Bohgard et al., 2008).

2.4 ANVÄNDANDE AV FLYTVÄST
Många som hamnar i olyckor till havs använder inte flytväst och för att förstå varför 
samt för att försöka ändra på det skrev Sally Turner MCA Lifejacket Wear – 
Behavioural Change. Denna engelska rapport visar att 95 % av alla olyckor innehåller 
mänskliga misstag, eller som vi brukar kalla det - den mänskliga faktorn. Om man kan 
förstå och minska dessa så skulle många olyckor kunna förhindras. 

Det finns mycket bristfällig statistik på olyckor till havs, t.ex finns ofta ingen information 
sparad ifall den nödställde hade flytväst eller ej. Vad som dock finns data på är att av 
de engelska olyckorna till havs med dödlig utgång år 2008 anses 84 % av dessa ha 
kunnat räddas med hjälp av flytväst.

Vidare skriver Turner att förändring av beteendet är viktigt. Målet är att få fler att 
använda flytväst och resultatet blev en annonskampanj med fokus på den chock man 
utsätts för vid kontakt med kallt vatten och hur en flytväst skulle hjälpa (Turner, Wylde, 
Langham, Sharpe, Jackson, 2009).

2.4.1 RÄDDNINGSVÄST ELLER INTE?
Det finns flera åsikter kring vilken typ av flytväst som är bäst och det beror ofta på 
vilken situation brukaren befinner sig i. Standarder och myndigheter har höjt kraven 
och arbetat för att den personliga utrustningen ska bli större, säkrare och mer 
avancerad. Den kända kappseglaren Paul Elvstrøm hävdade redan 1997 i en artikel i 
På Kryss att just detta är fel. Det som behövs i en krissituation är en smidig flytväst 
som låter den nödställda rädda sig själv menar Elvstrøm. Dansken fortsätter kritiken 
mot räddningsvästar och säger att ingen har någonsin räddats av en räddningsväst. 
Statistik på detta saknas ännu (Ekblad & Elvstrøm, 1997).
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2.5 FLYTVÄSTENS ANATOMI
En flytväst består av en mängd olika delar och de är beskrivna nedan.

2.5.1 YTTERMATERIAL
Yttermaterial finns i en mängd olika varianter beroende på ändamål. Vanliga 
seglarvästar har nylontyg för att inte suga upp vatten och tåla en del fukt och slitage. 
Det finns tåligare varianter med PVC-belagd nylon för att kraftigare stå emot uv-ljus, 
oljor och mögel. De uppblåsbara västarna finns även de i olika material så som 
CORDURA® - tyg som tål hårt slitage och aluminiumtäckt Preox/Para-Aramidöverdrag 
som tål värme och lämpar sig för t.ex svetsare. Det finns även yttertyger som har 
fluorescerande färger vilka upplevs ljusare än andra tyger. Det sker en process i tyget 
när det belyses med ljus, en atom exciteras och hamnar i en högre energinivå. Nu 
avger atomen i sin tur energin i form av ljus med en längre våglängd än det belysande 
ljuset. Detta betyder att tyget har en livslängd och tappar till slut sin fluorescerande 
förmåga (Davidson, Herman, Lakowicz, Murphy, Spring, 2009). Detta betyder att tyg 
med denna färg har högre synbarhet än andra tyger (Se figur 6).

Figur 6. Svart yttertyg som används på flytvästens sida mot kroppen, orange och gult 
yttertyg i fluorescerande färger. Dessa syns extremt väl på havet. Foto: Ernst Hellby.

Tyg av nät kan användas för ventilation eller för fickor där innehållet behöver synas (Se 
figur 7).

Figur 7. Svart nättyg, även kallat mesh. Foto: Ernst Hellby.

2.5.2 TRÅD
Flytvästen sys ihop med symaskin. För att få tillräcklig hållfasthet på färdig produkt 
måste rätt sorts tråd användas. För att sy ihop tyg används en tunn tråd med 
polyesterkärna med mycket goda egenskaper och för de sömmar där extra stora 
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krafter kommer belasta, som t.ex fastsättning av remmar, används en grövre, bunden 
och tvinnad polyestertråd. Trådarna finns i olika färger (Se bilaga 1), (Se figur 8).

Figur 8. COATS epic och dabond, den tunnare och den grövre tråden som använts. 
Här i grå färg. Mer info på www.coats.com. Foto: Ernst Hellby.

2.5.3 FLYTMATERIAL
De fasta materialen är tillverkade av ett lätt skummaterial, med stängda celler. De är 
traditionellt ganska styva och något klumpiga. De finns både i tjocka och tunna 
varianter (Se figur 9). Det finns ett nyare material, AIREX® , som medför en smidigare, 
mjukare och tunnare flytväst. En väst kan också vara uppblåsbar, den har då en lunga i 
tåligt textilmaterial, ofta med separerande skikt för att på så sätt få två lungor. De kan 
blåsas upp antingen genom ett munstycke och din egna utandningsluft eller med hjälp 
av en kolsyrepatron. Utlösning för patronen kan ske manuellt, med drag i snöre som 
med en spets penetrerar patronen, eller automatiskt. Där finns antingen varianter som 
löser ut på tryckförändring eller på fukt. De flesta uppblåsbara västar har flera av dessa 
uppblåsningsvarianter på samma lunga. En ouppblåst lunga tar betydligt mindre plats 
än en väst med samma flytkraft som har fasta flytelement.

Det finns flytvästar som både har fasta flytelement och uppblåsbara flytkammare och 
då kallas västen för en hybridväst.

Figur 9. Tre olika flytmaterial, det 1 mm tunna, vita. 20 mm, och 30 mm tjock Airex till 
höger. Foto: Ernst Hellby.
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2.5.4 NEOPREN
Neopren används främst inom dykning till dräkter, handskar, skor mm. och är 
stötdämpande, värmeisolerande samt vattentätt. Neopren kan beläggas med en yta av 
tyg eller nylon beroende på vilken egenskap som söks (Dykarna, 2009).

2.5.5 SELE, REMMAR OCH SPÄNNEN
Selen ska förebygga att brukaren ramlar ut i vattnet. Ofta sitter en d-ring på selen som 
är lätt att klicka i en karbinhake i. Selen sys kraftigt för att säkert tåla stora krafter och 
klara att en person lyfts i den. Alla spännremmar på en flytväst ska även de vara 
kraftigt tilltagna för att tåla t.ex att en person lyfts i västen ombord på en båt. Det går att 
skriva förklarande text på remmar, ett exempel syns i figur 10.

Figur 10. Remmar som används i flytvästar. f.v: kantband, 20 mm rem, 25 mm lyftrem, 
40 mm rem, 50 mm rem till sele. Foto: Ernst Hellby.

Spännena på västen ska även de tåla stora belastningar. Plastspännen är tillverkade 
av Acetal, en kristallin termoplastisk polymer som är mycket stryktålig och tål upprepad 
användning under lång tid i extrema miljöer (Se figur 11), (Se bilaga 2).

Figur 11. Grenbandens spänne överst, låsning på ena sidan. Nedanför. Jet SR Dual för 
åtspänning runt midjan åt två håll. Illustration för remdragning samt produktbild på 
ihopsittande spänne. Illustrationer och foto hämtat ur bilaga 2.

Spännen till selar är tillverkade i rostfritt stål och har en brottgräns på ca 1200 kg. Detta 
är mer än tillräckligt (Se figur 12).
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Figur 12. Selens rostfria spänne består av två olika plattor. Foto: Ernst Hellby.

Tri-glides används för att låsa remmar.Först går remmen igenom en gång, vänder i t.ex 
ett spänne och löper sedan igenom tri-gliden igen. Tri-gliden kan även användas för att 
hålla ihop remmar så de inte trasslar eller för att bara låta en rem löpa i genom och 
vända (Se figur 13).

Figur 13. Tri-glides i Acetal, ämnade för 40 respektive 50 mm rem. Överst: illustration 
för remdragning. Mer info finns på www.itwnexus.com. Foto: Ernst Hellby.

2.5.6 KARDBORRE
Ett material som används på många västar för att sätta fast extra utrustning så som 
reflexer etc. är kardborre. Försämras av vatten och slitage, bör därför användas på 
större ytor för att hålla längre. Kardborre benämns även som velcro (Se figur 14).
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Figur 14. Kardborre 50 mm bred. Foto: Ernst Hellby.

2.5.7 REFLEXER
Reflexer är till för att reflektera ljus mycket väl och bör sitta fast på västen så de syns 
även om västen är delvis i vatten. Det går att skriva en text på reflexen och när den 
belyses syns texten mycket tydligt. En reflex som uppfyller SOLAS (Safety Of Life at 
Sea) standarder tål starkt solljus, repetitiv användning i vatten, smuts, extrema 
temperaturer och kan böjas utan att skadas. De finns i utföranden som kan sys fast på 
textilier och som tejp som kan fästas direkt på en ren yta. Reflexer finns i olika färger 
(Se figur 15).

Figur 15. SOLAS reflex, Reflexite FD1403. Fastsatt på plastväv, 50 mm bred, 
silverfärgad. Foto: Ernst Hellby.

2.5.8 SPRAYHOOD
Sprayhood är en överdragbar huva som sitter fast i halsöppningen på vissa flytvästar, 
den dras sedan manuellt över huvudet och runt om de uppblåsta lungorna. Huvans 
uppgift är att minska vattenskvätt mot ansiktet från vind och vågor samt skapa en 
lugnare, mindre stressad miljö för en nödställd. Huvan är tillverkad i fluorescerande tyg 
och genomskinlig plast (Se figur 16).

Figur 16. Framdragen sprayhood som ska sitta monterad bak på flytvästens 
halsöppning. Foto: Ernst Hellby.
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2.5.9 LAMPA
Enligt SOLAS standard ska en lampa på en flytväst leverera 0,75 cd med ljus och lysa i 
minst åtta timmar. Det finns lampor som börjar lysa när de hamnar i vatten och 
varianter som behöver sättas på manuellt. Lampan ska sitta högt upp på flytvästen för 
att synas väl och den ska fungera i söt- såväl som saltvatten (Se figur 17).

Figur 17. SOLAS-godkänd lampa som monteras på flytväst. Foto: Ernst Hellby.

2.5.10 VISSELPIPA
Visselpipan bör vara i en synlig färg, den vanligaste är orange. Den ska sitta fast i 
västen och vara lätt att hitta och använda och såklart fungera även om den blivit blöt. 
ITW Nexus har tagit fram en visselpipa speciellt för marint bruk. Den är tillverkad i 
nexel som flyter i vatten. Nackdelen är att materialet i övrigt har dåliga egenskaper vad 
gäller att fungera i kalla miljöer (ej under -18°C) eller användas ofta (Se bilaga 2), (Se 
figur 18).

Figur 18. Aqua Marine Whistle och Jet SR Whistleloc från ITW Nexus. Ett kombinerat 
spänne och visselpipa. Orange för utmärkande färg. Foto: Ernst Hellby.

2.5.11 KNIV
Sjöräddaren behöver alltid ha nära till en kniv då tampar och remmar snabbt kan 
behöva kapas. För att en kniv ska kunna finnas på en flytväst måste den vara placerad 
så att den inte kan skada västen när den ska tas fram eller sättas tillbaka. Det finns 
knivvarianter som bara kan skära av saker av visst mått då bladet är gömt, så kallade 
repkapare.

2.6 STANDARDER
Det finns olika standarder flytvästar måste uppfylla beroende på vilken målgrupp 
västen riktar sig till.

2.6.1 SOLAS
International Maritime Organisation (IMO, mer info på www.imo.org) är en internationell 
sjöfartsorganisation som ligger under FN (Förenta Nationerna). Under detta finns 
organet SOLAS, förkortning på Safety Of Life At Sea, som är ett internationellt 
regelverk över säkerheten till sjöss för handelsflottan och kommersiell trafik. Reglerna 
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är indelade i olika kategorier och täcker allt från stabilitet och brandskydd till 
livräddningsutrustning där flytvästar faller inom ramarna (LSA CODE). Då 
sjöräddningssällskapet inte behöver uppfylla SOLAS är detta heller inget krav att 
uppfylla, utan en bra grund att utgå från. En SOLAS-godkänd flytväst ska uppfylla:

• Lättförståelig och enkel att ta på.
• Tåla ett fall från 4,5 m.
• Vid immersion i vatten ska västen inom loppet av 5 sekunder vända en 

medvetslös person till en ryggliggande flytposition på minst 20 grader från 
upprätt ställning och med ett fribord på minst 120 mm mellan vattnet och 
andningsvägarna.

• Max 5% av flytkraften får förloras efter 24 timmar helt nedsänkt i vatten.
• Utformad så att en nödställd kan simma en kortare sträcka och ta sig upp i en 

räddningsflotte eller båt.
• Visselpipa ska sitta fast med snöre till västen.
• Nödljus placerad på övre delen av västen.
• Om det är en uppblåsbar väst ska den vara utrustad med dubbla uppblåsbara 

kammare med en automatisk, en manuell mekanism och möjlighet till manuell 
uppblåsning.

2.6.2 ISO-KLASSIFICERING
ISO-standarder använder enheten Newton, N. 10 N motsvarar ungefär 1 kg flytkraft. 
Det finns fyra Newtonklasser som en flytväst kan bli testad och godkänd i av EU, högre 
Newtonklass medför mer flytkraft och hårdare regler. Klasserna sträcker sig från 50 N 
till 275 N (SIS, Swedish standards institute).

50 NEWTON
Tänkt att användas i skyddat vatten nära till land och räddning. 
Denna typ av flytväst eller flytplagg ska hjälpa till att hålla en 
simkunnig person från 25 kg och uppåt flytande men inte 
nödvändigtvis deras luftvägar ovan vattnen.

100 NEWTON
Västen klassas som räddningsväst och ska vända en person till 
ryggläge. Västen ska ha en stor krage och är lämplig för både 
simkunniga och icke simkunniga personer.

150 NEWTON
Användningsområdet sträcker sig lite längre och västen kan 
användas i sämre väder än ovanstående men fortfarande är tanken 
att den ska användas relativt kustnära. Denna väst ska vända en 
person och hålla den liggande på rygg så att luftvägarna är ovan 
vattenytan. Västen ska göra detta utan hjälp från nödställd. 
Uppblåsbara räddningsvästar erbjuder ouppblåst ingen bärförmåga 
och rekommenderas därför endast till simkunniga personer. För 
personer från 40 kg och uppåt.
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275 NEWTON
Denna klass ska klara allt som 150N-klassen lovar. Utöver det ska 
den klara av mer extrema förhållanden och är rekommenderad för 
personer som vistas offshore. Även denna saknar bärförmåga när 
den inte är uppblåst och rekommenderas till simkunniga personer 
med vikt över 40 kg.

2.6.3 CE
Betydelsen av förkortningen är Communitas Europea och översätts till svenska med I 
överensstämmelse med EU-direktiven. CE-märkningen innebär att tillverkaren 
ansvarar för att produkten uppfyller alla lämpliga krav enligt EU-direktiven. Flytvästar 
måste vara CE-märkta för att säljas i Sverige, för mer information se 
www.cemarkning.se.
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3. METOD
Vedertagna metoder för produktutveckling används för att nå ett önskat resultat, här 
beskrivs de metoder som använts under utvecklingen av flytvästen.

3.1 PLANERING
Initialt i ett projekt behöver en planering sammanställas, denna kommer att styra hur 
och när projektets olika delar kommer att fortskrida. Det är även kritiskt att alla 
inblandade har klart för sig vilken roll de har och vad som förväntas av dem och det är 
därför en projektplan upprättas. Denna gör gruppen tillsammans med uppdragsgivare 
och arbetsgivare, den ligger till grund ifall det skulle bli frågetecken vem som åtagit sig 
vad. I projektplanen finns beskrivning, avgränsningar, mål och tidplan (Johannesson, 
Hans; Persson, Jan-Gunnar & Pettersson, Dennis, 2004).

3.2 PROJEKTSTRATEGI
För att beskriva cyklisk problemlösning används en cirkel med tårtbitar (Se figur 19). 
Bitarna symboliserar varje del i designprocessen. Cirkeln ska sedan rullas runt för att 
på så sätt gå i genom processen flera gånger. Under första varvet fokuserar gruppen 
på att planera arbetet, formulera problem och frågeställningar samt att ställa upp krav 
och önskemål med projektet. Under det andra varvet läggs vikten på att uppfylla alla 
krav och önskemål för att sedan påbörja de kreativa metoderna och ta fram 
lösningsförslag. I det tredje varvet ska en slutgiltig lösning tas fram med hjälp av att 
värdera lösningar och sedan gå in på detaljutformning (Karlsson, Osvalder & Rose, 
2008).

Figur 19. Cyklisk problemlösning illustrerad (Karlsson, Osvalder & Rose, 2008).

Ett annat sätt att tänka kring designprocessen har en amerikansk creative director en 
intressant teori kring. Han kallar det Evaluation criteria for great design (DiTullo, 2011)
(Se figur 20). Design liknas vid en pall där fyra lika långa ben står för användare, kultur, 
industri och skapare. Att lösa problem för brukaren är sedan tidigare accepterat och 
anses som hjärtefrågan för en designer. Industrin anses som nödvändig för att kunna 
skapa, producera och nå ut till användaren. Att däremot ge lika mycket plats, eller ett 
lika långt ben på pallen, till upphovsmannens egna känslor och tankar kring produkten 
är inte lika accepterat utan benämns ofta som styling. Det fjärde benet på pallen 
handlar om att använda designarbete revolutionärt och i det förändra kulturen eller 
samhället och på så sätt sälja in sin produkt.

17
METOD



Figur 20. Illustrativ bild över Evaluation criteria of great design (DiTullo, 2011).

3.3 INFORMATIONSINSAMLING
Tidigt i projektet påbörjas insamling av information för att sätta sig in i ämnet och 
identifiera behov, de som projektet behandlar beskrivs här.

3.3.1 KONKURRENTANALYS
Vid produktutveckling är det viktigt att undersöka hur liknande, redan befintliga 
produkter ser ut och fungerar. Genom analys av deras för- och nackdelar kan vidare 
arbete inspireras. En bra lösning kanske kan göras ännu bättre och en dålig helt 
förändras. Det är även viktigt att undersöka mode, trender och ny teknik för att på så 
sätt ha möjlighet att öka värdet på sin produkt.

3.3.2 INTERVJU
Intervjuer grupperas in i tre olika kategorier, strukturerad, semistrukturerad och 
ostrukturerad intervju.

Under den strukturerade intervjun ställer utfrågaren specifika och förutbestämda frågor 
i syfte att styra intervjun i en tydligt riktning. Samma frågor ställs till alla om flera 
personer ska intervjuas. Den strukturerade intervjun gör sig bäst när intresseområdet 
är preciserat då mer detaljerad information kan fås fram inom detta område.

Även den semistrukturerade bygger på förutbestämda frågor eller ämnesområden. 
Samma frågor ställs också till alla intervjuobjekt dock kan formuleringarna vara lösare 
för att ge möjlighet till öppnare svarsmöjligheter. Här behöver inte heller frågeföljden 
vara bestämd av samma anledning som för formuleringarna.

Den ostrukturerade intervjun är mer likt ett fritt samtal kring ämnet. Detta innebär stor 
flexibilitet och här uppmuntras och används följdfrågor aktivt. Öppen formulering på 
frågorna gör att svaren inte styrs. Frågorna anpassas från intervju till intervju och 
möjligheten till informationsinsamling är stor. Denna typ av intervju kan med fördel 
användas initialt i ett projekt när frågeställningarna är många. Intervjumetoden är bra 
för att ta del av kunskap från den som besitter stor erfarenhet och ger möjlighet att få 
svar på komplicerade frågor. (Johannesson et al., 2004)

3.3.3 LITTERATURSTUDIE
Information behöver samlas in och kunskap kring ämnet måste ofta initialt förbättras. Är 
sedan informationen lättillgänglig under projektet förenklas specifika sökningar i ett 
senare skede. Information kan finnas i tidskrifter, faktaböcker, forskningsrapporter etc.
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3.3.4 KURSER
Det är viktigt att förstå sig på ämnet innan behov kan identifieras och eventuella behov 
kan fyllas. Ett utmärkt medium för detta är att utbilda sig i ämnet och gå kurser för att 
prova på och iscensätta verklighetstrogna händelser. Detta för att lättare kunna 
identifiera behoven. Dessutom är det till hjälp när projektet går in i den kreativa fasen 
då det är lättare att referera till och kunna dra slutsatser utifrån egna erfarenheter.

3.4 NULÄGESBESKRIVNING
Metodens uppgift är att genom insamling och beskrivning av fakta kring det befintliga 
läget få en klar överblick. Genom att beskriva och analysera den nutida situationen kan 
kritiska punkter upptäckas, men samtidigt ser man vad som är bra med marknadens 
befintliga produkter. Undersökningar och/eller beskrivningar av nuläget i bild och text är 
adekvata hjälpmedel i nulägesbeskrivningen.

3.5 SYSTEMATISK PROBLEMBEHANDLING
För att lösa problem inom design och produktutveckling räcker det oftast inte att med 
ren intuition söka lösningar. Genom att betrakta problemen som delproblem där alla 
kräver en genomtänkt och analyserad lösning nås inte bara ett bättre säkerställt 
resultat, utan finns också större möjligheter till dokumentering, vidareinformering och 
större överblick i projektet.

För att skilja på problem går det till en början att kategorisera antingen efter förväntat 
resultat eller efter komplexitet. Det förväntade resultatet kan ha endast en rätt lösning 
eller flera godtagbara lösningar och komplexiteten kan antingen vara hög eller låg.

En enkel indelning på arbetssteg i problemlösning är till hjälp i lösningsprocessens 
gång. Detta är till hjälp då det krävs kontinuerlig insamling av information och 
dokumentering av arbetet och resultat. Arbetsstegen går att upprepa och läggas till, allt 
beroende på problemets omfattning. Arbetsstegen kan vara:

• Bestämma problem.
• Undersöka problem.
• Lösa problem.

3.5.1 BESTÄMMA PROBLEMET
Problembestämning har till syfte att klargöra problemet. Det är av stor vikt att rätt 
uppfattning om själva arbetsuppgiften eller problemet fås. Under arbetets gång då 
mycket information behandlas är det inte ovanligt att problembestämningen får justeras 
eller helt göras om. Lika viktigt är det att formuleringen på problem inte får begränsa 
antalet lösningsmöjligheter.Till hjälp att formulera och bestämma problemet finns ett 
antal metoder att tillgå. Dessa bygger på att göra samtliga involverade i arbetet 
medvetna om problemets karaktär, t.ex situationsbestämmningsmetoden.

Situationsbestämmningsmetoden
Metoden bygger på att besöka platsen där problemet finns eller där den tänkta 
lösningen är tänkt att användas. Genom att göra intervjuer, frågeställningar och 
observationer på plats skapas en realistisk uppfattning av problemet och de 
förhållanden som omger det. Att själv utsätta sig för problematiken är lärorikt för att i 
senare skede i utvecklingsprocessen lättare kunna återkoppla till problemet. Alla 
moment som genomförs är viktiga att dokumentera. Detta kommer att vara till stor hjälp 
senare i arbetet då all dokumentation kan analyseras på ett systematiskt sätt och ligga 
till grund för beslut. Metoden är lämplig att tillämpa efter att en preliminär 
förundersökning har genomförts och att samtliga involverade är kunniga i ämnet, detta 
för att på ett strukturerat arbetsätt studera det verkligt relevanta som omger problemet.
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För att enkelt bestämma problemet delas det oavsett metod in i följande tre delar:

3.5.1.2 FORMULERA PROBLEMET
Formuleringen på problemet ska vara så kort och koncis som möjligt så att begrepp 
och uttryck som kan misstolkas undviks. Formuleringen ska inte heller låsa till en 
teknisk lösningen utan vara så öppen som möjligt, detta för att ge utrymme åt nya 
problemlösningar.

3.5.1.3 BESTÄMMA PROBLEMNIVÅ
Beroende på problemets omfattning är det lämpligt att som utgångspunkt bestämma 
behandlingsnivå på problemet. Hög nivå medför bredare formulering, mer radikala och 
många lösningar och ökande arbetsmängd. Låg nivå medför mer konkret formulering, 
begränsande lösningar och mindre omfattande arbetsmängd. Genom att ställa frågan 
varför? höjs problemnivån, ställer man frågan hur? sänks problemnivån.

3.5.1.4 DELA UPP OCH AVGRÄNSA PROBLEMET
Problemet bör också avgränsas för att klarlägga dess omfattning och gränser, vad ska 
behandlas och vad ska inte behandlas. Det kan vara avgränsningar gällande 
resultatets verkande miljö samt vilken är användaren och relationen med människan.

3.5.2 UNDERSÖKA PROBLEM
Genom fördjupade studier i problemets bakrund, nuläge och framtida situation fås 
sådan förståelse att lista på kriterier, krav och funktioner kan upprättas så heltäckande 
som möjligt. Detta genom att uppdela problem, analysera problem och precisera 
problem.

3.5.2.1 DELA UPP OCH ANALYSERA PROBLEMET
Inte sällan måste insamlat material genomgå mer ingående undersökningar. Det kan 
innebära klarläggning av delproblem i det verkliga problemets sammansättning, 
bearbetning och sammanställning av utredningsmaterialet. Det bör sedan mynna ut i 
att förslag på kriterier och funktioner utformas.

3.5.2.2 PRECISERA PROBLEM
Ofta formuleras allt för många kriterier, funktioner, krav och önskemål för att man ska 
kunna ta samtliga i beaktande. Innan sökande efter lösningar gäller det att ha 
sammanställt kriterier efter att ha genomfört ett urval och formulerat olika kriteriers 
betydelse och samband. Den sammanställda uppställningen ligger till grund för 
framtida lösningsförslag. För att ge insikt och förståelse för problemets 
sammansättning finns ett antal metoder. Metoderna syftar till att öka förståelsen men 
också påvisa om extra insamling av information eller data krävs.

3.5.3 LÖSA PROBLEM
Att lösa problem innefattar att lösa både total- och delproblem. Syftet är att ta fram ett 
eller flera lösningsförslag som uppfyller kriterier och eliminerar anledningarna till 
problemet i så stor utsträckning som möjligt. Att lösa problem innefattar ofta flera 
omgångar. En preliminär omgång ger ofullständiga förslag, en förädlad, slutlig omgång 
görs sedan där intressanta förslag förbättras, vidareutvecklas och genomgår en 
noggrannare bedömning och selektiv urvalsprocess.

3.6 KRAV OCH ÖNSKEMÅL
Projektet behöver fasta punkter att luta sig mot med tydliga krav och önskemål som 
lösningen ska uppfylla. Dessa samlas i en kravspecifikation.
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3.6.1 KRAVSPECIFIKATION
För att både uppdragsgivare och uppdragstagare ska ha möjlighet att ställa sina krav 
och önskemål upprättas en kravspecifikation med alla inblandade parter. Dokumentet 
förklarar vad lösningen ska uppfylla, krav och önskemål definieras:

Krav: Funktion skall fullständigt uppfyllas

Önskemål: Tillåts uppfyllas mer eller mindre fullständigt genom olika lösningar

3.7 KREATIVA METODER
När problemet är bestämt är det dags att lösa det, projektet fortlöper in i 
problemlösningsfasen. Det finns här ett par metoder som säkerställer att lösningarna 
fyller sitt syfte. Metoderna går ut på att ta fram en eller flera lösningar vilka i senare 
skede ska utvärderas och väljas.

3.7.1 BENCHMARKING
En teknik där en grafisk profil utvecklas för tillfredsställelsen hos kunden men även för 
de egna och konkurrenternas konstruktionslösningar. Med hjälp av denna kan kundens 
krav och önskemål värderas och prioriteras under produktutvecklingen.

3.7.2 IDÉSKIFTESMETODEN
Metoden går ut på att flera deltagare kommer på egna idéer som sedan lämnas över till 
nästa person som tar över och fortsätter. Idéerna ska skiftas runt tills alla har bearbetat 
allas idéer. Detta är en metod som fungerar bäst i grupper om tre eller något större 
(Johannesson et al., 2004).

3.7.3 KATALOGMETODEN
Enkel metod där liknande produkters utseende och funktioner ska undersökas. Ur detta 
ska sedan nya förslag tas fram (Johannesson et al., 2004).

3.7.4 BRAINSTORMING
En större grupp samlas i syfte att inspirera varandra till ökad kreativitet och även här 
förbättra varandras lösningar och idéer. Gruppen bör bestå av människor med olika 
bakgrund för att inte få för enkelspåriga lösningar. En gruppledare berättar 
problemformuleringen som kan vara för hela produkten eller för en mindre del. I denna 
metod är negativ kritik inte tillåten för att öka antalet idéer och tillåta nytänkande 
(Johannesson et al., 2004).

3.7.5 SKETCHING
Penna och papper går inte ur tiden och brukas under hela projektet. Metoden förenklar 
förklaringar och beskrivningar av lösningar och idéer. Sketching används ofta under 
idéskiftesmetoden och brainstorming då skissning sker på egna och varandras 
lösningar. Sketching sträcker sig från enkla skisser till mer avancerade illustrationer. 
Skisser kan vara undersökande, kommunicerande eller övertygande och alla dessa 
lämpar sig mycket väl att använda under designprocessen (Olofsson, Sjölén. 2005).

3.8 UTVÄRDERING OCH VAL
Under utvärdering framkommer hur väl de utvecklade lösningarna står sig mot de 
kriterier som tidigare ställts upp. Valet faller på den idé som klarade sig bäst.

3.8.1 IDÉMATRIS
Idématris är en metod för att kartlägga och samla projektets samtliga lösningsidéer i 
olika underkategorier. För att förenkla kan små skisser läggas till varje idé i matrisen. 
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Från matrisen plockas sedan delar för att sätta samman hela koncept. Metoden hjälper 
till att bringa ordning i ett projekt med många olika dellösningar (Johannesson et al., 
2004).

3.8.2 ELIMINERINGSMATRIS
För att enkelt ta bort orimliga och ogenomförbara lösningar används gallringskort. Här 
ställs hela koncept mot följande kriterier:

• Uppfyllnad av delfunktion.
• Samtliga krav uppfylls.
• Realiserbar.
• Kontroll av kostnadskrav.
• Inbyggd säkerhet.
• Föredras av annan orsak.
• Finns tillräcklig kunskap om lösningen.

För att ett koncept ska gå vidare krävs det att den uppfyller alla kriterier (Pahl, Beitz, 
Feldhusen, Grote, 2007).

3.8.3 ÖNSKEMÅLSTRÄD
Ett illustrerat träd till för att visa på önskemålen och den vikt de tilldelas i projektet.

3.8.4 ÖNSKEMÅLSVIKTNING
De önskemål som finns i kravspecifikationen kan hjälpa till att vägleda slutresultatet i 
projektet. Alla önskemålen jämförs mot varandra och ges i slutändan en viktfaktor. Den 
säger hur önskemålen förhåller sig till varandra och vilka önskemål som bör läggas 
mest vikt vid i arbetet. Önskemålsviktning går till enligt följande:

För att få en enklare tabell tilldelas varje önskemål en bokstav: A, B, C, etc och sätts in 
längs både x- och y-axeln i en matris. Önskemålen ska nu ställas mot varandra, A mot 
B, A mot C A mot D, etc. och sedan B mot C, B mot D, B mot E etc tills alla önskemål 
har jämförts med varandra. När t.ex A och B jämförs kan antingen A vara viktigare än 
B, och då får A 2 poäng och B 0 poäng, B viktigare än A eller så är de lika viktiga och 
båda tilldelas 1 poäng. Detta ger en kvadratisk matris med värden 0, 1 eller 2. I den 
nedgående hypotenusan jämförs önskemålet mot sig själv därför tilldelas denna 
diagonala rad 1 från början. 

Varje önskemål får i x-axeln ett visst antal poäng, dessa delas med den totala summan 
poäng för att få ut en viktfaktor. Alla önskemåls viktfaktorers summa ska bli 1. 
Faktorerna kan nu sättas in i önskemålsträdet.

3.8.5 ICKEMETODER
Metoder som inte självklart passar in i grafer och tabeller, är systematiska eller ens 
strukturerade kan också fungera för att få fram en bra lösning. Uteslutning med hjälp av 
egna erfarenheter, tester och jämförande av för- och nackdelar är exempel på sådana 
(Johannesson et al., 2004). 

3.9 MODELLBYGGNAD
I syfte att illustrera de lösningar som tagit sig igenom utvärderingarna kan modeller 
tillverkas. Dessa bör inte vara för tidskrävande eller kostsamma i ett tidigt skede. Det 
kan handla om funktionsmodeller, tillverkade i dator eller för hand. Modellen kan sedan 
användas för att analysera lösningen för sitt ändamål, en specifik funktion eller ett 
utseende.
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4. GENOMFÖRANDE
Detta kapitel är en beskrivning av hur produktutvecklingens olika metoder har använts i 
projektet.

4.1 PLANERING
Under projektets start delades ansvarsposterna upp mellan gruppmedlemmarna. 
Projektledaransvar delas mellan gruppmedlemmar och de resterande posterna 
fördelades enligt följande.

• Henrik - Kontakt och testansvarig. 
• Ernst - Rapport-, presentation- och dokumentationsansvarig.

Projektplan med förklarande Ganttschema (Se bilaga 3) över projektets tidfördelning 
upprättades och godkändes av handledare för att ligga till grund för både 
uppdragsgivare och uppdragstagare.

4.2 NULÄGESBESKRIVNING
Här följer en genomgång av en svensk sjöräddares situation och utrustning som den 
såg ut hösten 2010.

4.2.1 SJÖRÄDDARE I ARBETE
Att jobba som sjöräddare är ett ideellt antagande, kravet är att från larmet går ska 
båten bemannas och kasta loss inom femton minuter och inom en timme ska enheten 
kunna vara på senast kända position. Sjöräddarna är till vardags vanliga snickare, 
läkare eller kanske studerande, kvinnor och män, stora som små men med ett 
gemensamt intresse att hjälpa människor i nöd. Med sjöräddningssällskapets 
övertygelse att tid räddar liv, ställer det stora krav på fartyg, utrustning och besättning 
ombord för att snabbt och smidigt kunna agera i en utryckning. För att få det 
sammansvetsande teamwork som krävs ombord på sällskapets båtar och mellan 
sjöräddningen och andra operativa myndigheter, övas det fler gånger än antalet 
utryckningar. Ombord varierar antalet besättningsmän beroende på enhet och uppdrag. 
I regel finns alltid en befälhavare ombord som har till uppgift att ha det övergripande 
ansvaret och möjlighet att kunna delegera och en skeppare som ansvarar för säker 
framfart av enheten. Övrig besättning hjälper till med framfart av båten, navigering, 
arbetar på däck där de är den verkliga räddande handen för en nödställd och har 
ansvar för vård av patient. Vid däcksarbete är arbetsuppgifterna många och betydligt 
mer utsatta för faror och väders påverkan, detta sammantaget ställer stora krav på den 
personliga utrustningen. Arbetet sker nära eller i direkt kontakt med vattnet där ett stort 
säkerhetstänkande för dels den egna säkerheten dels säkerheten för den nödställde 
föreligger. För att en undsättning ska fungera snabbt men ändå så riskfritt som möjligt 
är alla roller ombord av lika stor vikt för ett lyckat resultat. Varje larm är unikt och det är 
sällan en besättning vet exakt vad som väntar på plats. Det kan vara allt ifrån en 
bogsering av en fritidsbåt på lugn sjö med värmande solljus till undsättning av skadade 
personer ombord en sjunkande segelbåt i 24m/s en kall, regnig höstkväll där riskerna 
för att själva hamna i nöd är betydligt större.

Sjö- och flygräddning i Sverige ansvarar Sjöfartsverket men sköts praktiskt av JRCC 
(Joint Rescue Coordination Centre), beläget i Göteborg. Deras uppgift är att övervaka 
Sveriges kust och luftrum efter nödanrop. De sköter den strategiska planeringen för ett 
uppdrag och fungerar som sambandscentral då flera enheter eller myndigheter deltar i 
operationen. De har koll på vilka enheter som är operativa, var dessa är positionerade 
och bestämmer vilka som ska larmas. I regel sänds flera enheter ut på samma uppdrag 
ifall den ena skulle få problem. Under pågående insats görs en kontinuerlig 
rapportering av läget från enheter på plats och vidare instruktioner ges via radio eller 
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telefon. JRCC håller då reda på aktuell position på räddande enheter och position för 
insats.

4.2.2 UTRUSTNING
Till sitt förfogande har sjöräddaren diverse utrustning med sig under sina uppdrag. 
Denna utrustning tillhandahålls av SSRS men det är även tillåtet att ta med personliga 
tillhörigheter. Det är också upp till varje räddningsstation att bestämma vilken utrustning 
som ska användas och till vad. Därför kan uppsättningen variera något men det som 
används mest frekvent är:

4.2.2.1 LARMSTÄLL
Vanliga arbetsbyxor med antingen t-shirt och varmare tröja med SSRS märke. Används 
mestadels sommartid och vid arbete på stationen eller bärs som utryckningsplagg. Till 
dessa kan en varmare fodrad jacka användas. Larmställ måste kompletteras med en 
flytväst vid vistelse på sjön.

4.2.2.2 URSUIT ENTIMMESDRÄKT
Ursuit entimmesdräkt är en isoleringsdräkt som är vattentät och ska klara att användas 
i en timme i 5°C vatten. Till dräkten följer det även med våtdräktshandskar och huva. 
Den används vid uppdrag eller övningar i eller i närhet av kallt vatten eller vid 
beträdande av isar. För att få den värmeisolerande effekten används ett kraftigare 
underställ och sockor under dräkten. Vid framfart med Rescuerunner är den ett krav. 
Dräkten i sig ger ingen flytkraft så en flytväst måste alltid bäras vid användande. 
Dräkten kan stänga inne luft runt kroppen vilket kan ge mycket stor flytkraft men denna 
räknas inte. Möjlighet att söka mer information om dräkterna finns på www.ursuit.fi (Se 
figur 21). En entimmesdräkt har följande egenskaper:

• Skyddande tyg av Gore Tex med PTFE-membran för ventilation men ändå 
vattentät.

• Dubbelsöm och tejp.
• 3 mm neopren i halstätning, ärm-manschetter, handskar och huva.
• Ficka för handskar.
• Reflexer.
• Torrdragkedja.
• Ficka för radio.

Figur 21. Ursuit 5020 2 Immersion suit (entimmesdräkt). www.ursuit.fi.

4.2.2.3 MULLIONDRÄKT
En Mulliondräkt är ett plagg som kan dras över vanliga kläder och har en inbyggd 
flytkraft som uppfyller ISO-klassifieringen Flythjälpmedel 50N. Dräkten har lättåtdragen 
åtsnörning vid ärmslut och fotdel för att hindra vattentillförsel. Vid immersion kommer 
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dräkten fyllas med vatten, detta för att kroppen sedan ska värma upp det likt en 
våtdräkt och på så vis klara av längre tid i vattnet och fördröja hypotermi. Information 
finns på www.mullion.be (Se figur 22). Mulliondräkten har följande egenskaper:

• Midjerem med quick releasespänne.
• Flytmaterial med stängda celler.
• Slitstarkt vattentätt material.
• Stora höftfickor.

Figur 22. Mullion 1MC5. www.mullion.be.

4.2.2.4 FLYTVÄST
En flytväst ska alltid användas vid arbete på däck eller annan utsatt miljö där risk att 
ofrivilligt hamna i vattnet föreligger. Det råder skilda meningar om en flytväst ska bäras 
inne i styrhytt eller i maskinrum av anledningen att om båten skulle kapsejsa finns 
risken att fastna i något vid evakuering. De flytvästar som används inom sjöräddningen 
idag är:

Baltic Argus, en uppblåsbar flytväst som är den mest förekommande. Används på däck 
och även inne i styrhytt och tillsammans med larmställ, mullion eller entimmesdräkt. I 
uppblåst läge har den en flytkraft på 150N, säkerhetssele med d-ring för förankring av 
livlina, beslag i rostfritt stål. Sprayhood finns att komplettera med (Se figur 23).

Figur 23. Baltic Argus. www.baltic.se.

Baltic Rescue, en hybridväst med hög säkerhet. Används primärt vid framfart av 
Rescuerunner men även ombord sällskapets öppna snabbgående båtar och 
tillsammans med entimmesdräkt eller larmställ. Västen har flytkraft fördelat med 77N i 
fast material och 185N i uppblåsbar lunga med två kammare, totalt 268N. Västens 
lunga kan blåsas upp på olika sätt. Den har automatisk utlösningsmekanism, två 
manuella mekanismer samt tre olika sätt att med munnen blåsa upp lungan. På västen 
finns hållare för kniv, VHF-radio, en integrerad sprayhood, dubbla grenremmar, dump- 
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och påfyllningsventil samt en säkerhetssele med d-ring för förankring av livlina (Se figur 
24).

Figur 24 Baltic Rescue. www.baltic.se.

Seglarvästmodellerna är många men ändå lika varandra i grunden. Används främst vid 
arbete på däck eller ombord sällskapets öppna båtar och svävare och tillsammans med 
larmställ eller entimmesdräkt. Dessa västar uppfyller kraven för ISO-klassifieringen 
50N och kan levereras med sele för förankring av livlina. Vidare information om Baltic 
och deras västar finns på www.baltic.se (Se figur 25).

! !
Figur 25 Baltic Offshore. www.baltic.se.

4.2.2.5 RADIO
När det behövs radiokommunikation över längre avstånd mellan en sjöräddare och 
andra enheter används en VHF radio, Icom IC-M72. Används vid framfart med 
Rescuerunner men även vid ilandstigning för sök på öar eller vård av patient. 
Information om Icom finns på www.icomamerica.com (Se figur 26).

Figur 26. Icom IC-M72. www.icomamerica.com.
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4.2.2.6 PELTOR HÖRSELKÅPOR
Ombord på sällskapets enheter är det ofta en bullrig miljö, från motorer eller väder och 
vind utomhus. För att besättningen ska kunna samtala används ljudisolerande kåpor 
med inbyggd kommunikation, intercom. Kåporna brukas tillsammans med larmställ, 
mulliondräkt, entimmesdräkt och flytväst i olika kombinationer. Från hörlurarna går en 
sladd till en fastsittande PTT(Push To Talk)knapp. Denna monteras utanpå västen eller 
på kläder med en clips. Mer information hittas på www.peltor.se (Se figur 27).

! ! ! !
Figur 27. Peltor Rally Headset Standard. www.peltor.se.

4.2.2.7 HJÄLM
Hjälm används framförallt i kombination med entimmesdräkt och flytväst vid 
användning av Rescuerunner. Hjälmen är av modell Predator Full Cut men extra 
anpassad för sjöräddning av sällskapet själva med ett visir från Jofa och inbyggd 
kommunikation för att användas tillsammans med VHF radio samt en pannlampa (Se 
figur 28).

Figur 28. T.v: Predator Full Cut. t.h: samma hjälm modifierad. 
www.predatorhelmets.com. Foto: Jens Samuelsson.

4.2.2.8 RADIOPLATTA
Vid användning av hjälm med radiokommunikation behöver radioutrustningen på något 
sätt fästas på flytvästen. Då kombinationen hjälm och radio främst används på 
Rescuerunner ställs det stora krav på enkel åtkomst och minimal risk att fastna i 
sladdar. För att lösa detta använder sjöräddningen sig av en egentillverkad radioplatta, 
en platta gjord i plast som håller radio, PTT (Push To Talk) och dess sladdar på plats 
med anpassade fästen. Undersidan av plattan är klädd med kardborre och kan fästas 
på en kardborrebeklädd yta, t.ex över bröstet på en Baltic Rescue. När 
radioutrustningen är monterad på plattan är det enklare att ha koll på utrustningen samt 
att ta bort från flytvästen då allt sitter som en modul.

4.2.2.9 KNIV
I arbete med och kring båtar finns mycket tampar och rep som kan innebära stor fara 
för besättningen. För att lätt komma loss eller frigöra saker används en hopfällbar kniv 
som har ett blad i rostfritt stål och ett skyddande material med flytförmåga så den inte 
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sjunker om man skulle tappa den. Information om kniven finns på 
www.oceansafety.com (Se figur 29).

Figur 29. Ocean Safety flytande säkerhetskniv. www.oceansafety.com.

4.2.2.10 LAMPA OCH LJUS
Lampor behövs inom sjöräddningen och det används dels ficklampor som finns 
ombord på enheterna och pannlampor på sjöräddaren. Det finns även lampor 
monterade på räddningsvästar som aktiveras vid kontakt med vatten. En lampa som 
används som manuellt manövrerat nödljus är Jotrun AQ4. Den monteras med hjälp av 
medföljande kardborrerem (Se figur 30). Se även bilaga 4 för mer information.

Figur 30. Jotron AQ4. www.jotron.com.

4.2.3 FLOTTA
SSRS använder sig av en mängd olika båtar och de beskrivs nedan.

4.2.3.1 RESCUERUNNER
Sjöräddningsbåten Rescuerunner är utvecklad för effektiv räddning av nödställda i 
vatten, den klarar både av att jobba inom- och utomskärs. Båten påminner om en 
vattenskoter men med ett mjukt och tåligt, utbytbart skrov. Den klarar av att köra upp 
på klippor för att t.ex nå en skadad person, men det går naturligtvis även att borda 
andra större båtar. Båten är 3,6 meter lång och 1,5 meter bred. Motorn är fyrtakt och 
driver med vattenjet fram båten i 34 knops maxfart. Vattenskotern tillverkas av det 
svenska företaget Safe at sea AB (Se figur 31).
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Figur 31. Rescuerunner BOHUS.SE. www.ssrs.se.

4.2.3.2 GUNNEL-LARSSON-KLASSEN
Den öppna båten Gunnel-Larsson som är cirka åtta meter lång och 2,7 ton tung, 
utvecklas av SSRS och Profjord och finns i 27 exemplar runt om på 
sjöräddningsstationer i Sverige. Den tillverkas exklusivt för sjöräddning och har ett 
antal fördelar i kategorin mot många andra båtar. Den är snabb tack vare sin 370 hk 
starka motor och jetdrift, den är bara 40 cm djupgående och har ett tåligt skrov för att 
kunna köra upp på land om så behövs. Tack vare jetdriften har den även överlägsen 
manövreringsförmåga och kan enkelt köras fram, bak, stå still trots vind och vågor 
samt svänga runt likt midjestyrda landfordon. Utrustning som finns ombord är radar, 
VHF, sjökortsplotter, ekolod, AIS-transponder, trådlöst intercom, GPS, länspump, 
bogseringsutrustning, sjukvårds- och brandsläckningsutrustning samt 
överlevnadsdräkter (Se figur 32). 

Figur 32. RESCUE HEDVIG i Gunnel-Larsson-klassen. www.ssrs.se.

4.2.3.3 VIKTORIAKLASSEN
En större och mer avancerad båt är den 12 meter långa Viktoriaklassen, även denna 
utvecklas enbart för SSRS. Den har en stor hytt med fyra sittplatser samt ett utrymme 
med bår och mer sjukvårdsmöjligheter än Gunnel Larssonklassen. Båten som väger 
tolv ton har två stycken motorer med vardera 480 Hk och jetdrift för den utmärkta 
manövermöjligheten och fart. Båtarna har, förutom samma utrustning som i 
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Gunnel Larssonklassen, ytterligare en radar, mer brand- och sjukvårdsutrustning, bår, 
rategyrokompass och en uppblåsbar räddningsflotte (Se figur33).

Figur 33. RESCUE IlLSE SANNE i Viktoriaklassen. www.ssrs.se.

4.2.3.4 SVÄVARE
Vintertid när isen ligger använder SSRS svävare för att ta sig fram till nödställda, det 
finns i dagsläget nio stycken täckta och två stycken öppna. De täckta svävarna är 
något större och drivs fram med två motorer, en för att skapa lufttryck undertill och en 
som driver svävaren framåt med en propeller. Dessa svävare är utrustade med radar, 
sjökortsplotter,VHF och utrustning för sjukvård och isräddning. De öppna svävarna är 
något mindre och drivs med en motor som både skapar lufttryck undertill och 
framdrivning. Dessa är utrustade med skopor monterade på svävarens bakre del vid 
propellern. Dessa ökar manövreringsegenskaperna likt en vattenjet genom att styra 
luftströmmen åt olika håll (Se figur 34).

Figur 34. T.v: Stor svävare RESCUE VADSTENA SPARBANK. t.h: mindre RESCUE 
ODD FELLOW. www.ssrs.se.

4.2.3.5 ÖVRIG FLOTTA
Inom sjöräddningssällskapet finns också äldre snabbgående båttyper som 
moderniserats med nya maskiner, navigationsutrustning eller annan anpassning för 
verksamheten. Vissa är också sk ”one-off”, endast en båt har byggts av typen och 
dessa båtar är mellan längderna 10-16 m. Det kan också vara båtar som donerats från 
andra myndigheter eller organ, t.ex stridsbåt 90 från försvaret. Det finns även tyngre 
räddningskryssare upp till 24 meter, dessa fartyg fungerar som isbrytande enheter 
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vintertid, sjuktransporter och har fördelen att rymma många personer vid större 
evakueringar (Se figur 35). Även ombord på dessa båtar används entimmesdräkten.

Figur 35. T.v: RESCUE ASTRA, tung räddningskryssare. t.h: RESCUE MÄRTA 
COLLIN, en one-off. www.ssrs.se.

4.2.3.6 UTRYCKNINGAR
Under 2009 hade Sjöräddningssällskapet 6 666 st uppdrag och de var fördelade på 
2 059 st övningar, 1 791 st förebyggande utryckningar, 482 st sjöambulans och övrig 
räddning, 937 st SAR (Search and Rescue) och 1 397 övriga åtaganden (Trossen nr 1, 
2010).

4.2.4 GRAFISK PROFIL
Sjöräddningssällskapet har en grafisk profil för sina båtar vilken skulle gå att matcha 
med flytvästar. Målsättning är att förknippas med organisationen både nära och från 
långt håll. Färgerna som används på båtarna är av NCS-typ och har individuella 
färgkoder (Se figur 36).

Figur 36. NCS-färger som används på SSRS båtar. (Sjöräddningssällskapets grafiska 
profil, 2009).

Den viktigaste informationen att få fram är att det är sjöräddning på väg så förutom den 
tydliga färgkontrasten skrivs SJÖRÄDDNING stort på båtarna. Det ska stå med SSRS 
egna typsnitt i röd reflex på den största tillgängliga gula ytan. Rött för kontrast och 
synlighet i dagsljus, reflex för att synas tydligt när båten belyses i mörker. Under sätts 
båtens namn i en svart reflex som när den belyses tydligt syns i vitt på natten. Ordet 
SJÖRÄDDNING ska i allmänna fall användas med röd reflex om det skrivs med SSRS 
egna typsnitt, övriga ord skrivna med typsnittet i svart reflex. Typsnittet finns bara i 
versaler (Se figur 37).
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Figur 37. Ordmärken i reflex som sätts på båten, båda med SSRS egna typsnitt. 
(Sjöräddningssällskapets grafiska profil, 2009).

Det finns bildmärken, ordmärken och logotyp som används på båtarna, de är tryckta i 
UV-tåliga färger på en vit reflexdekal vilka syns tydligt när de belyses i mörker (Se figur 
38).

Figur 38. SSRS Bildmärke(t.v.) och logotyp(t.h.). (Sjöräddningssällskapets grafiska 
profil, 2009).

Båtarna ser olika ut men generellt delas de in i gul överdel och röd fender, på de stora 
båtarna målas taket med röd färg (Se figur 39).

Figur 39. Förtydligande bild på grafisk profil för en av SSRS båtar med korrekt färg- 
och namnsättning. (Sjöräddningssällskapets grafiska profil, 2009).

En namnskylt kan förenkla och förtydliga att en sjöräddare är just en sjöräddare och 
SSRS använder sig av en enkel mall i stil med resterande profil. De använder det egna 
typsnittet, dock vitt, en logotyp och namnet på tillhörande station (Se figur 40).

Figur 40. SSRS namnskylt. (Sjöräddningssällskapets grafiska profil, 2009).
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4.3 INFORMATIONSINSAMLING
Projektgruppen samlade information på traditionellt sätt med litteraturstudier och 
intervjuer, men bäst indata fick gruppen av att själva gå sjöräddningskurser. Här 
observerades, dokumenterades och diskuterades under intensiva dagar.

4.3.1 KURSER
Projektgruppen genomgick ett antal kurser där möjligheter gavs att lära sig om 
sjöräddning precis på samma sätt som SSRS själva lär sig. Här kunde gruppen 
utsättas för verkliga miljöer och händelser med just den utrustning som används i 
svensk sjöräddning.

4.3.1.1 HANDHAVANDE AV GUNNEL LARSSON-KLASSEN
En av de tänkta användningsområdena för västen är ombord på den så kallade Gunnel 
Larsson-klassen. Med dess öppna däckkonstruktion är sjöräddaren alltid i kontakt med 
den omgivande miljön och utsätts för olika väderförhållanden. Arbetet ombord sker på 
begränsade ytor och ständigt nära vattnet. Studien syftade till att undersöka och skapa 
en uppfattning om hur arbetet ombord fungerar och vilka moment som resultatet måste 
uppfylla.

Testerna genomfördes på SSRS räddningsstation på Käringön ombord på deras båtar 
Rescue Märtha och Rescue Hedvig i en kurs inom SSRS, Handhavande av Gunnel 
Larsson-klassen. Kursen innehåller övningsmoment som ska öka sjöräddarens 
förmåga att använda båten samt sprida kunskaper och erfarenheter mellan skeppare. 
Ombord på båten under varje övningsmoment användes utrustningen entimmesdräkt 
och Baltic Rescue. Deltagarna fick lära sig att manövrera båten och få en uppfattning 
över hur jetdrift fungerar. Det som bland annat övades på var att manövrera genom en 
slalombana med olika tekniker och hålla uppsikt runtom båten. Då det hela tiden var 
minst två elever ombord växlades rollen som skeppare. Vidare gicks det igenom hur 
man angör en brygga, manövrerar nära kaj och förtöjning vid brygga där gruppen 
växlade mellan rollerna skeppare och besättningsman som förtöjer. Övningar på 
tekniker att rädda personer ur vattnet inomskärs och i hög sjö genomfördes också. Där 
fick deltagarna turas om att agera nödställd i vattnet och sjöräddare. Vidare följde 
manövrering i hög fart och i hög sjö för att efterlikna utryckning och att i mörker 
genomföra sök med strålkastare. De sista momenten var bogsering med aktersläp och 
långsidesbogsering, även där växlades rollerna mellan skeppare och besättningsman 
på däck.

Analys av utrustning i arbete.
Utifrån de moment som behandlades under kursen kunde iakttagelser och 
observationer göras på hur utrustningen fungerade under arbete. Kombinationen av 
Baltic Rescue och Ursuit entimmesdräkt skapade hög säkerhetskänsla och vid grov sjö 
gav Baltic Rescue skydd vid hårda smällar under färd och arbete på däck under 
momenten på sjön. Det var de fasta flytelementen som absorberade och fördelade 
krafterna vid stötarna. Det framkom önskan om möjlighet att kunna dra åt 
midjeremmen mer då västen inte kändes tillräckligt kroppsnära vid bärgning ur vattnet. 
Det behövdes också mer rörelsefrihet vid nackvridningar och rörelser kring torso. Med 
uppblåst lunga i vattnet var det svårare att från en nödställds perspektiv få uppfattning 
om vad som händer runtomkring sig, pga begränsad sikt och rörelse. Även moment att 
som undsättare med uppblåst lunga evakuera nödställda från vattnet upplevdes 
problematiskt då möjligheterna att arbeta med armarna och styrkan försämrades då 
lyftet måste ske med större moment. Med packad lunga var det inte lika besvärande 
men lyften hade gärna kunnat göras närmare kroppen. Under arbetet på däck släppte 
kardborren som håller lungan på plats efter ett tag vilket ledde till att den nedre delen 
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exponerades. Lungan är inte tillverkad för att tåla uv-ljus eller mekaniskt slitage av 
denna omfattning. En viss irritation märktes då lungan hela tiden fick paketeras om.

4.3.1.2 EGENSÄKERHETSKURSEN
I denna kursen strävar SSRS efter att få alla svenska sjöräddare att genomgå. Under 
kursen får deltagaren öka sin kunskap i den egna säkerheten. Deltagaren lär sig om 
sjukvård, egenräddning till sjöss, läcktätning av båt, brandbekämpning samt får hälsa 
på hos JRCC, Sjöfartsverkets räddningshelikopter och på SSRS huvudkontor.

Gruppen deltog under två dagar som kursdeltagare och fick lära sig en hel del både 
teoretiskt och praktiskt om vad det innebär att vara en sjöräddare och vad de behöver 
kunna. Det som hoppades över var brandutbildningen och en del av sjukvården för att 
istället hålla fokus på när arbetet sker med flytväst.

Under vattenövningarna var deltagarna iförda en Ursuit entimmesdräkt samt antingen 
en Baltic Argus uppblåsbar flytväst eller Baltic Rescue. För att få ytterligare en väst att 
jämföra med användes under några övningar en vanlig seglarväst. Första övningen var 
att klara av att simma och själv ta sig upp i en båt med sin utrustning på sig. Sedan 
lärdes tekniker för att hålla koll på varandra, både stilla flytande och för att simma i 
kolonn. Övningarna avslutades efter mörkrets inbrott med ett katastrofscenario där 
deltagarna var tvungna att överge sin båt och själva nyttja allt de lärt sig under dagen 
för att rädda sig själva och varandra.

Analys av utrustning i arbete
Något som projektgruppen upplevde vid arbete i vattnet var att det skedde mycket 
enklare när flytvästen inte var uppblåst. Det var mycket svårt att se vart man var, vart 
land var, vart båten var etc. Uppblåst flytväst gjorde egenräddning upp ur vattnet till båt 
och livflotte besvärligare och försvårade även kamraträddning både som nödställd och 
undsättare. Sammanfattningsvis försvårade en uppblåst väst allt arbete i vatten. De 
som hade en ouppblåst Baltic Argus höll sig flytande mha luft i entimmesdräkten.

Baltic Rescue hjälpte till att hålla kroppen varm till skillnad från Baltic Argus. Den 
skyddade även kroppen på nödställd som drogs upp ur vattnet över reling.

4.3.1.3 RESCUERUNNERKURS
Till rescuerunnerkursen, på SSRS räddningsstation Käringön, kom sjöräddare från flera 
stationer som själva arbetar med den jetdrivna vattenskotern Rescuerunner. 
Deltagarna fick under två dagar öva på flera kritiska moment som de behöver behärska 
under skarp utryckning. Alla deltagare hade på sig en Ursuit entimmesdräkt, Baltic 
Rescue och en sjöräddningshjälm. Kursen började med precisionsmanövrering för att 
säkerställa att alla kunde kontrollera fordonet och sedan övades körning på mycket 
grunt vatten. Vidare körde deltagarna ut i grov sjö för att se hur Rescuerunner betedde 
sig där, de övade på att köra mycket snabbt och sedan växlade till att köra fram 
långsamt och plocka upp en person ur vatten. Ett moment som fordonet är bra på är att 
köra ikapp och borda en större båt under körning. Så detta övades både mot 8- och 12-
metersbåten. De övade på detta två och två, när föraren körde fram kunde 
passageraren hoppa av och sedan på igen från den större båten, allt under körning 
mellan fem och femton knop. Rescuerunner har ett skrov som tillåter att båten körs upp 
på berghällar eller stränder och även detta fick deltagarna prova på innan kursens sista 
övning som var att bogsera den betydligt större 12-metersbåten till kaj. De hjälptes då 
åt med tre stycken Rescuerunner. Projektgruppen var med den sista dagen som 
observatörer och var ombord på den större båten. Härifrån kunde alla övningar 
övervakas och dokumenteras väl.
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Analys av utrustning i arbete
Deltagarna fick prova på att använda en uppblåst Baltic Rescue under en av 
övningarna med person i vatten. De tömde sedan ut luften igen för att fortsatta 
övningar, lungorna förblev dock utanför sina kardborreförsedda fickor under resten av 
kursen. Flera deltagare fick inte ur all luft ur lungorna och dessa var tydligt i vägen 
under fortsatt arbete. För att ha bra uppsikt från Rescuerunnern behöver föraren ofta 
se bakåt men väst med dubbla kragar och huva på torrdräkt tillsammans med hjälm 
försvårar detta. Det medför att personen måste vända på hela kroppen för att se 
ordentligt vad som händer bakom skotern.
 
4.3.1.4 SVÄVARTRÄFF
Ett ytterligare möjligt användningsområde för flytvästen är ombord på sjöräddningens 
svävare som opererar vintertid. Dessa maskiner kan snabbt ta sig fram över is, snö, 
vatten och på platser där tyngre isbrytande fartyg inte når. De uppdrag dessa enheter 
sänds ut på är vanligen sjuktransporter, sök och bärgning av nödställda från isvak eller 
isflak. Arbetet sker på svaga isar och nära öppet vatten, således finns alltid risken att 
sjöräddare själva hamna i en nödsituation. För att undersöka arbetet ombord och kring 
svävarna deltog gruppen i sjöräddningssällskapets svävarträff i Västerås med 
deltagare från olika stationer runtom i Sverige. Syftet med träffen var att fastställa en 
utbildningsplan för svävarpiloter och samtidigt utbilda instruktörer till varje station. Detta 
genom föreläsningar och genomgångar på arbetsätt och rutiner ombord samt praktiska 
moment på manövrering, underhåll och livräddning med svävarna. Genom att delta på 
träffen kunde gruppen få en djupare förståelse för verksamheten och möjlighet till 
intervjuer och dokumentering för vidare analysering. På träffen fanns tre stycken 
svävare till förfogande, två stora och en liten.

Besättningen på en svävare består vanligtvis av 2-3 personer. Olyckor sker vanligen 
under försämrade förhållanden av väder, isläge och sikt och vid ett eventuellt larm är 
svävaren ofta den sista utvägen till räddning. Detta kan leda till att andra typer av 
enheter inte kan ta sig till olycksplatsen och skulle besättningen själva hamna i en 
nödsituation kan hjälp vara långt borta. Detta ställer höga krav på utrustningen som 
används och att besättningarna är förberedda och har kunskap för överlevnad. 

Analys av utrustning i arbete
Den personliga utrustningen som användes var Ursuit entimmesdräkt, isdubbar, 
mössa/vantar och flytväst. Beroende på arbetets karaktär användes övrig utrustning i 
form av ficklampa, pannlampa, kniv, säkerhetssele, balaklava, radio och 
skyddsglasögon. På utrustningen ställdes stora krav på rörlighet för att kunna arbeta 
på land och framförallt i vatten, vilket inte var ovanligt vid räddningsuppdrag med 
svävarna. Den flytväst som användes i störst utsträckning sades vara seglarvästen 
eftersom de uppblåsbara västarna upplevdes för besvärliga vid uppstigning ur isvak, 
dessutom hade de inte lika god värmeisolerande förmåga som seglarvästarna vilket 
uppskattades vintertid. Seglarvästen förklarades också vara skyddande vid hårda slag 
och smällar, speciellt i den mindre öppna svävaren där besättningen var mer utsatt för 
risken att ramla överbord. Vissa deltagare bar västen under Ursuit entimmesdräkt för 
att få en slätare utsida.

Vid räddning ur isvak övades olika sätt att bärga den nödställda personen. Det övades 
att med samtliga i besättningen kvar ombord i svävaren dra upp den nödställda 
personen ur vaken. Det övades också på att låta en besättningsman kliva ut på isen 
eller direkt ner i vattnet för att assistera räddningen därifrån. I det läge då en i 
besättningen lämnade svävaren förankrades alltid denne med en säkerhetslina kring 
midjan till farkosten.
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Vid framfart med svävarna händer det frekvent att de kjolar som sitter under svävaren 
måste bytas när passager över isrännor och framfart på ojämnt underlag. Detta 
förklarades som ett problematiskt moment och rekommenderades att göras på tjockare 
is och i lugna förhållanden, dock var det inte ovanligt att behöva göra bytet på knappt 
bärande is och i vissa fall i direkt kontakt med vatten. Kjolarnas placering gör att en i 
besättningen måste komma åt underifrån och det medför att antingen lägga sig på isen 
eller i vattnet. Ett sådant byte av kjolarna demonstrerades under träffen. Det 
konstaterades att det var svårt att arbeta med handskar, då diverse verktyg måste 
användas. Händerna utsattes för mycket kyla och det var väldigt mörkt under svävaren 
så ljuset från en ficklampa krävdes för att kunna utföra arbetet. 

Utrymmet ombord på sällskapets svävare upplevdes trångt och risken att fastna med 
utanpåliggande utrustning är stor, speciellt i den mindre svävaren där drivpropellern 
satt alldeles bakom föraren och eventuell passagerare. Visserligen var propellern 
skyddad med ett gallernät men trots det kunde ändå lösa remmar komma igenom och 
riskera att fastna.

4.3.2 KONKURRENTANALYS
Genom en analys av konkurrenter och vad andra sjösällskap använder för utrustning 
kunde flytvästmarknaden kartläggas. Typexempel från de olika kategorierna visas och 
beskrivning hur de används ses nedan.

4.3.2.1 ANDRA SJÖSÄLLSKAPS FLYTVÄSTAR
De holländska (KNRM) och engelska sjöräddningssällskapen använder en hybridväst 
med namnet Crewsaver. Den är en SOLAS-certifierad räddningsväst med 224 Newton 
flytkraft när den är fullt uppblåst. Västen är stor på kroppen och medger mycket skydd 
mot tillexempel stötar och den påminner en hel del om Baltic Rescue. En fördel är att 
den passar alla. Mer information om denna väst finns på www.crewsaver.co.uk (Se 
figur 41).

! ! !
Figur 41. Crewsaver RIB 150 bak och fram (baksidan är i en mindre skala). 
www.crewsaver.co.uk.

Det norska Redningsselskapet(NSSR) använder sig av en automatiskt uppblåsbar 
flytväst från norska Regatta. Västen har sele, nödljus, fleecekrage, grenband och en 
rygg av meshtyg. Västen är luftig men sitter åt kring ryggen, kontroll av 
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automatikutlösning och patron är enkel på västen. För ytterligare information se 
www.regatta.no (Se figur 42).

Figur 42. Regatta Sportsafe, 160N. www.regatta.no.

Både United States - och Canadian Coast Guard Auxiliary använder sig av Mustang 
Survivals västar, de använder uppblåsbara och västar med fasta flytelement. Mer 
information finns på www.mustangsurvival.com (Se figur 43).
!

Figur 43. Mustang Survivals västar från vänster: MV1254 34, MV3128 34, MD3183 34. 
www.mustangsurvival.com.

I det tyska sjöräddningssällskapet, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, 
används västar från Secumar och de har en speciellt framtagen uppblåsbar väst som 
är mycket lik andra uppblåsbara västar. Västen är mycket stor och tung, den upplevs 
vara av hög kvalitet och inger förtroende. Ytterligare information finns på 
www.secumar.com (Se figur 44).
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Figur 44. Secumar Alpha 275 DGzRS, ej uppblåst och uppblåst. www.secumar.com.

4.3.2.2 VÄSTAR SOM ÄR UPPBLÅSBARA
Det finns flera tillverkare av uppblåsbara flytvästar och de förhåller sig till antingen CE 
och ISO eller SOLAS för certifiering. De är alla ganska lika varandra i form och funktion 
(Se figur 45).

Figur 45. Uppblåsbara västar från vänster. Viking Offshore Wind 180N, Argus 150N 
Auto sele. Bluewater 150N Auto sele, Helly Hansen HI 100 och HI 250 båda 150N. 
www.viking-life.com. www.baltic.se. www.hellyhansen.com.

Gemensamt för de enbart uppblåsbara västarna är att de inte medger någon flytkraft 
när de inte är uppblåsta. Detta är både en fördel och en nackdel, då den inte tar stor 
plats eller är lika mycket i vägen som ouppblåst men om den i en nödsituation inte 
skulle blåsas upp så är den värdelös. Många västar kan utrustas med en sele och d-
ring, detta för att brukaren ska kunna säkra in sig med hjälp av karbinhake vid 
däcksarbete. De uppblåsbara västarna har en fördel i att vara one-size, vilket betyder 
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att de i en enda storlek passar till de allra flesta. Ouppblåst ser västarna relativt enkla 
och okomplicerade ut men väl uppblåst kommer en rad funktioner upp. Västarna har 
lyftband, visselpipa, reflexer, lampor och alltid extra uppblåsning/tömmningsrör. Många 
västar har dubbla lungor ifall att den ena skulle fallera, dessa skiljs åt med ett 
membran. Mer information om dessa flytvästar finns på hemsidorna: www.viking-
life.com och www.hellyhansen.com (Se figur 46). 

! ! !
Figur 46. Uppblåst Viking Offshore Wind 180N.

4.3.2.3 VÄSTAR MED FAST FLYTKRAFT
Den typ av flytväst som fortfarande är vanligast för privat bruk är den klassiska västen 
med fasta flytelement. Dessa västar brukar finnas i olika storlekar beroende på hur stor 
kropp man har. Även här finns en uppsjö av olika västar för olika syften: fiske, kajak, 
arbete, mode med mera. Den vanligaste ISO-klassificeringen är 50 Newton men det 
finns även SOLAS-godkända räddningsvästar. För att finna mer information, se 
www.kokatat.com, www.baltic.se och www.hellyhansen.com (Se figur 47). 
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Figur 47. från vänster: Kokatat MsFit 70N, Helly Hansen M600 och M610 70N, Baltic 
2010 M.E.D./SOLAS 165N, Baltic Worker och Surf & Turf Trend 50N, Helly Hansen 
M110 70N. www.kokatat.com. www.baltic.se. www.hellyhansen.com.

På passagerarfärjor finns det alltid västar till alla utifall en nödsituation skulle uppstå. 
Dessa ska vara räddningsvästar och brukar vara liknande västen längst till höger i figur 
47. För att spara plats och skapa ordning går de oftast att vika ihop. En flytväst med 
fasta flytelement har större volym än en ouppblåst, uppblåsbar väst. Den har dock 
ingen avancerad mekanism som behöver fungera utan flytkraften är konstant. Västarna 
tål även mer hårdhänt behandling och fungerar dessutom som ett skydd mot smällar 
på ryggrad och bål.

4.4 INTERVJUER
I syfte att få experters tankar och idéer i ämnet har ett stort antal personer intervjuats 
per mejl, telefon och ansikte mot ansikte.

4.4.1 OSTRUKTURERADE INTERVJUER FRÅN KURSER
Under varje besök på olika kurser och övningar som gruppen deltog i genomfördes en 
kontinuerlig dialog med andra deltagare och instruktörer där deras åsikter och tankar 
noterades. Innan varje övningstillfälle förbereddes ett antal frågeställningar som var av 
intresse beroende på övningens karaktär, frågor som ställdes var på befintlig utrustning 
samt önskemål på lösningar. Dessa frågor valdes att memoreras för att kunna ställas 
under lämpligt tillfälle, detta för att momenten som ingår i kurserna eller övningarna 
oftast genomförs utomhus, i eller vid vatten så dokumentering på plats var ej 
genomförbart. Det som framgick kring befintlig utrustning på kurserna var följande:

40
GENOMFÖRANDE

http://www.viking-life.com
http://www.viking-life.com
http://www.baltic.se
http://www.baltic.se


Baltic Argus

Baltic Rescue

Önskemål
Majoriteten framförde att en smidigare väst än just Baltic Rescue var av intresse. Kniv 
ansågs som ett vitalt tillbehör och bör alltid finnas nära till hands. Det var delade 
meningar i frågan om att ha en väst med uppblåsbar lunga eller inte. Samtliga var 
enade om att en sådan konstruktion inskränker på rörelsefriheten i vattnet men vissa 
anser att det ändå är en bra säkerhet. Åsikter kring sprayhood diskuterades, denna 
sades öka sikt men en del hävdade motsatsen. De flesta trodde att en sprayhood 
skulle vara väl till pass i en nödsituation långt från land liggandes i vattnet.

Personer som närvarade vid tillfällena var Lars Samuelsson, Emil Gustafsson, Anders 
Wallin, Marcus Karlsson, Jens Samuelsson, Josef Huld, Adam Goll-Rasmussen, Lars 
Tysklind, Niklas Jakobsson.

4.4.2 INTERVJU MED NÖDSTÄLLDA SJÖRÄDDARE
Intervju med Räddningsman Johanna Mikaelsson och Skeppare Tonny Nilsson från RS 
Torekov angående haveri med Rescue John Wulff som är en sex meter lång ribb(en 
båt som bara fanns i ett exemplar).

Beskrivning av haveri
RS Torekov får den 30 juli 2010 larm om att den 8 m långa båten Vega slår mot 
klipporna söder om Hallands Väderö. Ombord finns två personer i 70-årsåldern. På 
platsen blåser det i medel sydväst 16m/s. Två enheter rycker ut på larmet, Rescue 

POSITIV RESPONS
• Enkel att ta på.
• Lätt att bära, liten och smidig.
• Applicerbar, funkar till det flesta 

ytterplagg.

NEGATIV RESPONS
• Opålitlig automatisk uppblåsning.
• Opålitlig konstruktion på fasthållningen av 

lungorna.

• Begränsad rörlighet i vattnet i uppblåst läge.

• Ingen plats för radio, kniv eller andra tillbehör.

POSITIV RESPONS
• Ryggplattan på västen ger ett bra 

skydd mot vassa kanter och hårda 
slag.

• Går att bäras som ett extra 
värmeisolerande plagg.

• Rejäla dimensioner på 
säkerhetsdetaljer.

• Bra funktion med sele.
• Upplevs säker.

NEGATIV RESPONS
• Skrymmande i storlek och ibland i vägen.
• Komplicerad.
• Mycket remmar som riskerar att fastna i 

något.

• Lungorna hålls inte på plats vid arbete utan 
ramlar lätt ut.

• Sprayhood upplevs krånglig och kragen 
skapar problem vid användning 
tillsammans med Peltor hörselskydd och 
hjälm.

• I uppblåst läge mycket svårt att röra och 
orientera sig i vattnet.

• I uppblåst läge svår att utföra 
kamraträddning.
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Gripen 12-19 och även den mindre Rescue John Wulff 5-11, eftersom liten båt krävs 
runt klipporna söder om Hallands Väderö. På John Wulff är Tonny skeppare och 
Johanna räddningsman. Ändrad information om var Vega finns gör att båda enheterna 
fortsätter västerut. John Wulff ska passera ett område där det grundar upp, när en 
brottsjö dyker upp, som håller på att välta båten, fyller båten med vatten och dränker 
motorerna. Motorerna går inte att starta igen, vilket gör att besättningen ropar tillbaka 
Gripen och försöker slänga i en dragg för att minska driften in mot klipporna. 
Sjöhävningen är dock så stor att draggen har minimal verkan. En ny kraftig våg, slår 
över John Wulff, som suger ut Johanna från båten och hon hamnar i vattnet. Hon får 
tag i ankarlinan innan nästa våg kommer och lyckas hålla sig fast, så att hon därefter 
kan dra sig in till båten igen där Tonny hjälper henne upp. Båten med besättning 
fortsätter mot klipporna där den slås mot ett antal stenar innan den landar på ett skär 
söder om inre Kappelhamn. Besättningen lyckas hålla sig kvar hela vägen och skyddas 
därför av båten, som totalhavererar. Vid skäret passar besättningen på att hoppa i 
vattnet mellan två vågor för att ta sig upp på stenarna. Gripen kan inte undsätta 
besättningen på stenarna utan de får, efter någon minuts vila, hoppa i vattnet igen och 
simma ca 60 m in till Hallands Väderö. Där fick de promenera en kilometer till läsidan 
av ön för att, tillsammans med haveristerna på Vega, få transport till Torekov. Vega 
hade strandat i Pärlhamn på nordvästra Hallands Väderö och personerna hade kunnat 
klättra iland själva. Enligt både Johanna och Tonny hade de relativt bra kontroll över 
läget och deras goda vattenvana och tidigare övningar gjorde att de litade på varandra 
och kunde hantera händelserna metodiskt. 

I vattnet
Den 60 meter långa simturen blev mycket jobbigare i ett skarp läge som detta än vid 
övning menar Tonny. Johanna och Tonny är båda vältränade och har stor vattenvana 
men fick hög puls och blev andfådda av turen. Kampen i vattnet, sväljning av vatten 
och kampen att hålla sig kvar på båten gjorde att de var trötta redan innan simturen. 
De har båda övat med sin personliga utrustning vilket gör att de kunde lita på den och 
på så sätt koppla bort det som kunde bli en stor stressfaktor. Johanna tror att den 
första självräddningen, där hon får tag på ankarlinan, skulle försvårats mycket eller till 
och med omöjliggjorts om hon använt en uppblåst väst. Även simningen tror de blev 
enklare av att seglarväst användes.

Förberedelse
Båda menar att vanan av att vara i vatten är mycket viktig för att klara en sådan 
situation som de ställdes inför. De hade båda med sig personlig tidigare kunskap och 
erfarenhet och kunskap från SSRS egensäkerhetskurs där de fått testa utrustningen 
ordentligt. På stationen övar de även själva och gör övningar likt de SSRS lär ut 
åtminstone en gång per år. Johanna menar att det är mycket viktigt att den personliga 
utrustningen passar i storlek och form, för att hjälpa istället för att stjälpa.

Val av egen utrustning
Johanna och Tonny har båda på sig varsin Ursuit entimmesdräkt, samt en Baltic 
seglarväst med grenrem och sele. De menar båda att en flytväst med fasta element 
passar bättre till den typ av sjöräddning det var frågan om i detta fallet. En seglarväst 
ger dessutom värme och skydd vilket passar bra i en öppen båt. En uppblåsbar väst 
passar när vädret är fint och man inte ska röra sig i vattnet menar Tonny. De 
seglarvästar med element som man kan välja att blåsa upp manuellt är onesize och för 
klumpiga och stora tycker Johanna. De försvårar också simning, orientering och 
egenräddning. Däremot kan både de och vanliga uppblåsbara flytvästar vara bra när 
man exempelvis är ute med Rescue Gripen på eftersök och står på däck med risk för 
att trilla överbord ute på havet, då är de inte ett hinder, tvärtom. De vanliga 
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uppblåsbara flytvästarna är däremot svåra att ställa in, vilket blir tidskrävande och kan 
resultera i att det inte görs i den utsträckning det hade behövts.

Sammanfattning
Båda har vissa minnesluckor från händelsen vilket tyder på hur pass stressad 
situationen de hamnade i var. Många faktorer talade för Johanna och Tonny vilket 
också medförde den trots allt lyckade utgången. Den personliga utrustningen tros ha 
varit mest avgörande när Johanna okontrollerat ramlar överbord men behåller lugn, 
kan orientera sig och få tag i ankarlinan. Här kunde det ha gått illa om Johanna t.ex 
skadat sig i fallet, inte kunnat orienterat sig och/eller behövt kamraträddning. 
Skyddsutrustningen, i form av Ursuit entimmesdräkt och seglarväst, blev utsatta för 
stora påfrestningar både på båten, i vattnet och på klipporna, men höll båda måttet. 
Tonny och Johanna skulle lita på samma personliga utrustning om de hamnade i 
liknande situation igen. Båda tror även att en automatiskt uppblåsbar räddningsväst 
försvårat räddning och menar att en sjöräddare måste vara rörlig både på land och i 
vatten. Denne får inte vara hindrad av personlig utrustning att ta sig ombord på en båt 
eller iland.

4.4.3 INTERVJU MED ENTUSIAST JONAS EKBLAD
Under förundersökningsarbetet tog gruppen del av artiklar publicerade i tidsskriften På 
Kryss av skribenten Jonas Ekblad. Artiklarna behandlar frågor kring flytvästars funktion, 
konstruktion och användbarhet, de innehåller även intervjuer med personer 
verksamma inom räddning där deras erfarenheter och åsikter presenteras. Artiklarna 
beskriver en del frågeställningar som gruppen tidigare inte analyserat och är av stort 
intresse för projektet, därför valdes att göra en intervju med skribenten Jonas Ekblad. 
Intervjun gjordes genom att frågeställningar upprättade av gruppen först sändes via 
mejl (Se bilaga 5) därefter diskuterades dessa över telefon och det som sades 
antecknades:

Fråga 1
Det viktigaste är att flyta och beroende på medvetandegrad kan olika positioner i 
vattnet föredras, oberoende omständighet skall luftvägar hållas fria. Enligt Jonas är en 
upprätt flytposition att föredra, likt flythjälp från 50-talet med en ring kring midjan eller 
med en frälsarkrans. Val av färg är också viktigt, dagens orange färg på 
räddningsvästar är bra med avseende på synlighet.

Fråga 2
Han säger att uppblåsbara västars fördel är att de i ouppblåst läge medger stor 
rörelsefrihet och under varma sommardagar är den inte lika varm som traditionella. 
Dock i uppblåst läge försämras istället rörelsefriheten, speciellt för armar och överkropp 
men även huvudets placering. Luftkragen ligger ovan vattenytan och ansiktet hamnar i 
en ficka nära vattnet och riskeras att utsättas för vattenansamling. Jonas tror att 
placering av luftvolymerna mer under vattnet skulle bidra till ett högre fribord för 
ansiktet. Han nämner också västarna som opålitliga, skulle inte automatiken fungera 
ger västen i sig ingen flytkraft. Risken för att det ska hända anses vara stor där flera 
faktorer har en avgörande roll, dels konstruktionsbrister men också undermåligt 
underhåll, därför säger han att en väst ska kräva minimalt med underhåll.

Fråga 3
Lika stor erfarenhet av utrustning avsedd för andra utövande än traditionellt båtliv 
säger han sig ej besitta, dock konstateras frågan som relevant. Han tar upp en olycka i 
Stockholm där en person omkommer i samband med kollision mellan en snabbgående 
rib-båt och en farledsboj. De båtar som används av SSRS idag är snabbgående och 
skulle besättningen ramla överbord i dessa hastigheter är det viktigt att utrustning 
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håller för slagkraften som blir i vattnet. Att analysera utrustning som används i 
tävlingsbåtar och av vattenskidåkare tycker han skulle ge bra insikt i problemet.

Fråga 4
Regler ställt av SOLAS nämns som hämmande i utvecklingen av flytvästar. Direktivet 
att vända en person på 5 sekunder beskriver Jonas som en "skrivbordskonstruktion". 
Risken för drunkning ökar avsevärt vid medvetslöshet och händelser där det har 
framgått att vändförmågan varit till hjälp för överlevnad har inte kunnat hittats, 
problematiken förklaras med att ”svimmar man så dör man”.

Fråga 5
Att integrera flytkraft i jackor eller andra ytterplagg skulle kunna, med bibehållen 
användning, öka säkerheten. Att ta fram en väst som är så pass allsidig att den klarar 
av alla situationer säger han vara en omöjlighet, det behöver göras en avvägning på 
vad som ska tas med eller ej.

Övrigt
Problematik med att använda Ursuit entimmesdräkt kan vara att vatten kan läcka in, 
vilket kan leda till att den nödställde flyter sämre i sjön och går djupare genom vågorna. 
Jonas påstår att om huvudet faller först i vattnet kan fotdelen fyllas med luft vilket skulle 
resultera i en upp och nedvänd flytposition i vattnet. Han säger att bryggnära olyckor 
och olyckor nära land är vanligast, fler drunknar i närhet till land än ute på öppet vatten. 
Han tar upp som orsak avsaknad av flythjälp eller felaktig riskbedömning hos personer 
och att vid olyckor i mörker eller förorenat vatten är referenser på vad som är upp och 
ner inte lika tydligt. Detta är en risk då det försvårar orienteringen och ökar paniken hos 
den nödställde. Personer som vistas på öppet hav har längre tid och avstånd till 
räddning och i regel mer erfarenhet, detta gör att dessa är mer förberedda.

Analys
Ur intervjun framgår Jonas åsikter om vikten av att hålla luftvägarna fria. Han diskuterar 
SOLAS-regler som säger att flytpositionen ska vara på rygg och räddningsvästarnas 
förmåga att vända personer inom loppet av 5 sekunder, och framför vilka problem som 
kan uppstå utifrån hans efterforskningar i ämnet. Frågan är om en sådan position är att 
föredra och frågan bör behandlas och diskuteras vidare.
En kommentar om risken att råka ut för olycka(till exempel falla över bord) i hög 
hastighet på vatten gav gruppen ett till synsätt på problematiken. Flytvästen ska inte 
bara hålla för egentyngden och en viss säkerhetsfaktor, den ska även hålla för de 
extrema påfrestningar som kan uppstå vid en sådan olycka, utan att allvarligt skada 
användaren.

Påståendet att en person som med en entimmesdräkt dyker i vattnet skulle flyta upp 
och ner för att luft samlas i fotändan har diskuterats tidigare när gruppen medverkat på 
kurser, påståendet har också ifrågasatts och förklarats som mycket otrolig.

4.5 SYSTEMATISK PROBLEMBEHANDLING
För att tydligare se problemet och hur det ska lösas formuleras och undersöks 
problemet.

4.5.1 PROBLEMFORMULERING
En sjöräddares arbetsförhållande ser olika ut vid varje utryckning, beroende på 
scenario utsätts sjöräddaren för allt från lättare uppdrag under lugna omständigheter till 
fara för sitt eget och andras liv. Arbetet sker ombord på båtar med lågt fribord för att 
enkelt lyfta ombord nödställda, detta leder till arbetspositioner hängandes över reling 
och risken att ofrivilligt falla överbord är den mest överhängande faran. Att kunna rädda 
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sig själv innan man kan rädda andra är då en nödvändighet. Den personliga 
utrustningen som används är inte fullt anpassad för detta. Dagens räddningsvästar ser 
brukaren som en nödställd och syftar till att enbart rädda denne. Sjöräddaren är i regel 
aldrig ensam, denne är i ständig kommunikation med andra sjöräddare och 
sambandscentral. De som beslutar om standarder för flytutrustning är ISO och SOLAS, 
de sistnämnda driver utvecklingen åt att personlig flytutrustning ska vara rejält tilltagen 
och ha mycket flytkraft. Sjöräddaren ska inte hindras av sin utrustning utan ska kunna 
utföra sina uppdrag snabbt och så problemfritt som möjligt med bibehållen säkerhet. 
Undersökning behövs för att säkerställa hur säker, kontra hur klumpig utrustning ska 
vara för sjöräddaren.

4.5.2 BESTÄMMA PROBLEMNIVÅ
Med problemets breda problemformulering, mängden avancerade lösningar och stora 
arbetsmängd bestäms det till ett högkomplext problem.

4.5.3 UNDERSÖKA PROBLEMET
För att få en tydlig bild av problemet delas det upp i mindre delar som sedan 
analyseras var för sig. Delproblemen grupperades enligt följande:

4.5.4 LÖSA PROBLEMET
Initialt påbörjades en Benchmarking och påföljande Katalogmetod för att dra nytta av 
konkurrenternas sätt att lösa liknande problem. Många idéer, krav och önskemål kom 
ur detta och låg till grund för vidare kreativt arbete. Arbetet fortsatte inom gruppen med 
flera brainstormingpass och sketching med fokus på olika delproblem. En dialog fördes 
konstant i gruppen och idéer bollades ofta med behjälplig expert från SSRS 
huvudkontor. För att få nya ögon på lösningsidéer har även problem och lösningar 
diskuterats med insatta vänner, familj och sjöräddare under den kreativa fasen. I vidare 
arbete med lösningarna användes Idéskiftesmetoden som snabbt ger nya lösningar på 
samma delproblem som angrips av mer än en person.

Arbete på land/däck
 Öka egensäkerhet.
 Inte förhindra rörelseförmåga.
 Förhindra man över bord.
 

Arbete i vatten
 Öka egensäkerhet.
 Inte försvåra egenräddning.
 Förenkla kamraträddning.
 Inte förhindra rörelseförmåga.
 Inte försvåra överblick.

Nödställd i vatten
 Underlätta till fria luftvägar.
 Medge stabilt flytläge.
 Inte försvåra egenräddning.
 Förenkla kamraträddning.
 
Övrigt
 Individuellt anpassningsbar.
 Utstråla identitet.
 Medge och utstråla säkerhet.
 Extra utrustning.
 Ge värme.
 Stötdämpning

45
GENOMFÖRANDE



5. KRAVSPECIFIKATION
Krav och önskemål som tagits fram för flytvästen är resultatet av diskussioner, 
intervjuer och samråd med SSRS, sjöräddare, tekniska experter och projektgruppen. 
Flytvästen ska användas skarpt vid sjöräddning och fungera tillsammans med en 
mängd annan utrustning. Den ska vara en smidigt och säker personlig 
säkerhetsutrustning som tål att användas under extrema förhållanden. Västen ska 
förenkla både egen- och kamraträddning i nödsituationer och fungera som en 
identitetsstärkande och förtroendeingivande säkerhet i trygga tillfällen. Västen ska 
passa alla sjöräddare, stora och små, män och kvinnor. Se bilaga 6 för fullständig 
kravspecifikation.
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6. KONCEPTGENERERING
Efter att informationsinsamlingen var avslutad med litteraturstudie, intervjuer och 
deltagande i kurser påbörjade gruppen den kreativa fasen i projektet. 
Lösningsförslagen arbetades fram med hjälp av tidigare beskrivna kreativa metoder. 
Gruppen arbetade mycket med brainstormning och idéskiftesmetoden och tog fram en 
mängd skisser med lösningar på de olika delproblemen. 

Skisserna utgick från idéer som föddes ur diskussioner och genom att testa 
utrustningen som används idag. Skisserna var både tekniska för att lösa specifika 
problem och av rent estetisk natur för att skapa en känsla av form, färg eller placering 
på kroppen. I detta stadiet diskuterades tillverkningstekniker men var inte avgörande 
utan skulle tas upp i en senare iterativ process tillsammans med tillverkare. 

Västen delades upp i mindre delar och behandlades i skisserna var för sig:

Framsida/baksida
Utformningen av västen diskuterades, hur västen skulle löpa upp mot axlarna, vara ur 
vägen så mycket som möjligt och fortfarande uppfylla krav och önskemål. Befintliga 
västar studerades för att se vad som var vanligt och hur de upplevdes på kroppen. 
Gruppen diskuterade mycket samtidigt som västar provades och undersöktes. Lägga 
till och ta bort material på olika partier gav snabbt en helt annan väst. Ur intervjuer och 
kurser framgick tydligt hur viktigt det var att västen är smidig och detta hölls i åtanke 
hela tiden (Se figur 48).

Figur 48. Idéskisser på framsida och några olika baksidor där kragen förändras. 
Illustrationer: Ernst Hellby och Henrik Wilhelmsson.

47
KONCEPTGENERERING



Remmar och åtdragning
Placering av remmar på kroppen är mycket viktigt för att få en följsam väst, befintliga 
västar får ofta kritik för just remmarna. De kan vara komplicerade, vara i vägen, 
upplevas obehagliga och inte ge tillräckligt med åtspänning för att få behaglig 
följsamhet. En säkerhetssele var ett krav och placeringen på denna utforskades 
framförallt i höjdled. Selen spänns lättast om den är placerad långt ner men i en 
nödsituation i vatten kan en något högre placering vara att föredra. Grenremmar 
upplevs av de flesta som obekväma men västen är tänkt för en sjöräddare iförd Ursuit 
entimmesdräkt och då blir inte remmarna lika obehagliga. De gör att västen håller sig 
på plats när brukaren hamnar i vattnet och är nödvändiga. Något som kan förbättras är 
remmarnas spännens placering på västen och deras åtdragning. Alla remmar är för 
långa när de väl är åtdragna på dagens västar och kan lätt fastna i saker vilket är 
farligt. Idéer på lösningar till problemet är att vika remmen och haka i den i hakar som 
är monterade på remmen eller att stoppa in den överblivna remmen i en ficka. 
Åtdragning av många moderna ryggsäckars midjebälten har gjorts om och spänns 
genom att dra framåt istället för bakåt då det är betydligt enklare. Härifrån hämtades 
inspiration till att göra en midjerem på västen som också spänns framåt. Ytterligare 
skisser på en elastisk åtspänning gjordes som skulle kunna förbättra passformen (Se 
figur 49, 50 och 51).

Figur 49. Skisser på alternativ åtdragning framåt. Illustrationer: Ernst Hellby.
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Figur 50. Skiss på en variant att vika överblivna remlängder. Illustrationer: Henrik 
Wilhelmsson.

Figur 51. Skisser på olika remdragningar, midje- och grenremmar. Illustrationer: Henrik 
Wilhelmsson.
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Det skissades även på att förenkla användning av spännen och utformningen på dessa 
(Se figur 52).

Figur 52. Tre koncept på spännen. Illustrationer: Henrik Wilhelmsson.

Sprayhood
Sjöräddningens användande av hjälm eller olika kommunikationsmedel samtidigt som 
flytvästen Baltic Rescue har medfört vissa problem då västen har mycket material runt 
nacken. Problemet blir störst med kombinationen Peltors hörselkåpor/högtalare och 
västen där interkomsystemet lätt fastnar i den höga kragen. Många skisser gjordes på 
olika sätt att flytta ner sprayhooden längre bak i ryggplattan. Detta medförde ett nytt 
problem eftersom den redan svårframtagna sprayhooden flyttas längre bort och då blir 
ännu svårare att komma åt. Efter enklare funktionsmodeller på en befintlig sprayhood 
kunde ett välfungerande framdragningsrem skissas fram (Se figur 53).

Figur 53. Överst: Framtagning av sprayhood, bild på nödställd med sprayhood som har 
inbyggd lunga. Nederst: framdragningsrem. Illustrationer: Ernst Hellby och Henrik 
Wilhelmsson.
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Lungor
Diskussioner kring en väst med eller utan uppblåsbara lungor har varit en av de stora 
frågorna och många skisser har tagits fram på uppblåsbara lungor. De klassiska stora 
lungorna eliminerades ganska tidigt till fördel för smidighet och möjlighet att arbeta i 
vatten men idéer kring visionära, mindre varianter finns i flera varianter. Asymmetri på 
en lunga skulle hjälpa till att vända en medvetslös person och ett par olika varianter 
togs fram. En annan idé var att fördela luft i hela västen, vilket skulle göra att västen 
antagligen får en bättre och mer personlig passform. En tredje idé var att placera den 
uppblåsbara volymen inuti en sprayhood, den skulle blåsas upp manuellt med 
munstycke och bara tas fram i en riktig nödsituation. Denna typ av lunga skulle vara 
lättare att byta om den är trasig då den sitter monterad uppe på västen. Alla lungtyper 
gör en väst mer avancerad och ställer högre krav på brukaren i form av underhåll och 
kunskap (Se figur 54).

Figur 54. Skiss på uppblåst lunga med ca: 75N lyftkraft. Illustration: Henrik 
Wilhelmsson.

Fickor
Sjöräddarna behöver ha med sig mycket utrustning i sitt arbete och bra är om denna 
alltid är lättåtkomlig nära kroppen. Fickor som diskuterades var sådana som passar till 
kniv, ficklampa, visselpipa, kompass, och som kan värma händerna. Fickorna har 
placerats på prov på hela västen, men det ställe som gruppen anser ger enklast 
åtkomst för båda händerna är på magen. Idéer finns även om placering vid höft, på 
axlar, och på insidan av västen (Se figur 55).
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Figur 55. Skisser på olika typer av fickor. Illustrationer: Ernst Hellby och Henrik 
Wilhelmsson.

Avsedd plats för utrustning
Det finns några saker som behöver en speciellt utsedd plats på västen och det är först 
och främst radion och dess handmikrofon. Ska en eventuell nödsändare även tas med 
på uppdraget är det lämpligt att denna har en egen plats också. Radion och dess 
mikrofon får inte riskera att åka av västen under skumpig färd. Radions skärm måste 
synas och dess knappar får inte täckas över, den måste sitta på västen men samtidigt 
kunna opereras fullt ut. Dagens plastskena som används gör detta men kritik kring 
placering av handmikrofonen har funnits och idéer kring ny placering togs fram (Se 
figur 56).

Figur 56. Idéskiss på placering av radio uppochnedvänd. Illustration: llustration: Ernst 
Hellby.
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Identitet
Inspiration har hämtats ur dagens utrustning så som SSRS grafiska profil på flottan, 
deras Ursuit entimmesdräkt, de västar som används idag, hjälmar och företagets 
vanliga grafiska profil. Färgerna röd och gul är naturliga och den gula färgen går 
dessutom att göra mycket väl synlig till havs. Västen Baltic Rescue är orange och den 
färg som enligt tester ska ha den högsta visibiliteten, men gruppen anser att orange är 
en färg som signalerar nödställd och inte sjöräddning. Flera förslag togs fram med 
enbart gul eller i kombination med röd utsida på västen. Remmar är svarta på i stort 
sätt alla flytvästar men gruppen hade även idéer om att remmar med samma färg 
skulle smälta in bättre med västen förutsatt att remmen inte behövde sticka ut då en 
kontrastfärg är att föredra. En logga på västens framsida är bra men inte kritiskt viktig i 
en nödsituation, därför får den inte försämra eller förhindra någon annan funktion på 
västen. På några av sällskapets båtar står SJÖRÄDDNING på sidan av båten som 
syns tydligt om man belyser den i mörker. Detta väckte idéen att skriva samma sak på 
ryggtavlan på en reflex för samma ändamål (Se figur 57). Texten ska även synas tydligt 
när det är ljust. På en olycksplats kan det vara många aktörer inblandade och det kan 
vara bra att tydligt se vem som tillhör sjöräddningssällskapet, polisen, ambulansen, 
sjöfartsverket, kustbevakningen etc. Det är viktigt att allmänheten kan se vilka de är när 
de t.ex är ute på övning. Det är viktigt att ge ett seriöst och professionellt intryck för 
sällskapet har stor inflytelse på fritidsfiskare, seglare och andra båtintresserade. Att 
föregå med gott exempel och få dem att alltid använda flythjälpmedel är en utmärkt 
förebyggande åtgärd.

Figur 57. Markerskiss på sjöräddare iklädd en Ursuit entimmesdräkt, peltor 
intercomhörlurar och gul flytväst. Illustration: Ernst Hellby.

6.1 KONCEPT
Alla lösningar på delproblem sammanställdes i en idématris (se Bilaga 7) för att få en 
klarare bild av alla tänkbara alternativ, delproblemen indelades i exempelvis placering 
och form av flytmaterial, remmar, åtdragning, estetik etc. Härifrån handplockades 
lösningar på delproblem och sattes ihop till fyra olika helhetslösningar.

6.1.1 KONCEPT 1 
En väst primärt anpassad för arbete på land, sjöräddaren arbetar mycket på däck och 
utsätts för slag, hårt väder och kräver mycket rörlighet och ska ha flytförmåga. Västen 
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hade inga fasta flytelement utan bara en munuppblåsbar lunga (Se figur 58). Som 
kroppsskydd användes material som inte behöver kunna klassas som flytmaterial utan 
bara stå emot slag och stötar. För att vara så bekväm som möjlig utrustades den med 
utskurna kanaler för bättre kylning och ökad rörelseförmåga. Västen tillåter endast att 
bära nödvändig utrustning, möjlighet att lägga till värmande krage och fästen finns.

Figur 58. Koncept 1. Illustrationer: Henrik Wilhelmsson.

6.1.2 KONCEPT 2
En väst optimal för att vistas och arbeta i vattnet, stora krav på rörlighet och åtkomst till 
utrustning. Sjöräddaren ska kunna simma och agera snabbt i vattnet. Den utrustades 
med fasta flytelement på bål, rygg och under stjärten likt en blöja. Tanken var att detta 
skulle ge en mycket hög och bra arbetsposition i vattnet, dock sämre om sjöräddaren 
skulle bli nödställd. Västen hade bland annat en sprayhood med förenklad framtagning 
(Se figur 59). Med utskurna veck mellan flytmaterial uppnås ökad rörelsefrihet samt 
större kroppsvariation, dessutom i one-sizeutförande för att passa alla. Västen var 
utrustad med fickor anpassad för nödvändig utrustning och tänkt att fungera i vattnet. 
Med dess slitstarka material och minimalt krävande underhåll tål den repetitivt 
användande.

Figur 59. Bak- och framsida av koncept 2. Illustrationer: Ernst Hellby.
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6.1.3 KONCEPT 3
En väst anpassad för en sjöräddare i en nödsituation i vattnet. Personen skall kunna 
utföra egenräddning men även klara sig själv liggandes i vattnet tills räddning kommer 
inom loppet av cirka en timme. Västen är uppbyggd av fasta flytelement likt en klassisk 
seglarväst men har även en nyskapande sprayhood med integrerad manuellt 
uppblåsbar liten lunga (Se figur 60). Med storleksmässigt mer tilltagna flytmaterial 
fördelat mestadels på framsidan men även möjlighet att tillföra mer flytkraft med luft så 
är tanken att brukaren ska kunna vara nödställd längre. Västen tillåter även lätt åtkomst 
till radio, nödsändare och positionsljus.

Figur 60. Konceptbilder över koncept 3. Illustrationer: Ernst Hellby och Henrik 
Wilhelmsson.

6.1.4 KONCEPT 4
En väst med nytänkande avancerade funktioner och stort fokus på säkerhet. Västen är 
av visionärt slag och tar inte hänsyn till dagens teknik eller ekonomiska aspekter. 
Västen har både fasta flytelement och en relativt liten uppblåsbar lunga med automatik. 
Remmar på västen är dragna inuti västen för att minska remtrassel (Se figur 61). 
Västen hade en förinställning på insidan för att justera åtdragning beroende på 
kroppsstorlek, på utsidan fanns möjlighet till fininställning av storleken oberoende av 
förinställningen. Den är utrustad med radio, nödsändare, ficklampa, visselpipa, 
positionsljus och kniv. Västen konstruerades med klassiskt flytmaterial samt med nya 
extra slittåliga varianter på utsatta ställen. Sömmar och urskärningar är gjorda mest för 
att öka den estetiska faktorn.
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Figur 61. Koncept 4. Illustrationer: Henrik Wilhelmsson.

Alla koncepten ger möjligheten att bära radio, kniv, lampa, reflexer och lyftögla i sin 
sele, de har även en åtsittande passform för att skapa bättre rörelsefrihet. De har av 
säkerhetsskäl grenremmar men åtdragningens placering skiljer sig. Alla förslagen har 
även en värmande handficka på insidan av västen. Dock skiljer sig själva utformningen 
för ändamålen koncepten emellan.

6.2 WORKSHOP
För att säkerställa att gruppens idéer stämde överens med de önskemål och krav som 
ställts från SSRS hölls en Workshop. Medverkande vid workshopen var  experter från 
SSRS i form av sjökaptener, industridesigner, omvärldsbevakare, tekniskt ansvariga 
och utbildningsansvariga. Här gavs möjligheten att diskutera kring gruppens tänkta 
målgrupp och exakta användningsområden. Detta hade i projektets början inte 
bestämts fullt ut utan fastställdes med hjälp av vårt arbete med behovssökande. 

Projektgruppen visade lösningar på delproblem och den större gruppen diskuterade 
och argumenterade tills alla var överens. 

Workshoppen resulterade i en lista med krav och önskemål kring västen och dessa 
stämde väl överens med den kravspecifikation som gruppen själva redan tagit fram. 
Den uppdaterade varianten låg till grund för fortsatt utvecklingsarbete.
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7. UTVÄRDERING OCH KONCEPTVAL
De genererade koncepten undersöks genom att jämföras. Koncept som ska utvecklas 
vidare väljs.

7.1 ELIMINERINGSMATRIS
Sammanställda koncept ur konceptgenereringen ställs mot olika typer av krav som 
finns på projektet i en elimineringsmatris där några förslag kan sållas bort (Se bilaga 8). 
Detta är en grov gallring som tar bort icke realiserbara, ej passande eller helt enkelt 
osäkra koncept. Konceptet som genomgick gallringen var:

Koncept 1
Eftersom västen saknade fasta flytelement utan bara tillhandahöll en munuppblåsbar 
lunga klarade sig konceptet inte genom elimineringskravet Uppfyller alla krav. Ett krav 
är satt att västen omedelbart ska hjälpa en person som ramlar i vattnet upp till ytan. 
Lungan måste alltså först blåsas upp med munnen innan västen ger någon som helst 
flytkraft. Konceptet ratades inte helt utan fick betyget (?) i matrisen. Konceptet hade en 
del bra egenskaper som senare kunde användas i en iterativ process.

Koncept 2
Västen klarade elimineringsprocessen då den uppfyller allt i matrisen. Västen tros vara 
realiserbar och passa företaget. Dock finns tankar från andra koncept kvar i fortsatt 
utveckling.

Koncept 3
Västen klarade av alla krav och är realiserbar men när gruppen granskar önskemål om 
västen tycks den vara för inriktad på att någon annan ska stå för räddningen och för lite 
på att vara en väst tänkt för arbete. Västen passar helt enkelt inte företaget och 
målgruppen som är en aktiv sjöräddare.

Koncept 4
Gruppen vet för lite om möjligheter att att tillverka denna väst men tar med sig en del 
av de nytänkande idéerna till en iterativ process.
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7.2 ÖNSKEMÅLSVIKTNING
Samtliga önskemål ur kravspecifikationen sammanställs i ett illustrativt önskemålsträd 
(Se bilaga 9) och viktas sedan i en önskemålsviktning (Se bilaga 9). De önskemål som 
fick högst poäng var i sjunkande skala egenräddning, egensäkerhet, kamraträddning, 
ergonomi och nödställd i vatten. Önskemålsviktningens resultat sammanställdes i ett 
diagram (Se figur 62).

Figur 62. Diagram över poängställningen efter avslutad önskemålsviktning. Y-axeln 
visar antal poäng från 0 till 40.

7.3 KONCEPTVAL
Så som kraven var satta i fråga om direkt flythjälp vid immersion, idiotsäker, smidig, 
slitstark och realiserbar föreföll en väst med fasta flytelement som det uppenbara valet. 
De uppblåsbara västarna har många fördelar men i detta fallet var enkelheten och 
fullständig tillit viktigare. Koncept 2 och delar av koncept 1 och 3 tog sig igenom 
elimineringsmatrisen och ska nu vidareutvecklas till ett nytt mer fulländat och 
ändamålsenligt koncept. Idéer som inte klarat sig genom gallringen tas ingen hänsyn 
till. Däremot omarbetas resterande idéer. En lösning där alla önskemål uppfylls vore 
idealisk så dessa finns med under resterande vidareutveckling men beroende av 
viktningens resultat tas de mer eller mindre hänsyn till.
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8. VIDAREUTVECKLING AV VALT KONCEPT
Efter konceptval behöver arbetet fortsätta med att sätta samman de olika koncepten 
som gått vidare till ett fullständigt koncept. För att säkerställa flytvästens alla 
delfunktioner krävdes flera funktionstester, utvärderingar och utifrån dessa vidare 
utveckling.

8.2 FUNKTIONER
För att undersöka funktioner och utformning av västen gjordes funktionstester på olika 
delområden. Detta för att undersöka huruvida tankar och idéer var realiserbara och 
möjliga att utveckla vidare, dessutom om det i själva verket skulle skapa nya 
oförutsedda problem. Testerna genomfördes med dels riktiga flytvästar dels med egna 
ihopsydda modeller.

8.2.1 REMMAR OCH STORLEKAR
En enkel modell av en flytväst syddes upp, som utgångspunkt valdes att följa ytterlinjer 
från Baltic Rescue (Se figur 63). Modellen gjordes i 3 mm flytmaterial och svart tyg. En 
simpel modell för att enkelt kunna göra ändringar och justeringar genom att sy, nåla, 
häfta, limma, och klippa direkt i funktionsmodellen allt eftersom testerna genomfördes.

Figur 63. Tillverkning av flytvästmodell i skala 1:1. Foto: Henrik Wilhelmsson. 

8.2.1.1 ÅTDRAGNING AV REM
Tester att på olika sätt att dra åt remmar gjordes (Se figur 64). Med en dragande 
rörelse framåt från kroppen och med samma rörelse fast bakåt. Detta genom att fästa 
spännen på kanten fram på västen, bak på ryggplattan och i olika höjder. Det gjordes 
även tester med olika sorters spännen. En försöksperson fick ta på sig modellen och 
prova att spänna åt remmarna och utifrån resultaten gjordes justeringar. Det som 
undersöktes var hur enkelt, smidigt och bekvämt det gick att utföra rörelsen.

Figur 64. Fastsättningsspänne i mitten och ett åtdragningsspänne till vänster. Foto: 
Henrik Wilhelmsson.
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Det som framgick var att åtdragning framåt är möjlig då spännet är fäst bak på ryggen 
och på midjan långt ned placerad. Detta föranleder att personen i fråga bör vara smal 
för att överhuvudtaget nå spännet, personer med stort kroppsomfång fick betydligt 
svårare att nå. När remmen var placerat högt upp på midjan och spännet fäst på 
kanten på framsidan var det obekvämt för lederna i axelpartiet och händerna att utföra 
rörelse både framåt och bakåt. Samma sak hände om remmen var placerad nedtill på 
midjan, även då upplevdes rörelserna som obekväma. Om spännena däremot var 
placerade i mitten på framsidan och åtdragning varken skedde framåt eller bakåt utan 
rakt åt sidan var det betydligt bekvämare för lederna.

Genom att fästa en rem i antingen nederkant, mitten eller överkant på västens framsida 
testades hur varje position upplevdes kring bålpartiet. Det testades även kombinationer 
mellan dessa positioner och hur det påverkade följsamheten kring bålen. En sele med 
lyftögla var ett krav, därför skulle minst en rem användas. En rem placerad i nederkant 
upplevdes som bekväm, dock saknades styrsel i västens övre del som tenderade att 
bukta ut från kroppen vid rörelser. En rem placerad i västens övre del var också 
bekväm men västen tenderade istället att bukta ut i nederkant och förhindrade synfältet 
på marken. Det konstaterades att en sele längre upp var att föredra då lyftöglan var 
lättare att hitta om man skulle befinna sig i vattnet, vattenlinjen hamnar då strax under 
remmen. 

Slutsatsen utifrån dessa tester var att det behövs åtspänning i både över- och 
nederkant för att västen ska följa kroppen i rörelse. Remmarnas storlek behöver dock 
inte vara densamma. Selen har en vital funktion och ska hålla för höga belastningar 
och bör således vara grövre för att även inge förtroende och säkerhetskänsla. En rem 
för att enbart hålla in resterande del av västen behöver inte ha samma krav på 
hållfasthet och kan därför dimensioneras något mindre. Under testerna framkom också 
frågeställningen på tal om det verkligen behövs den storlek på selens rem som det är 
på dagens västar, går det att använda mindre remmar med bibehållen säkerhet? 
Frågan valdes att tas upp med handledare och med Baltic.

Till en sele ska också axelremmar finnas. Tester på olika sätt att dra remmar från rygg 
till framsida samt lyft med olika dimensioner på rem gjordes. Det provades att trä rem i 
kanaler sydda på västen som gick rakt eller svängde i en bana. Det som framgick var 
att en svängd bana inte utgjorde något hinder att varken trä eller hålla en rem. Det var 
att föredra att lyfta i en rem med ungefärlig bredd på 25 mm då det var lättare att fatta 
ett grepp med handen runt remmen. Skulle den vara bredare är det inte säkert att alla 
kan fatta ett snabbt och starkt grepp runt remmen för att lyfta en person. För axlar 
upplevdes en smalare rem bättre då den inte behövde vecka sig för att möjliggöra 
rörelse (Se figur 65).

Figur 65. Funktionsmodell av västens vänstra framsida, sett framifrån. Foto: Henrik 
Wilhelmsson.
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8.2.1.2 STORLEKAR OCH ÖVERBLIVEN REM
Som ett krav har projektet att västen ska vara så kallad one-size, att alla ska kunna 
använda samma typ av väst. Gjordes tester på hur detta ska kunna åstadkommas och 
på vilket sätt överblivna remmar kan stuvas för att inte vara i vägen. Det som testades 
var varianter på nya sätt att dra rem genom spännen. Dras en ögla genom ett spänne 
går det att halvera längden på löst hängande remmar (Se figur 66). Det testades också 
varianter på förinställningar till olika storlekar innan man tar på sig västen för att på så 
vis förkorta överblivna remlängder. Även enklare fickor att stuva ner rem i på framsidan 
testades. Eftersom västen ska passa ett så stort spann på kroppsmått krävs stora 
justeringsmöjligheter från den minsta personen till den största. Detta orsakade att det 
var svårt att nå upp till önskemålet om att det inte ska vara några löst hängande 
remmar, det skulle bli för krångliga förinställningar och besvärliga operationer för 
brukaren. En enkel ficka där överbliven remlängd snabbt kan stoppas ner upplevdes 
enklare, snabbare och bekvämare.

Figur 66. Bild som visar remdragning runt midjan i form av ögla som halverar 
överbliven rem. Foto: Henrik Wilhelmsson.

8.2.1.3 GRENREM
Västen har sitt användningsområde både på land och i vatten. För att västen inte ska 
röra sig uppåt på kroppen vid immersion i vattnet behöver dess position på kroppen 
säkerställas på ett bekvämt och smidigt sätt. En lösning är grenremmar. Tester gjordes 
på att inte använda grenremmar och att använda en eller två grenremmar i olika 
storlekar. Det testades även på vilka sätt det gick att göra sig av med överblivna 
remlängder. Att föredra var en eller två remmar brett isär med en rembredd på ca 40 
mm för att fördela krafter vid lyft över en större yta och upplevas bekvämare. För att 
korta överblivna remlängder testades en variant som kräver förinställning. Detta medför 
att ett spänne riskerar att hamna i grenen beroende på storlek hos personen. För att 
utröna om det kommer vara ett verkligt problem måste ytterligare funktionstester göras 
med flera olika personer.

8.2.2 UTFORMNING
Den funktionsmodell som användes vid tester av remmar användes även till tester på 
utformningen. Genom att utföra vissa rörelser ritades nya linjer direkt på modellen och 
klipptes sedan därefter, eller så syddes det på mer material (Se figur 67). Det som 
undersöktes var främst att inte hindra rörelse för axlar och armar och hur västen bör 
utformas för att förenkla simning. Sjöräddarens möjlighet till egenräddning låg alltid i 
fokus. Dessutom gjordes tester på böjning framåt och hur en platt väst beter sig över 
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mage och bröst. Vid modifikation på utformningen togs inspiration från kajakvästarna 
(Se gul väst i figur 47 ) som ger utrymme för paddelrörelser som påminner mycket om 
crawl i simning. Genom att skära ut extra fram över bröstet och bak över skuldra tilläts 
testpersonen större rörelsefrihet vid axlar och till västen att bli mer följsam. Vid böjning 
framåt tenderade västen att vecka sig strax under testpersonens revben, en tvådelad 
skärning i just det området skulle underlätta en sådan rörelse.

Figur 67. Fram- och baksida på funktionsmodell. Foto: Henrik Wilhelmsson.

8.2.3 PLATS FÖR KNIV
Tester gjordes över var på västen och på vilket sätt en kniv (Se figur 29) kunde 
placeras. Med krav på enkel och tydlig åtkomst undersöktes möjliga tillvägagångssätt 
genom att placera ut kniven på funktionsmodellen. Placering långt ner på västen, uppe 
vid hals och mellan remmar testades. Det framgick att placering i brösthöjd var att 
föredra då flertalet har möjlighet och se var kniven är. En idé uppkom att dela på och 
sära västens flytmaterial, fickan medgav ett utrymme stort nog för en kniv utan att 
bygga utanpå västen som på så sätt behöll en slät framsida (Se figur 68). Enklare 
tester på åtkomst av kniv gjordes mellan två flytmaterialblock och ett täckande meshtyg 
där ett ungefärlig mått på avstånd mellan materialen kunde bestämmas. Mellanrummet 
hade en mycket positiv bieffekt vilket styrktes efter tester. Det gjorde att västen lättare 
kunde vikas där och på så sätt tillåta västen att vara mer följsam framförallt hos större 
personer och hos personer med stor byst.

Figur 68. Fotografi som illustrerar knivfickan utan täckande tyg. Foto: Ernst Hellby.
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8.2.4 PLATS FÖR RADIO
För att kunna fästa den plastplatta som SSRS använder för fastsättning av radio idag 
behöver kardborre finnas på västens högra axeln i tillräcklig mängd för att plattan ska 
fästa. Då kardborre slits fortare om den är utsatt för vatten vore det bra om den kunde 
skyddas. Två varianter som antogs lösa problemet togs fram, en där kardborrebanden 
veks in under västen och en där kardborreytan täcktes med reflex när inte plastplattan 
användes. Efter tester och konsultation framkom att en variant med permanent stor 
kardborreyta är att föredra. Huruvida den ska täckas med reflex eller ej kan 
sjöräddaren själv bestämma. För att den kardborreförsedda plastplattan säkert ska 
sitta på plats testas en tvärliggande rem likt den på Baltic Rescue.

Sjöräddaren använder även radio utan plastplattan och denna måste också kunna 
monteras eller sitta fast högt upp på västens framsida för att enkelt nås. Sjöräddaren 
ska kunna höra om någon anropar i radion och därför får den inte täckas så att detta 
omöjliggörs. En smart ficka skissades fram och tillverkades för att sedan monteras på 
västens vänstra axel. Sjöräddaren skulle nu ha möjlighet att sätta fast sin radio på två 
olika sätt. Fickans överdel gjordes tjock för att apparater med clips skulle fästa och 
stanna kvar där. Att föredra är dock att ha apparaten inuti fickan.

8.2.5 FUNKTIONSTESTER I VATTEN
Med befintliga flytvästar och delar av flytvästar testades flytpositioner i vattnet. Det som 
undersöktes var på vilka sätt dessa positioner kan regleras med utgångspunkt att 
personen antingen är vid medvetande eller har sänkt medvetandegrad. Vid 
medvetande var en upprätt flytposition att föredra med möjlighet att kunna slappna av 
utan att behöva arbeta mycket med kroppen för att hålla sig upprätt eller på rygg. En 
person som har sänkt medvetandegrad riskerar en farlig flytposition liggandes på 
mage. Dessutom tenderade huvudet att falla åt sidan vilket resulterar i en vridning av 
positionen i vattnet. I sin tur resulterade detta i att andningsvägarna fördes närmare 
eller till och med i vattnet. Tester med en lös lunga tagen från en Baltic Rescue gjordes 
genom att använda den som en uppblåst krage för att hålla upp och stadga huvudet. 
Detta medförde att andningsvägarna bättre hölls ifrån vattnet och försök gjordes med 
att använda sprayhood tillsammans med en uppblåst krage. En kombination av dessa 
två skulle skydda andningsvägarna på ett bra sätt.

8.2.6 SPRAYHOOD
I Koncept 3 hade västen en uppblåsbar sprayhood för att skydda huvudet och hålla 
andningsvägarna fria. Enkla tester i vattnet visade att flytkraft runt halsen skulle 
fungera för just detta. En tillverkningsbeskrivning skickades till Baltic för framtagning av  
prototyp vilken skulle användas för fler tester (Se figur 69). Sprayhooden skulle alltså 
bestå av en munuppblåsbar del och en ansiktstäckande mer klassisk sprayhooddel. 
Den monterades bak vid nacken men för att tillgodose mer utrymme runt axlarna sattes 
den fast något längre bak på ryggen än på t.ex Baltic Rescue. Nu fanns både 
sprayhood och plats för intercomsystemets Peltorhörlurar (Se figur 27). Idéerna kring 
framdragningsrem fungerade mycket väl vid tester och även detta monterades på 
västen. För att se tillverkningsbeskrivning för sprayhood se bilaga 10.
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Figur 69. Illustration på sprayhood från sidan och bakifrån. Illustrationer: Ernst Hellby.

8.3 PROTOTYP 1
Utifrån workshop, analys av behov, krav från kravspecifikation och resultat från 
funktionstester sammanställdes tänkbara lösningar till ett konkret förslag av den nya 
flytvästen (Se figur 70). Förslaget syddes upp av gruppen med riktigt flytvästmaterial 
som gruppen erhållit av flytvästtillverkaren Baltic. Vissa komponenter togs från en 
befintlig Baltic Rescue.

Figur 70. Illustration på prototyp som användes för mönsterkonstruktion. Illustrationer: 
Ernst Hellby och Henrik Wilhelmsson.

Västen tillverkades med fast flytmaterial med en volym som gav en flytkraft på 70N. 
Utformningen präglades av en djup urskärning kring axlar på både fram och baksidan 
för att öka brukarens rörelsefrihet. Kring nacken gavs plats för den huva och krage som 
finns på Ursuit entimmesdräkt. I brösthöjd delades flytmaterialet på framsidan i en övre 
och en undre sektion. Resultatet var en framsida som var följsam vid böjning och för 
olika kroppsstorlekar. Mellan sektionerna skapades ett avstånd på 4 cm i form av en 
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meshtäckt ficka tänkt att rymma en kniv, lampa eller annan utrustning. Meshtyget 
blottade dess innehåll och monterades tillsammans med resår i öppningen såpass tight 
att utrustning hölls på plats. Fickorna placerades spegelvända men i övrigt identiskt på 
höger respektive vänster sida. I botten på fickan sattes en 1 m lång elastisk snodd fast. 
I denna kan valfri utrustning knytas fast enkelt för att säkerställa att den inte tappas 
bort. Fickan tillät åtkomst för en hand med våtdräktshandske. Mellanrummet gav 
västen möjlighet att passa för personer med större byst då trycket från 
åtdragningsremmar inte blev lika stort över bröstet. I samma höjd som fickorna med 
meshtyg placerades ytterligare fickor fast på insidan av västen. Dessa fickor var 
avsedda för handvärme på land och i vattnet då dessa var gjorda av neopren. Fickorna 
tillät även förvaring av personlig utrustning. Den mjuka fickan av neopren gjorde västen 
bekvämare för byst. På den högra övre sektionen monterades en stor yta med 
kardborre avsedd för VHF-radio monterad på kardborreplatta och på den vänstra sidan 
en ficka avsedd för valfri utrustning. Fickan tillverkades i ett elastiskt nät som tillät olika 
typer av utrustning så som radio, Peltor PTT, Mobiltelefon (förslagsvis i egen vattentät 
ficka) eller annan önskad utrustning.

Yttertyget syddes runt flytmaterial med snäv passform för slät utformning och för att 
undvika onödiga volymer för vattenansamlingar inne i västen. Västen hade ingen 
dragkedja utan hölls ihop med 3 st spännen vertikalt, jämt fördelat på framsidan. Detta 
för att kunna placera flytmaterial där en dragkedja skulle sitta och på så vis få en mer 
heltäckande framsida. Västens fram- och baksida hölls ihop med två remmar, en i 
nederkant med ett plastspänne och en sele i brösthöjd med hållbara spännen i rostfritt 
stål, båda med åtspänning på framsidan. Selen har ett spänne i mitten för ihopsättning 
och ett spänne på vardera sida för säker åtdragning av rem, dessutom en d-ring för att 
fästa säkerhetslina i. Ett tredje spänne placerades högst upp och avser endast hålla 
ihop västens framsida i v-ringningen. Detta spänne valdes för att det hade en 
integrerad orange visselpipa i hanen. Denna kunde i nödsituation nås med munnen för 
att blåsa i med ett mindre lyft av hela västen. Samtliga spännen monterades med 
åtdragning rakt utåt sidan för ergonomisk åtspänning. Selens spännen sattes samman 
för att låsa vid belastning. De modifierades även för att med ett enklare handgrepp 
släppa på åtspänningen. Sneda fickor på västens framsida tillverkades för att ge 
utrymme till överblivna remmar efter åtdragning. Fickorna utrustades med stängning för 
att hålla remmarna på plats.

En konstruktion med två grenremmar försågs med en förinställning av remlängd för att 
minska längden på överblivna remmar efter åtdragning. Dessa remmar sattes fast på 
västens bakstycke i en vadderad nedersta del, likt den på Baltic Rescue.

Axelremmar sattes fast i selen på fram- och baksidan. Remmens bredd bestämdes till 
25mm. Remmen dimensionerades för att hålla för personlyft och för att, på ett följsamt 
sätt, fungera under rörelse i axelpartiet. Remmarna synliggjordes på västens framsida 
och över axlar för att underlätta handgrepp för lyft. En rem med texten ”LIFT” valdes för 
att förtydliga ändamålet.

För att västen skulle stärka identiteten hos brukaren till SSRS har västen getts en 
sportig utformning i färgerna gul och röd. Färgskalan är inspirerad av SSRS båtar och 
av deras grafiska profil. Det gula tyget valdes till den övre och största delen av västen 
då detta syns bäst till havs. Till prototypen fanns ej fluorescerande tyg att tillgå annars 
hade detta använts. De sneda fickorna blev röda och matchade med rött tyg på 
baksidans nedre del. Reflexer placerades under rem på axlarna och på baksidan i tre 
tvärgående ribbor likt Baltic Rescue och Ursuit entimmesdräkt. Detta ansåg gruppen 
var en faktor som stärkte identiteten då reflexerna bak används idag på deras 
utrustning. På den översta reflexen skrevs texten SJÖRÄDDARE i SSRS egna typsnitt, 
vilken skulle synas tydligt när belyst i mörker.
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Västen försågs med en sprayhood placerad längre ned på ryggen för att följa med den 
djupa skärningen. Den ska nu kunna användas problemfritt tillsammans med Peltor 
hörselkåpor och hjälm som kräver utrymme kring huvudet. Med en rem framdragen 
från sprayhoodens mittpunkt över höger axel förenklades framtagningen genom att dra 
i remmen rakt uppåt och sedan framåt. Den uppsydda modellen går att se i figur 71.

Figur 71. Fotografi på prototyp 1, bak- och framsida. Foto: Ernst Hellby, illustration 
Ernst Hellby.

8.3.1 PROTOTYPTEST PÅ LAND
Ett första test genomfördes på land med försökspersoner i varierande kroppsstorlekar 
och olika kön, iförda vanliga kläder. Detta för att undersöka tillräcklig remlängd, 
åtspänning och passform samt hur dessa faktorer tillsammans påverkar rörelsefriheten 
för personen i arbete. Försökspersonerna fick dra åt samtliga remmar och utföra 
enklare uppgifter i form av lyft från golv, testa räckvidd med armarna och genomföra en 
kortare promenad. De fick prova att blåsa i visselpipan, ta fram kniven ur knivfickan på 
båda sidorna med höger respektive vänster arm, med och utan handske samt prova 
knivsnoddens räckvidd. Även fickorna för handvärme testades avseende bekvämlighet 
beroende på kroppsstorlek och förmåga att rymma händerna. Vidare testades hur en 
sittande ställning upplevdes där försökspersonerna fick sätta sig på en stol och på huk. 
Slutligen testades möjligheten att enkelt ta av sig västen genom att släppa på 
åtdragningen och öppna alla spännen.
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Från testerna kunde det konstateras att åtdragning med två remmar fick en bekväm 
och stabil passform kring kroppen. Västens sektionsuppdelning på framsidan bidrog till 
hög rörelsefrihet för överkroppen. Västens urskärning kring axlar bidrog till att 
testpersoner lätt kunde korsa armarna och således hade god räckvidd och 
rörelseförmåga. Dock upplevdes skärningen kring hals något besvärande för personer 
med stort omfång kring överkropp, i sittande ställning trycktes västen upp under hakan. 
Åtkomst till kniv var väldigt god oberoende kroppsstorlek. Beroende på vilken arm som 
användes var det mer eller mindre lätt att få fram kniven. Fickorna att stuva remmar i 
på framsidan upplevdes enkla att använda, däremot var möjligheten att stänga dem 
problematiskt då tryckknapparna kräver finmotorik som var sänkt när handskar 
användes. Ett önskemål om infästning på selens rygg uppkom och om en sådan ska 
användas bör det vara en tygögla istället för d-ring i stål. Denna får inte upplevas 
obekväm.

8.3.2 PROTOTYPTEST I VATTEN
Ett andra test gjordes i vatten och på en Rescuerunner för att undersöka hur västen 
upplevdes tillsammans med en entimmesdräkt. I vattnet undersöktes flytpositioner, 
åtkomst till utrustning, möjlighet att simma bröstsim, ryggsim och crawl samt förmåga 
att ta sig upp över en kant. På Rescuerunner testades hur västen upplevdes vid 
skoterns framfart, om grenremmar ställde till problem då och om västen tillät rörelser i 
överkropp och nacke för att ge den överblick föraren behöver. Genom snäva svängar 
med fullt styrutslag och lutandes över styret undersöktes risk för fasthakning i 
eventuella remmar och öglor.

Vid testerna i vattnet framgick att fickorna som håller överblivna remmar kräver en 
starkare stängning än tryckknappar. När användaren simmar skapas det ett motstånd i 
vattnet som medför att fickorna öppnar sig och remmarna faller ut. Vid simning med 
västen upplevdes dess urskärning kring axlar väldigt positivt då det gav bra med 
utrymmer för rörelse och samtliga simsätt kunde utföras obehindrat. Västens övre hörn 
ovanför selen tenderade att ändra läge och istället luta ut efter en tid i vattnet vilket då 
var i vägen för armarna. I kombination med entimmesdräkt satt västen något snävare 
kring hals pga dräktens krage och huva och därav upplevdes det något besvärande. 
Detta medförde dock att västen hölls bättre på plats och inte flöt upp över huvud eller 
axlar. För att hålla en upprätt flytposition tillsammans med en entimmesdräkt krävdes 
mindre arm- och benrörelser, västen tenderade i det läget att tippa personen något 
bakåt mot rygg. Förmåga att ta sig upp över en kant var mycket bra tack vare västens 
släta framsida, dessutom var lyftremmarnas placering till hjälp när en kamrat drog upp 
försökspersonen ur vattnet. Åtkomst till kniv i ficka upplevdes tillräcklig med blöta, kalla 
handskar på. Värmeisolerande fickor upplevdes som en användbar och bekväm 
funktion, både på land och i vattnet. Vid framtagning av sprayhood med hjälp av ett 
förenklande snöre orsakade radions sladd upp till hjälmen att denna funktion blev 
omöjlig att utföra, sladden håller ner dragsnöret. Efter snabb justering i vattnet 
fungerade funktionen mycket väl. Ny dragning av snöret från nedpackad sprayhood var 
nödvändig. Fotografier från vattentester i figur 72.
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Figur 72. Fotografier från prototyptester i havet. Sjöräddare iförd entimmesdräkt, hjälm 
och radio. Foto: Henrik Wilhelmsson.

8.4 ITERATIV DESIGNPROCESS
Efter tester på sjöräddningskurs med prototypen kunde några detaljer på västen 
konstateras mindre välfungerande och behövde ses över återigen. Utformningen av 
framsidans något skarpa, kajakvästinspirerade nederdel kunde vara i vägen och 
riskerade att haka upp armen vid rörelse (Se figur 73). En enkel lösning som visade sig 
fungera var att justera lutningen på den övre linjen till en brantare vinkel. Förändringen 
gjordes av både flytmaterial och tyg för att behålla samma snäva passform.
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Figur 73. Förändring av västens framsida. Illustration: Ernst Hellby.

De enkla fickorna på västens framsida, vars syfte var att hålla ihop överblivna remmar 
efter åtdragning, stängdes med tryckknappar. Dessa klarade inte av den tuffa 
användningen i vattnet, de öppnades när testpersonerna simmade och ibland av bara 
kraftiga rörelser vid körning av en Rescuerunner. Gruppen tog ett steg tillbaka i 
designprocessen och gick igenom argument för och emot fickan samt tänkte över 
alternativa lösningar för att få undan överblivna remmar. Resultatet var dock detsamma 
men stängningen av fickan var tvungen att ändras. Lösningen blev ett quick 
releasespänne där honan är fastsydd i det undre gula yttertyget och hanen med kort 
spännrem sitter uppe på fickan (Se figur 74).

Figur 74. Lösning på remfickans spänne. Illustration: Ernst Hellby.
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Under kursen testades västen av både små( bl.a kvinna, 164 cm lång, 54 kg) och stora 
personer(bl.a man, 55, 180 cm lång, 110 kg). Det som kom fram var att västens v-
ringade hals var på gränsen till för smal för de största testpersonerna och 
att västen var något för bred över axlarna på alla. En förklaring till det senare var att 
prototypen blev en centimeter bredare över axlarna än vad ritningarna beskrev. 
Lösning på problemen var att ta ur lite material från bröst och över axlarna från västens 
mitt (Se figur 75).

Figur 75. Halsöppningen nya linje för ökad passform. Illustration: Ernst Hellby.

Knivfickorna fungerade mycket väl både på land och i vatten men fickans öppning 
behövde förstoras något för att garantera lätt åtkomst med neoprenhandskar.

Efter diskussion med tillverkare gjordes en stor förändring av färgvalet på västen. De 
stora tygytor som var tänkt att göras i fluorescerande gul färg byttes ut mot ett grövre 
mer slittåligt rött tyg. Anledningen att det gula tyget valdes bort var att Baltic ansåg att 
tyget skulle tappa sin fluorescerande effekt och få ett matt och slitet utseende långt 
innan västens övriga bäst-före-datum. Den fluorescerande gula överdelen hade otroligt 
god synbarhet men om den tros vara förbrukad inom ett år anses det inte klara de krav 
som finns i kravspecifikationen. För att behålla identitet måste nya gula fält finnas på 
västen och därför valdes reflexerna i en lysande gul ton. Det placerades även två nya 
reflexytor på framsidan västen, en på västens övre del och en på remfickans överdel 
(Se figur 76).

Figur 76. Illustration på förändring av färgsättning på västen. Illustration: Ernst Hellby.
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Radiofickan var en annan detalj som förändrades i samråd med Baltic, den var tänkt att 
tillverkas som en enkel elastisk ficka i ett elastiskt nät. Processen att tillverka detta nät 
ansågs dock för tidskrävande så en ny lösning togs fram i form av en stängbar 
dragkedjeficka med öppning för antenn. Fickan placerades som tidigare på brukarens 
vänstra bröst (Se figur 77).

Figur 77. Illustration på stängbar radioficka. Illustration: Henrik Wilhelmsson.

71
VIDAREUTVECKLING AV VALT KONCEPT



9. SLUTGILTIG LÖSNING
Val av komponenter till det slutgiltiga resultatet har skett efter tester och utvärdering av 
den prototyp som tagits fram under arbetets gång. Alla krav har uppfyllts. För 
fullständig tillverkningsbeskrivning, (Se bilaga 10). För funktionsbeskrivning av västen 
(Se bilaga 11).

9.1 FLYTMATERIAL OCH UTFORMNING
Den totala flytkraften i färdig flytväst har mäts upp till 70 N, utan tillbehöret sprayhood. 
Det fasta flytmaterialet består av två olika tjocka Ariexmattor och ett tunt skummaterial 
som endast placerats i det som benämns blöjan. Tjockleken på flytmaterialet är 1, 20 
och 30 mm. Illustrationer på västens övergripande utformning (Se figur 78). 

Figur 78. Fotografi på fram- och baksida, samt ovanifrån. Foto: Ernst Hellby, illustration 
Henrik Wilhelmsson.
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9.1.1 IDENTITET
Det röda tyget skapar tillsammans med de gula reflexerna en stark kontrast för hög 
synbarhet förutom att det signalerar SSRS identitet. Texten SJÖRÄDDNING i SSRS 
egna typsnitt trycks på reflexväv som sedan används till den översta utbytbara reflexen 
på ryggpartiet (Se figur 79). Möjlighet att placera individuell namnskylt erbjuds på 
kanter, remmar etc. Broderat SSRS-bildmärke sys fast på höger remficka (Se figur 79).

Figur 79. Fotografi på västens identitetsutstrålning. Foto och Illustration: Ernst Hellby.

9.1.2 FICKOR
De innovativa knivfickorna fungerar för att medföra kniv, lampa eller annan avlång 
utrustning utan att dessa sticker ut utanpå västen (Se figur 80).
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Figur 80. Fotografi på knivficka och hur kniv tas fram. Foto och Illustration: Ernst 
Hellby.

I fickorna monterades enkla elastiska snoddar som förhindrar att utrustning hamnar 
utom räckhåll om den tappas (Se figur 81).

Figur 81. Fotografi på framdragen kniv. Foto och Illustration: Ernst Hellby.

De värmeisolerande neoprenfickorna på västens insida rymmer såväl händer som 
personlig utrustning (Se figur 82).
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Figur 82. Fotografi över hand i värmeficka. Foto: Ernst Hellby, Illustration: Henrik 
Wilhelmsson.

Den handhållna radion kan placeras i en speciellt anpassad ficka på västens vänstra 
framsida. I fickans övre del är det ett hålrum avsedd för antennen och fickan stängs 
med en dragkedja genom att föra dragkedjans vagn nedåt (Se figur 83).

Figur 83. Fotografi på radioficka med dragkedja. Foto: Ernst Hellby, Illustration: Henrik 
Wilhelmsson.
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9.1.3 SPRAYHOOD
Flytvästen kan väljas utan eller med en av två olika sprayhood, en uppblåsbar och en 
som inte är det. Båda varianterna på sprayhood utrustas med framdragningsrem (Se 
figur 84). 

Figur 84. Fotografi på ej uppblåsbar sprayhood med framdragningsrem (packad). Foto: 
Ernst Hellby, Illustration: Henrik Wilhelmsson.

9.2 REMMAR OCH SPÄNNEN
De spännen och remmar som har valts till den slutgiltiga lösning.

9.2.1 SELE OCH MIDJEREM
Till selens stängning valdes samma spänne som flera av Baltics andra västar, nämligen 
två metalplattor som hakas i varandra. Spännet placerades mitt på västens framsida ca 
14cm från västens underkant. Remmen delades i tre där en lång löpte runt ryggen och 
genom åtdragningsspännen och två kortare fasta bitar monterades mellan dessa och 
selens stängning. Rembredd valdes till 50 mm. Remmen syddes fast i rem på västens 
insida mitt på ryggen för att hindra att all åtdragning skulle ske åt ena hållet. I selen 
syddes en d-ring fast till höger om stängningen sett från brukaren (Se figur 85).
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Figur 85. Fotografi på åtdragning av sele och öppning av midjerem. Foto: Ernst Hellby, 
Illustrationer: Henrik Wilhelmsson.

Selremmen löpte genom öglor från axelremmarna som i sin tur syddes fast i 
underliggande rem som var sammansatt med grenremmarna. Till axelremmar valdes 
rem med texten ”LIFT” i gult och rembredd på 25 mm likt på prototypen (Se figur 86).

Figur 86. Fotografi på västens kombinerade axel- och lyftremmar, samt hur de 
används. Foto och illustrationer: Ernst Hellby.
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Midjeremmen tillverkades precis som på prototypen med en 40 mm bred rem, fastsydd 
i ryggen och med åtdragning åt två håll från västens framkant. Spännet valdes till ett 
ITW NEXUS JET SR DUAL. Midjeremmens och selens överblivna rem syddes ihop till 
en ögla för att få en istället för två lösa remmar, vilket ledde till minskat trassel. Dessa 
packas sedan i remfickor (Se figur 87).

Figur 87. Fotografi på packning av överbliven rem, ta tag i remmen och stoppa in den i 
fickan. Foto och illustrationer: Ernst Hellby.

9.2.2 MODIFIKATION AV ÅTDRAGNINGSSPÄNNE
För åtdragning valdes samma metod som på prototypen med två stycken rostfria 
metallplattor med ett respektive två hål i sig (Se figur 88)

Figur 88. Beskrivande bild på åtdragningsspännens placering. Foto: Ernst Hellby.

Som ses i figur 89 löper remmen åt vänster till västens mitt där den syddes fast. Åt 
höger sker själva åtspänningen och släppning av åtspänning. Den detalj som är 
modifierad är handtaget som tillåter enkel släppning, då i form av en plastbeklädd 
wirebåge som sitter fast i den övre plattan (Se figur 89). Utrymmet erbjuder under 
bågen plats nog för två handskbeklädda fingrar som sedan kan dra rakt ut från kroppen 
varvid den spända remmen lossnar och kan löpa fritt.

Figur 89. Renderad bild av spännenas nya konstruktion sett ovanifrån, från brukarens 
perspektiv. Först stängd och sedan öppnad. Illustration: Henrik Wilhelmsson.
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För att få en ännu klarare bild av spännenas funktion se figur 90.

Figur 90. Renderad bild över åtdraget och öppnat spänne sett snett ovanifrån. den 
vänstra remmen löper mot västens mitt. Pilarna visar åtdragning och släppning. Sist en 
bild på öppning av spännet. Foto och illustration: Henrik Wilhelmsson.

9.2.3 GRENREMMAR
Även dessa tillverkades som prototypen då de fungerade i tester. Valfri förjustering bak 
för minskad överbliven remlängd och åtdragning fram med möjlighet till upprullning 
m.h.a av kardborre för överbliven rem. Rembredd 40 mm (Se figur 91).

Figur 91. Fotografi på grenremmarnas infästning på framsidan. Foto och illustration: 
Henrik Wilhelmsson.
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9.2.4 BRÖSTSPÄNNE
Ett orange Jet SR Whistlelock från ITW Nexus med inbyggd visselpipa visade sig 
fungera utmärkt och gav västen ännu mer följande passform. Vald rembredd, 20 mm 
(Se figur 92).

Figur 92. Fotografi på bröstspänne. Foto: Ernst Hellby.

9.3 NAMNGIVNING
Ska flytvästen produceras behöver den ett varunamn, det ska spegla västens syfte, 
mål och brukare. Namnet ska öka produktens mervärde.

9.3.1 INSPIRATION
Sjöräddarna i SSRS var den givna inspirationen till hela västen och de är allihop hjältar 
som förbiser egennyttan framför att kunna hjälpa andra. Historier från intervjuer menar 
att Sjöräddningssällskapet ofta var först på plats vid en nödsituation, före andra aktörer 
som kustbevakning och sjöfartsverket och de därigenom signalerar snabbhet. 
Färgskalan hos SSRS förblir med denna väst gul och röd. Baltic har i sitt sortiment 
västar med engelska namn som Rescue, Argus, Winner m.fl. 

Sammantaget visade inspirationen på en snabb hjälte iklädd gult och rött med en 
engelskt namn. Resultatet blev Baltic Flash med tydlig inspiration från karaktären Flash 
från DC Comics Universe (Se figur 93)(Mer info om superhjälten, se 
www.dccomics.com).

Figur 93. Superhjälten Flash skapades av Gardner Fox och artisten Harry Lampert 
1940. Illustration från www.dccomics.com.

9.4 VISUALISERINGAR
I syfte att skapa en upplevelse av den färdiga västen innan produktion tillverkades två 
visualiseringar av flytvästen (Se figur 94 och 95 ). De framställdes på olika sätt med 
hjälp av fotografier och bildbehandlingsprogram.
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Figur 94. Bildbehandlat fotografi på prototyp 2. Foto och illustration: Ernst Hellby.
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Figur 95. Bildbehandlat fotografi på prototyp 2. Foto: Jens Samuelsson, illustration: 
Ernst Hellby.
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10. DISKUSSION
Projektet har varit mycket hands-on med sjöräddningskurser, sömnad och tester där vi 
inte enbart förlitat oss på andras expertis utan själva fått handgripligen lära oss både 
köra jetbåt och symaskin. Detta tvång till inlärning har bidragit till en hög arbetsmoral 
och glädje i att arbeta vidare mot ett fulländat slutresultat.

I början av projektet ägnades mycket tid till informationsinsamling i form av 
litteraturstudier, konkurrentanalys, intervjuer och att själva medverka på 
sjöräddningskurser. Vi fick då en möjlighet att identifiera för- och nackdelar med 
dagens utrustning samtidigt som vi lärde oss vad en sjöräddare gör. Arbetet med att 
söka behov blev i och med kurserna enkelt och gav en mycket bred grund för det 
fortsatta utvecklingsarbetet. Engagerade från SSRS har ständigt pushat för att få oss 
att medverka i nya kurser och bidragit med den information vi sökt.

Vår handledare på SSRS var med och utvecklade den flytväst, Baltic Rescue, som 
används i stor utsträckning idag och denna väst har använts och jämförts under hela 
utvecklingen av den nya västen. Vi har inte bara studerat den under användning utan 
även på detaljnivå för att lära oss om materialval, sömnad, flytposition och passform. Vi 
har tillsammans med experter från SSRS haft en workshop som var mycket givande 
där många beslut kring krav och önskemål kunde tas. Utan denna träff tror vi att många 
beslut hade blivit svåra att ta på lösa grunder. Ytterligare avstämningsmöten bekräftade 
att projektet gick åt rätt håll och har upplevts värdefulla. 

Att ta fram en flytväst var mer omfattande än vad vi trodde från början, alla delar måste 
fungera tillsammans och för alla användare. Vi har utgått ifrån vedertagna material och 
dimensioneringar av remmar och spännen från godkänd utrustning som används idag 
istället för att själva beräkna all hållfasthet. Detta har sparat mycket tid.

En rolig och inspirerande faktor har varit stort intresse från familj, vänner och de två 
tidningar som har intervjuat oss om projektet.

Beställaren av examensarbetet har varit SSRS men för expertis om material och 
tillverkning har vi även samarbetat med Baltic Safety Products. De har hjälpt till med 
prototypframtagning och tillhandahållit oss med material för den egna prototypen och 
funktionsmodeller. Baltic har tagit mycket lång tid på sig för prototypframtagning vilket 
bromsat upp projektet och lett till en miss i tidplanen. Färdig prototyp på uppblåsbar 
sprayhood tillverkad av Baltic kommer inte se sitt ljus under de närmsta månaderna. 

Då vi båda är engagerade i arbetet och vill att västen blir en verklig produkt kommer vi 
att fortsätta driva projektet framåt även efter att examensarbetet är avslutat.
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11. REKOMMENDATIONER
Flytvästen måste hålla för tuffa tag både för en sjöräddare och en nödställd sjöräddare. 
Den färdiga prototypen måste därför testas under extrema situationer på förslagsvis 
sjöräddningskurser. Vår rekommendation är att ledare på kurser använder sig av 
prototypen under flera kurstillfällen och utifrån detta kan utvärdering och förbättring 
ske. Baltic har mycket goda kunskaper i hur västen ska sys för att den ska hålla och 
gruppen har stor tillit till att de ska tillverka en flytväst som klarar alla krav. Tester under 
längre tid kan dock utröna hållbarhet och om mindre detaljer verkligen fungerar under 
tid i stressade situationer. 

Av egna erfarenheter och utifrån önskemål från sjöräddare vore det allra bästa om 
varje sjöräddare hade en egen väst. Det är allmänt vedertaget i många sammanhang 
att främst lita på sin egen säkerhetsutrustning. Västen passar till både stora och små 
personer och är förhållandevis enkel att justera för båda men tid kan vara avgörande 
och i en stressad situation kan en enkel justering bli svår. Att ta på sig västen när 
personen själv var förra brukaren gör att processen blir mycket enkel och snabb. SSRS 
har en shop där sjöräddare själva kan köpa relevanta produkter till reducerat pris och 
vår rekommendation är att lista denna västen där när produkten är klar. 
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POLYESTER
CORESPUN WITH
POLYESTER WRAPProduct Inform

ation

Physical and chemical properties of polyester corespun:

Thermal Properties
• Melts at 250 - 260!C, softens at 220 - 240!C
• Shrinkage less than 1% @ 150!C

Chemical Properties
• Mineral acids: Resistant to most mineral acids
• Alkalis: Essentially unaffected by weak alkalis, 

but less resistant to stronger alkalis, 
especially at higher temperatures.

• Organic solvents: Generally unaffected, but soluble in
some phenolic compounds.

• Bleaching: Unaffected
• Insects / Unaffected 
   microorganisms 
   (mildew, rot): 

• Laundering / Unaffected 
   dry cleaning: 

• Moisture regain: 0.4%

Coats        fastness properties
Wash Fastness (ISO 105 CO3) Grade 4
Water Fastness (ISO 105 E01) Grade 4
Rub Fastness (ISO 105 X12) Grade 4
Hypochlorite Fastness (ISO 105 NO1) Grade 4
Dry Cleaning Fastness (ISO 105 D01) Grade 4
Perspiration Fastness (ISO 105 EO4) Grade 4
Light Fastness (ISO 105 B02) Grade 4

(These fastness grades represent minimum performance levels and, in 
practice, the majority of shades will exceed these levels)

Global Offer   
Tex. no.

18
24
30
40
60
80

105

Total Dtex

210
250
350
450
700
900

1,100

Ply

2
2
2
2

2 or 3
2
2

Target
strength
in grams

850
1,020
1,530
2,020
3,570
4,030
4,900

Elongation%
min - max

13 - 18
14 - 19
14 - 19
15 - 21
15 - 21
17 - 24
17 - 24

Recommended
needle size*
Singer/Metric

9-11 / 65-75
10-14 / 70-90
12-16 / 80-100
14-18 / 90-110
18-21 / 110-130
19-22 / 120-140
21-23 / 130-160

(*Needle size recommendations are a guide only and ultimately depend on the sewing application)

www.coats.com
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Projektplan för flytväst till sjöräddare 

Bakgrund 
Svenska Sjöräddningssällskapet är en allmännyttig välgörenhetsförening med huvudsyftet att 
främja och bedriva sjöräddningsverksamhet i Sverige. Sällskapet är idag över hundra år gammalt 
och har ca 80.000 stödmedlemmar. De driver och bemannar 65 sjöräddningsstationer runt 
Sveriges kust. Flottan består av 150 moderna båtar, som bemannas 24 timmar om dygnet, året 
runt av ca 1800 ideellt arbetande besättningsmän. 
 
Sjöräddning har inte alltid sett ut som den gör idag, räddningen har gått från att utföras mha stora 
båtar till att nu även ha mindre båtar i aktionen. Sjöräddaren kommer på så vis närmre vattnet och 
utsätts därför också själv för en större fara. Arbetet nu är även mer aktiv och ställer högre krav på 
ändamålsriktig utrustning. Det finns idag ingen flytväst speciellt anpassad för dessa typer av 
räddningsuppdrag. 
 
Syfte 
Att ge den aktiva sjöräddaren ett bra skydd och hjälpmedel både under arbete och då den själv blir 
nödställd. 
 
Mål 
Att ta fram en prototyp på en flytväst anpassad för just SSRS som uppfyller deras egna krav på 
utrustning. 
 
Metoder 
Literatturstudier, intervjuer med experter och användare, studiebesök med dokumentering. 
Cyklisk problemlösning, designutformning med brainstorming, sketching, funktionsmodeller, 
Konceptutvärdering, prototypframtagning 
 
Avgränsningar 
Tidsbegränsningen på projektet är sex månader. Gruppen har fått i uppgift att ta fram en ny flytväst 
och avgränsar sig till att ta fram en väst som ska användas tillsammans med en så kallad 
entimmesdräkt. Västen ska vara anpassad särskilt för SSRS sjöräddare. 
 
Västen ska tas fram i samarbete med Baltic Safety Products AB och utformas därefter. 
 
De ekonomiska avgränsningarna hålls i beaktande vad gäller framtida produktionskostnader då 
produkten ska kunna tillverkas och säljas med förtjänst. 
 
Tidplan 
Delmoment   Klart 
 
Projektplan   4 nov 
Studiebesök   Flertalet besök nov-dec 
Faktainsamling  20 dec 
Delredovisning  vecka 5 
Konceptframtagning  25 feb 
Slutgiltig lösning  18 mars 
Rapportskrivning  25 mars 
Presentation skolan  April 
Presentation SSRS  A 
 
Projektgrupp 
Ernst Hellby 
Henrik Wilhelmsson 
 
Handledare, LTU 
Anders Håkansson, Universitetsadjunkt Arbetsvetenskap 
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Projektplan för flytväst till sjöräddare 

Handledare, SSRS 
Thore Hagman, Omvärldsbevakning SSRS 
 
Kontakt 
Henrik: wilhelmsson.84@gmail.com  070 202 13 19 
Ernst: ernsthellby@gmail.com   070 299 06 82 
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SPECIFICATIONS:
Model AQ-4 with options
Equipment type: Personal emergency and

multi purpose marking light
Construction (material):
Lens Lexan
Battery case ABS
Light system: Xenon strobe / IR

(xenon with filter)
Light output: 36.000 Pk lumen
IR frequency: 700-900 Nm (with infrared lens)
Surface range: 10 km min. (6 miles) on a clear night
Waterproofing: Down to 500 m
Endurance continuous operation: Approx. 12 hrs 
Activation switch: Magnetic through case

Option with daylight
Dimensions: Length: 160 mm

Width: 45 mm
Flash rate pr min.: 50
Battery type, voltage: 1 x Alkaline C-cell 1.5 V (70 gr.)
Lens colour:
Standard Clear
Option Blue, red, amber, green, infrared 
Housing colour:
Standard Yellow
Option Military green
Nato stock no. 6230.25.7110 (yellow/clear)

6230.25.1501.1210 (yellow/red)
6230.25.1501.1211 (yellow/green)
4220.90.991.1241, IMC;0472 (green/clear)
6230.25.144.7200 (IR)

Weight: Approx. 140 gr. (w.out battery)
Approvals: Solas 83 

USCG
Fixing:
Standard Velcro strap (length 65 cm)
Option Screw adapter

AQ-4 Multi Purpose Strobe Light
Jotron have been developing high technology products for the maritime safety, ground to air communication and emergency marker
lights sector for over 30 years and are now recognised as a leading manufacturer for these global markets. The AQ-4 is a high quality,
multi-purpose marking and distress light designed for the marine, emergency services, military and leisure sectors.
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TYPICAL APPLICATIONS:
• Diving, as location aid
• Fire fighting, as location aid
• Lifejacket safety light
• Vessel and vehicle marking
• Personnel marking and signalling light
• Target marking
• Parachuting

Agent/Distributor:

Main Office:
JOTRON Electronics a.s

Jotron Electronics a.s reserves the right 
to modify without notice characteristics 

data supplied in this brochure.

P.O.Box 54, NO-3280 Tjodalyng, Norway
Tel: +47 33 13 97 00, Fax: +47 33 12 67 80

www.jotron.com

Subsidiary Office:
JOTRON (UK) Ltd.

Crosland Park, Off Crowhall Road, Cramlington
Northumberland, NE23 1LA UK

Tel: +44 1670 712000, Fax: +44 1670 590265
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FRÅGOR TILL JONAS EKBLAD
    - ställda av Ernst Hellby och Henrik Wilhelmsson, examensarbetare på SSRS

1. Vad är det viktigaste med en flytväst? Det låter självklart - att den flyter så klart, men 
 hur?, och på vilket sätt? Vad ska finnas med? Vad mer ska den göra?

2. Vad är din åsikt idag om de allt mer populära, uppblåsbara flytvästarna? Skiljer sig 
 åsikten beroende på om användaren är fritidsfiskare eller sjöräddare? (ex: Baltic Argus 
 150 N som idag används av båda)

3. Har du någon gång på tester med flytvästar testat västar tänkta till andra sammanhang 
 än traditionellt båtliv exempelvis kajak, vindsurfing eller andra extremsporter? Finns 
 det något att hämta där för båtmänniskor?

4. Reglerna gällande klassificeringen på flytvästar är internationellt täckande. Har du 
 någon uppfattning på om dessa direktiv ifrågasatts i andra länder?

5.  Om du satt i vår sitts och skulle ta fram en flytväst till Sjöräddningssällskapet. Som 
 framförallt användas tillsammans med en entimmesdräkt, tåla hård arbete (på land och 
 i vatten omvartannat) inte vara ivägen och samtidigt inge och utstråla säkerhet till 
 användare och andra. Hur skulle den se ut? Vad är viktigast? Vad vore bra? Vad får inte 
 finnas?
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Datum K/Ö Storhet
Arbete på land/däck

2010-12-08 K Medge god rörelseförmåga
2010-12-08 Ö Ej tillåta hängande remmar
2010-12-08 Ö Inte vara i vägen i trånga utrymmen

Arbete i vatten
2010-12-08 K Medge god rörelseförmåga
2010-12-08 K Medge stabilt flytläge för person i entimmesdräkt 
2010-12-08 K Tillåta synfält 120 grader

2010-12-08 K Tillåta simning
2011-01-12 Ö Tillåta dykning

Nödställd i vatten
2011-01-12 Ö Medge fria luftvägar
2010-12-08 K Tillräcklig flytkraft för att bära person med entimmesdräkt
2010-12-08 Ö Tillräcklig flytkraft för att bära person utan entimmesdräkt
2010-12-08 Ö Vända person till ryggläge
2010-12-08 K Tillåta synfält 120 grader

2010-12-08 K Hålla person, som är vid medvetande, vid ytan i en timme

Säkerhet
2010-12-08 K Tillåta blodcirkulation
2010-12-08 K Ej medge sjävlsvådligt användande
2010-12-08 Ö Ej medge användning vid dålig passform
2011-01-12 Ö Självsäkrande
2010-12-08 K Hög redundans

Egensäkerhet
2010-12-08 Ö Förhindra MOB
2011-01-12 K Medge kroppskydd

Egenräddning
2010-12-08 K Medge god rörelseförmåga
2010-12-08 K Tillåta synfält
2010-12-08 K Inte förhindra uppstigning ur vattnet
2010-12-08 K Tillåta simning <200m

2010-12-08 K Tillåta enkel åtkomst till utrustning

Kamraträddning
2010-12-08 K Hög synlighet
2010-12-08 K Förenkla räddning
2010-12-08 K Tillåta lyft
2011-01-12 Ö Förenkla och förtydliga lyft

Svenska sjöräddningssällskapet Flytvästens huvudfunktion:

Kravspecifikation flytväst Att ge den aktiva sjöräddaren ett bra skydd både under 
arbete och då den skulle bli nödställd.

Krav  eller önskemål
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Hållfasthet
2010-12-08 K Tåla vatten flytande/fast
2010-12-08 K Tåla temperatur  +60 -40

2010-12-08 K Tåla UV-strånling
2011-03-31 K Tåla krafter
2010-12-08 K Tåla repetitiv användning och slitage
2010-12-08 K Inte lagra vatten

Ergonomi
2011-01-12 K Medge enkel justering
2010-12-08 Ö Medge enkel efterjustering i vatten
2010-12-08 Ö Medge värme
2010-12-08 Ö Medge möjlighet till handvärme
2010-12-08 K Passa olika kroppsstorlekar Enligt tabell

2010-12-08 K Utformad för kvinnor och män
2010-12-08 Ö Onesize
2011-01-12 Ö Medge följsamhet efter kroppens rörelser

Kognitiv ergonomi
2010-12-08 K Upplevas bekväm
2010-12-08 K Tillhandahålla begriplig justering
2010-12-08 K Uppmana till korrekt användande

Emotionell ergonomi
2010-12-08 Ö Inbringa förtroende
2010-12-08 Ö Upplevas som en del av kroppen

Utrustning
2010-12-08 K Tillåta radio ICOM m-72

2010-12-08 K Tillåta kniv
2010-12-08 K Tillåta ljus Jotron AQ4

2010-12-08 K Tillåta Intercom Peltor

2011-01-12 Ö Tillåta isdubbar
2011-01-12 K Tillåta visselpipa
2011-01-14 Ö Tillåta kompass
2011-01-12 K Tillåta nödsändare
2010-12-08 K Anpassad för hjälm och hörselkåpor Predator

2010-12-08 Ö Tillåta personliga tillbehör

Estetik
2010-12-08 Ö Utstråla identitet SSRS
2010-12-08 Ö Bibehålla modern utstrålning under en livslängd 10 år

2010-12-08 K Tilltala målgrupp
2010-12-08 Ö Utstråla robusthet
2010-12-08 Ö Gul synlig färgsättning

Underhåll
2010-12-08 K Kräva minimal underhåll
2010-12-08 Ö Tillåta underhåll av brukaren
2010-12-08 Ö Möjliggöra byte av komponenter
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Livslängd
2010-12-08 Ö Bibehålla funktion 10 år

Ekonomi
2010-12-08 K Försäljningspris max 5000:-
2010-12-08 Ö Försäljningspris 1200:-

Standarder
2010-12-08 Ö Sele
2011-03-31 Ö Uppfylla SOLAS-krav
2011-03-31 Ö Uppfylla ISO-krav för flythjälpmedel 50N

Miljö

2010-12-08 Ö Minimal miljöpåverkan från tillverkning
2010-12-08 Ö Minimal miljöpåverkan vid användning
2010-12-08 Ö Möjlig att återvinna
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

Placering  flytm
aterial

A
Enbart  fram

sida
Fram

  &
  bak

m
estadels  fram

Under  rum
pan

Under  arm
arna

på  sidan
Från  nyckelben  och

nedåt
Placering  likt  en  blöja

Placering  luft
B

Jäm
t  fördelat  

runt  hela  kroppen
Extern  lunga,  m

odul
Integrerad  i  
sprayhood

Ö
ver  bröst,  m

indre  än  
traditionella  och  lägre  placerade

Under  rum
pan

Runt  nacke
Assym

etriskt
M
anuell  uppblåsning

Autom
atik

Form
  flytm

aterial
C

"Traditionell"
väst

Heltäckande  rygg
Likt  Baltic  Rescue

Delvis  täckande
rygg,  vitala  delar

Utskuren  nacke
bak

Utskuren  m
age

fram
Styrd  form

  på  lunga
Skurna  veck  för  ökad  

rörelsefrihet
Luftkanaler

Följa  kroppen
Kort  fram

sida

Rem
m
ar  &

  
fastsättning

D
Grenrem

m
ar

spänning  nederkant

Grenrem
m
ar  dragna  över  axlar,  
spänning
axelhöjd

M
idjerem

  nederkant
M
idjerem

  överkant
Flera  m

idjerem
m
ar

längs  bål
Sele  överkant

Sele  nederkant
Sele  m

ittplacerad
Dragkedja

Ö
verlappande
kardborre

Spänne  på  sidan
Spänne  m

itt  på

Åtdragning  &
kroppsanpassning

E
Åtdragning  ena  sidan

Åtdragning
Höger  &

  vänster
Dragning  fram

åt
"Traditionell"

dragning  (bakåt)
Rem

m
ar  dragna

på  insidan
Elastisk

O
nesize

Flera  storlekar
Tight,  söm

n  &
passform

Fickor
F

Ficka  värm
ande  

insidan
Fickor  på  fram

sida  
m
ed  dragkedja

Fickor  utrym
m
et

m
ellan  rem

m
ar

Ficka  längs  
kantlinjen

Ficka  vid  höft
Visitkort

nam
nbricka

Genom
skinliga

fickor
Ficka  för  nödvändig

utrustning
Ficka  för  personlig

utrustning

Fästen
G

Fäste  utrustning
kantlinjen  under

arm
ar

Fäste  utrustning
på  bröst/m

age
Fäste  utrustning
längs  axel/hals

Fäste  utrustning
på  axlar

Fäste  enkom
  för

kom
m
unikations

utrustning

Dödm
ansgrepp

nödstopp  (D-‐ring)
Tygöglor  för  att
fästa  utrustning

Kardborre
Knappar

M
ultifäste

U
trustning  &

  tillbehör
H

Ficklam
pa

Kniv
(fällbar)

Kom
pass

liten  m
en  funktionell

Isdubbar
Lyftögla

(tyg/m
etall)

Visselpipa
N
ödsändare

Radio
Reflexer  placerad
i  söm

m
ar.  (M

C)
Reflexer  utbytbara

Positionsljus
(SO

LAS,  ljusstav)

Q
uickrelease-‐snöre

för  fäste  av  verktyg
Universal

Estetik  &
  identitet

I
Gul  &

  röd,
SSRS  profil

Reflexer
Logga

Sticka  ut  från
m
ängden

N
am

nförtydligande
Inform

ativ

Extra  funktioner
J

Storleksgradering
på  väst

M
oduluppbyggnad

Lunga,  varm
  krage,

fästen

Skyddande
förstärkningar  på
utsatta  ställen

Snabbare  &
  enklare

fram
tagning  sprayhood

Ihopvikning  av
löst  hängande

rem
m
ar

M
aterial

K
Luft

CO
2

Airex
Sm

utståligt
UV-‐tåligt

Slitstarkt
Hålla  färg  och  form

K
o
n
c
e
p
t
  2

En  väst  optim
al  för  att  vistas  och  arbeta  i  vattnet,  stora  krav    på  rörlighet  och  åtkom

st  till  utrustning.  
Sjöräddaren  skall  kunna  sim

m
a  och  agera  snabbt  i  vattnet.  

K
o
n
c
e
p
t
  3

En  väst  anpassad  för  en  sjöräddare  i  en  nödsituation  i  vattnet.  Personen  skall  kunna  utföra  egenräddning  
m
en  även  klara  sig  själv  tills  räddning  kom

m
er  ske  inom

  loppet  av  ca  1tim
m
e.

K
o
n
c
e
p
t
  4

En  väst  m
ed  det  llilla  extra,  utstrålar  en  aha  och  en  w

ow
  -‐känsla  där  nya  tekniska  lösningar  prem

ieras  utan  
att  tum

m
a  på  säkerheten.

IDEM
ATRISK

o
n
c
e
p
t
  1

En  väst  prim
är  anpassad  för  arbete  på  land,    sjöräddaren  arbetar  m

ycket  på  
däck  och  utsetts  för  slag,  hårt  väder  och  kräver  m

ycket  rörlighet  och  ska  ha  
flytförm

åga.
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FRAMTAGNING SPRAYHOOD

ÅTDRAGNING REMMAR

FUNKTIONSBESKRIVNING

1. Greppa framtagnings-    
remmen på västens högra 
sida.

1. Fäst selens spänne och dra 
åt med lika mycket kraft åt 
sidorna.

2. Fäst midjeremmens spänne 
och dra åt med lika mycket 
kraft åt sidorna.

3. Stuva undan överbliven 

2. Dra remmen rakt uppåt 
med höger arm.

3. Fatta remmen med vänster 
hand och fortsätt dra uppåt.

4. Dra tills sprayhooden 
lossnat från kragen.

5. Dra sprayhooden fram 
över huvudet.

6. Säkra remmen i västens 
nedre del.



BILAGA 11 (2/2)

PACKNING SPRAYHOOD

PLACERING KNIV

INSTÄLLNING GRENREMMAR

1. Utvecklad sprayhood, lägg 
framtagningsremmen framtill.

4. Vik över den svarta kragen 
från höger till vänster sida. 

5. Sätt fast framtagnings-   
remmen i kardborrefästena.

2. Vik den orange delen av 
huvan.

1. Välj önskad sida på västen 
där kniven ska vara.

För kortare och smalare personer 
skjuts tri-glide spännena på gren-
remmarn mot snabbspännet för att 
förkorta längden.

För längre och kraftigare personer 
skjuts tri-glide spännena på gren-                   
remmarna från snabbspännet mot 
västens baksida för att förlänga.

2. Rulla upp snöret på knivens 
ena ände.

3
snörens ände först.

3. Vik den genomskinliga 
plasten, lägg framtagnings-
remmen åt vänster längst upp.


