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Förord 
 

Förord 
 
Denna rapport är ett resultat av det examensarbete som avslutar vår utbildning i industriell design vid 
Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har utförts hos Liko AB i Alvik utanför Luleå och har 
omfattat 20 poäng per student. Projektet genomfördes under våren 2006. 
Arbetet har varit mycket lärorik och intressant. Det har även gett oss en bra erfarenhet inför framtida 
produktutvecklingsprojekt.  
Vi vill tacka Liko AB för att de gett oss förtroendet att göra detta arbete och även gjort det möjligt att sy 
upp och testa olika prototyper.  
Under hela projektet har det funnits en rad personer som har hjälpt och stöttat oss i vårt arbete. Vi vill 
passa på att tacka alla som har hjälpt oss på olika sätt med deras kunskap om olika saker som berört 
lyftvästen och alla som hjälpt oss att testa våra prototyper. 
Ett särskilt tack vill vi rikta till dessa personer: 

• Anders Håkansson, vår handledare och docent vid Luleå tekniska universitet 

• Catherine Ringbjer, vår kontaktperson och teknisk inköpare på Liko AB 

• Barbro Liljedahl, marknadschef på Liko AB 

• Ann-Charlotte Kassberg, arbetsterapeut 

• Tiina-Mari Ruotoistenmäki, sjukgymnast 

• Marlena Sundberg, sjukgymnast 

• Christer Engström, sjukgymnast 

• Kerstin Lundkvist, sömmerska Liko Textil 
 
 
 
 
                                                   
Linnea Landin                                                                               Thereses Öhrling 
 
Luleå, maj 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 

Sammanfattning 
 
Denna rapport är ett resultat av det examensarbete som är den avslutande delen på utbildningen 
industriell design vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har omfattat 2x20 poäng och har 
genomförts åt Liko AB i Alvik, Luleå, våren 2006. Liko är en av de ledande tillverkarna av personlyftar 
och lyftselar i världen.  
Syftet med projektet var att se över och förbättra en redan befintlig produkt, en lyftväst, som Liko 
tillverkar och säljer. Lyftvästen har inneburit nya möjligheter för rehabilitering av vuxna och habilitering 
av barn. Produkten, som utvecklades för drygt 20 år sedan, ser i princip likadan ut idag som den gjorde 
när den var ny. Liko ville nu få hjälp med att vidareutveckla och förbättra sin produkt med fokus på 
optimering av konstruktion, material och form. 
Lyftvästen används främst vid gåträning för personer med nedsatt funktion i benen efter till exempel en 
stroke eller en olycka. Västen, som hissas upp i en lyft efter att den placerats på brukaren, är till för att 
avlasta brukarens ben samt för att kunna fånga upp brukaren om dennes ben skulle ge vika. Lyftvästen är 
en säkerhet för både brukaren och medhjälparen vid gåträningen. Västen används även för att förflytta 
personer kortare sträckor, till exempel mellan säng och rullstol eller mellan rullstol och toalett.  
Nackdelar med dagens lyftväst är att den är svår för brukare och medhjälpare att förstå och använda. 
Västen upplevs som svår att ta på brukaren då brukaren ofta är rullstolsburen och har svårt att luta sig 
fram själv. Vidare är storlekarna inte optimala och västen glider lätt upp och hamnar under brukarens 
armar vilket upplevs som mycket obehagligt. I en del fall får brukaren en framåtlutad hållning vilket inte 
är önskvärt vid gåträning. 
Systematisk problembehandling har används som metod. Mycket tid har lagts på kundundersökningar, 
idéverksamhet och konceptframtagning. Under kundundersökningen har studiebesök gjorts hos olika 
typer av användare. Enkäter har skickats ut och sjukgymnaster och arbetsterapeuter har intervjuats. En 
materialundersökning har även gjorts och olika textilleverantörer, både i Sverige och i England, har 
konsulterats för att få fram ett nytt material till västen.  
Vid konceptvalet valdes ett koncept samt några olika tillbehör ut. Dessa arbetades vidare på, utvecklades 
och resulterade i att olika varianter syddes upp som prototyper och testades. Under testerna kom olika fel 
och brister fram. Dessa fel eliminerades och resulterade slutligen i ett västkoncept, en mitella samt 
grenband och armpuffar. Förslag på hur storlekarna på västarna skulle vara och fungera togs fram. Dessa 
testades sedan och optimerades för att västen skulle passa så bra som möjligt på så många olika 
kroppstyper som möjligt. 
En prototyp syddes upp av det slutliga västkonceptet för att kunna testa och utvärdera de nya 
funktionerna. Resultatet blev en ny lyftväst som ger brukaren en mer upprätt hållning vid stå- och 
gåträning än tidigare. Västen glider inte heller upp lika lätt tack vare det nya materialet som tagits fram. 
Armpuffarna erbjuder en mjukare kant under armarna på brukaren om västen skulle glida upp. Mitellan 
underlättar användningen av västen för personer som har nedsatt rörlighet i ena armen på grund av till 
exempel en stroke. De nya grenbanden sätts fast med en karbinhake på västen istället för klickspännen 
vilket underlättar användningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 

Abstract 
 
This master thesis is a result of a 2x20 weeks work that was carried through for Liko AB in Alvik, Luleå. 
Liko is one of the leading suppliers of patient lifts and slings in the world. 
The purpose of this project was to go over and improve an already existing product, a MasterVest, which 
Liko distribute. The MasterVest have implied new possibilities to rehabilitate grown-ups and children. 
This product was developed 20 years ago and looks almost the same today as it did when it was first 
released. Liko wanted help to develop the MasterVest further and to improve this sling regarding 
optimizing of construction, material and shape. 
The MasterVest is mostly used for standing-, gait- and mobility training on patients that for some reason 
have reduced strength in their legs. The sling which is hoist up after it is placed on the patient is mainly 
there to relieve the pressure on the leg of the patient and to prevent the patient to fall on the floor in case 
his/her legs stop bearing. The MasterVest make both the patient and the assistant feel safe during 
standing-, gait- or mobility training. Other field of application for the MasterVest is for example short 
transportations between bed and wheelchair or wheelchair and lavatory.  
Disadvantages of the exciting sling are that it is hard for the patient and the assistant to understand and 
use the sling. It is also hard to apply the MasterVest on the patient, who can be bound to one's wheel 
chair, when the sling has to be closed in the back. Further are the sizes of the sling not optimal and 
sometimes the sling slides up under the arms of the patient which can be uncomfortable. In some cases 
the user can get a far too leaning forward position which is not desirable when gait training.  
Systematic problem solving has been the method used for this project. A lot of time has been spent on 
studies on customer needs, idea generation and concept generation. During the studies of customer needs 
were several educational visits made at different kind of users, questionnaires were sent out and 
interviews were held with physiotherapists and occupational therapists. A material study was also made 
where different suppliers of textile have been contacted, both in Sweden and in England, to find a new 
material for the MasterVest.  
At the concept selection one concept and some accessories where chosen. These where further worked 
on and they finally resulted in different prototypes that where tested. During the testing period some 
errors where discovered, these errors were eliminated and the testing ended up in a final concept of the 
MasterVest, an arm sling, leg harness and arm puffs. Suggestions on how the sizes of the MasterVest 
would be and how they would work were put together and discussed, these suggestions were later tested 
and optimized to make the MasterVest fit as many body types as possible.   
A new prototype was made from the final concept on the sling so that new functions could be tested and 
evaluated. All work resulted in a new MasterVest which gives the patient a more upright walking position 
than earlier, the sling dose not slide up as easily under the arms of the patient with the new material. The 
arm puffs are offering a softer upper edge on the sling that will prevent discomfort for the patient if the 
sling should slide up under the arms. The arm sling facilitates the use of the sling for patients that have 
reduced mobility in one of their arms in consequence of a disease. The new leg harness is attached to the 
sling with a snap hook instead of side release buckle which facilitate usage. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Liko AB är ett svenskt företag grundat av Gunnar Liljedahl 1979. Huvudkontoret ligger i Alvik, drygt två 
mil söder om Luleå. Liko är världens näst största tillverkare av personlyftar och är marknadsledande i 
norden. I Sverige har Liko 60 % av marknaden. 
Likos affärsidé lyder:  
"Liko ska erbjuda vårdpersonal och brukare effektiva, lättanvända och säkra hjälpmedel för användning i samband med 
funktionsnedsättning. I första hand vid lyft." 
Likos produktion innefattar helhetslösningar för olika lyftbehov. De tillverkar både mobila system 
(golvlyftar) och fasta taklyftar. Till lyftarna tillverkas en mängd olika lyftselar för att kunna tillgodose så 
många behov som möjligt.  
En av Likos produkter är en lyftväst som är ett lyfttillbehör och används tillsammans med personlyftar. 
Först och främst används den tillsammans med taklyften men kan även användas med golvlyften. 
Lyftvästen används av rörelsehindrade personer som ska gåträna och behöver stöd för att inte falla ihop 
om benen inte bär. I vissa fall lyfts även brukare som inte alls kan belasta sina ben med lyftvästen, oftast 
då för en kortare förflyttning t.ex. mellan rullstolen och toalettstolen. Lyftvästen är en säkerhet för både 
brukaren och medhjälparen vid gåträningen. Likos lyftväst har inneburit nya möjligheter för rehabilitering 
av vuxna och habilitering1 av barn. Produkten som utvecklades för drygt 20 år sedan ser i princip likadan 
ut idag som den gjorde när den var ny. I samband med att produkten togs fram insåg inte Liko vilken 
potential produkten skulle få, då det inte fanns något jämförbart på marknaden. Patent saknas och 
lyftvästen har blivit kopierad av flera av Likos konkurrenter. Liko vill nu ha hjälp med att vidareutveckla 
och förbättra sin produkt med fokus på optimering av design och material. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka hur Likos lyftväst, modell 60 och 64 går att förbättra, med avseende 
på konstruktion, material, form och kostnad. Syftet med examensarbetet är också att ge studenterna 
praktisk erfarenhet och övning i att driva och genomföra projekt.  

1.3 Mål 
Målet med projektet är att utveckla Likos lyftväst, modell 60 och 64. De befintliga modellerna ska 
analyseras och undersökas så att en ny förbättrad lyftväst kan tas fram. Målet är att när projektet är slut 
ska en prototyp vara framtagen. En modell i Alias StudioTools ska göras och eventuellt animeras för att 
på ett bra sätt visa selens funktion. 

1.4 Avgränsningar 
Tiden för projektet är 20 veckor och projektgruppen består av två personer. Mest tid har valt att läggas på 
design och konstruktion. Materialval kommer också att prioriteras. Västen kommer enbart att sys upp i 
storlek medium för testning och utvärdering. Efter att en prototyp har tagits fram kommer projektet att 
överlämnas till Liko för beslut om fortsatt arbete.  

                                                 
1 utveckling av ny förmåga till skillnad från rehabilitering, som innebär att förlorad förmåga skall återfås (www.ne.se) 
 

http://www.ne.se
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1.5 Lyftvästen idag 
Likos lyftväst finns idag i två olika modeller, modell 60 och 64 (figur 1). Modell 60 är standardmodell och 
kan inte öppnas och stängas framtill. Den går inte att använda på egen hand utan en medhjälpare måste 
finnas till hands, då västens enda öppning är i ryggen. Modell 64 kan öppnas fram tack vare sina 
säkerhetsspännen och kan då används utan assistans.  

 
Spännena på modell 64 gör det även möjligt att justera hur västen sitter runt brukaren, till exempel en 
person med stor byst kan behöva öppna upp västen mer upptill. Västarna finns i flera olika storlekar och 
varje storlek kan göras olika stor beroende på vilken ögla på öglebanden som krokas fast på lyftens bygel 
(figur 2). Varje ögleband har fyra olika öglor där bygeln kan krokas fast. Både modell 60 och 64 har sin 
åtdragning i ryggen. Det är öglebanden som drar åt västen runt brukaren då lyften höjs upp. När västen 
har dragits åt till önskad storlek kommer avlastningsbanden, som också har krokats fast i lyftens bygel, att 
vara lika långa som öglebanden. Avlastningsbanden kommer då att ta över brukarens vikt och stoppa 
öglebanden från att snörpa åt västen mer runt brukaren. Den övre kanten av västen (figur 1) är sydd 
dubbel för att västen ska kunna 
puffas till under brukarens armar 
för att minska risken att det gör ont 
om västen glider upp. 
För att kunna anpassa västen till 
fler brukare finns det tillbehör som 
komplement till västen. Det finns 
polstrade grenband som hjälper till 
att jämna ut trycket runt brukarens 
kropp och som ger mera stöd om 
brukaren har väldigt svaga ben. 
Grenbanden motverkar också att 
västen glider upp. Polstingerband, 
som placeras på axelbanden, är ett 
annat tillbehör. Dessa förhindra att 
axelbanden skär in i axlarna på 
brukaren (figur 3). 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Figur 2: Här visas hur västen placeras på brukaren och sätts fast i lyftkroken      
   T.h. visar hur västen dra åt runt brukaren vid lyft.  
   Källa: Likos bruksanvisning för lyftväst modell 60 och 64. 

Figur 3: T.v. modell 60, mitten modell 64, t.h. modell 60 med grenband och 
axelbandspolstring.  

 Källa: Likos bruksanvisning för lyftväst modell 60 och 64. 

Figur 1: Modell 60 och 64 med alla ingående delar. Källa: Likos bruksanvisning för lyftväst modell 60 och 64. 
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2 Teori 
 

2.1 Textiler 
Det finns två olika typer av textilfibrer; naturfibrer och konstfibrer. Naturfibrer delas upp i växtfibrer (till 
exempel bomull, lin, hampa) och djurfibrer (till exempel ull, kaschmir, angora). Konstfibrer delas upp i 
grupperna regenatfiber (till exempel viskos och modal) och syntetfiber (till exempel polyester och akryl). 
Regenatfiber tillverkas av en färdig naturprodukt medan syntetfiber tillverkas av en helt konstgjord 
produkt, s.k. syntetisk polymer (Wynne, 1997).   
Tyger delas in i två grundtyper, vävda varor (figur 4) och trikåvaror. Trikåvaror består av två huvudtyper, 
väfttrikå (figur 5) och varptrikå (figur 6). Fördelar med varprtikå är att den inte remsar upp på samma sätt 
som en vävd textil gör. Varpen kan göras gles eller tät och på så sätt ge varpen olika egenskaper. Vävda 
tyger är i regel fasta och stabila medan trikåvaror är stretchiga och följsamma, dock finns det undantag. 
Vävda tyger går att få följsamma med hjälp av stretchgarn och trikåer kan få samma egenskaper som 
vävda tyger. Detta gäller främst inom varptrikå (Wynne, 1997). 

2.1.1 Nötning och hållfasthet 
En textils egenskaper går att påverka på flera olika sätt. Fördelarna måste vägas mot nackdelarna vid val 
av process. Till exempel vid vävning går det att göra varan starkare och stabilare genom att öka 
trådtätheten men detta medför också en stelare, hårdare och dyrare vara (Reis och PROTEKO). 
Olika textilier är olika bra på att tåla nötning. Om fibergrovlekarna anses vara lika tjocka skulle en 
rangordning se ut som nedan, där 1 är mycket hög nötningsbeständighet och 5 är låg 
nötningsbeständighet. 

1. Polyamid och polyester 
2. Akryl, bomull och lin 
3. Modal och lyocell 
4. Ull, viskos och natursilke 
5. Acetat och triacetat 

Hos den färdiga produkten är det dock andra faktorer som spelar in än fibergrovleken, t.ex. fiberlängden. 
En tumregel är att en tjockare textil är mer nötningsbeständigt än en tunnare (Reis och PROTEKO). 
Fuktabsorptionsförmågan är också av betydelse för en textils hållfasthet. I vått tillstånd minskar 
hållfastheten hos djur- och regenatfibrer, förblir oförändrad för syntetfibrer, och verkar förstärkande för 
växtfibrer. En textil med hög fuktabsorptionsförmåga löper större risk att angripas av svampar och 
bakterier som förorsakar skada på fibrerna som då försvagas (Reis och PROTEKO). 
Vid tvättning löper tyger tillverkade av fibrer med hög fuktabsorptionsförmåga högst risk att krympa. 
Krympning kan även påverkas av andra faktorer. Till exempel har syntetfibrer mycket hög 
krympningshärdighet både på grund av låg fuktabsorptionsförmåga och på grund av att de genom 
värmefixering kan stabiliseras mycket effektivt (Reis och PROTEKO). 

Figur 4: Vävd textil. Figur 6: Varptrikå.Figur 5: Väfttrikå.
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Solljus kan ha stor betydelse för en textils hållfasthet. Olika textilier är olika känsliga. Detta är viktigt att ta 
hänsyn till om en textil ska användas utomhus (Reis och PROTEKO).   
Textiliers motståndskraft mot kemikalier beror på fiberns kemiska sammansättning. Kemikalier som 
textilen utsätts för delas upp i tre grupper, syror, alkalier och blekmedel. Till exempel bomull har hög 
tålighet mot alkalier, låg mot syror och måttlig tålighet mot blekmedel (Reis och PROTEKO).  

2.1.2 Fibertillverkning 
Naturfiber har mer begränsningar vid tillverkningen än vad konstfiber har. Vid tillverkning av naturfiber 
är det framförallt jordens förhållanden och klimatet som ger fibern dess karaktär. Sen kan olika kemikalier 
tillsättas för att förändra fiberns egenskaper, till exempel brandegenskaper och fiberns vilja att skrynkla 
sig. Konstfiberns egenskaper går att kontrollera på ett helt annat sätt än naturfiberns. Kontroll har över 
hela tillverkningsprocessen och på så sätt kan de önskade egenskaper hos fibern uppnås. När den rätta 
”blandningen” framtagits kan sats efter sats göras med exakt samma egenskaper på fibern (Reis och 
PROTEKO). 
Polymererna, som blir fiber, smälts ner och spritsas ut till långa trådar (fibrer). Hålet som fibern spritas ut 
ur kan ha olika form, detta för att ge fibern olika egenskaper, till exempel glansig eller sträv (Reis och 
PROTEKO).  

2.1.3 Coating 
Coating är ett annat sätt att ändra en textils egenskaper. Med coating menas att en beläggning läggs på en 
textil för att ge den nya kvaliteter. Coating är ett billigare alternativ än att förändra textilens fiber när 
textilens egenskaper vill förändras. Egenskaper som en coating kan ge en textil är bland annat vatten- och 
vindtäthet, UV-resistans och brandsäkerhet. Ytan på textilen förändras med en coating. Detta gör att det 
går att styra om textilen till exempel ska ha hög eller låg friktion mot andra material, om den ska vara 
blank eller matt, slät eller skrovlig (Wynne, 1997). 

2.2 Miljöcertifiering 
Konsumenten ställer idag högre krav på att produkter är miljövänliga. Inom textilbranschen finns det en 
organisation, Öko-Tex Association, som kontrollerar och märker textiler efter deras krav. Öko-Tex 
granskar den färdiga produkten och kontrollerar alla steg i produktens tillverkningsprocess. Det finns 
olika märkningar som en produkt kan får. Varje märkning har sina egna kriterier som produkten måste 
uppnå. Standard Öko-Tex 100 är den europeiska textilindustrins märkning av textilier. Den innebär att 
materialet testas med avseende på människan och miljön för skadliga kemikalier (www.oeko-tex.com). 

2.3 ISO-standard 
Den europeiska standarden EN ISO 10535 gäller som svensk standard. Den berör lyftar för 
rörelsehindrade, vilka krav som ställs på lyften och vilka provningsmetoder som ska användas (Svenska 
standard, 1999). 

2.4 Stroke 
Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Stroke tillhör en av våra folksjukdomar 
och varje år drabbas ca 30 000 personer bara i Sverige. Risken att drabbas ökar med åldern.  

2.4.1 Skador 
Hjärnan kan grovt delas in i fyra olika delar, höger och vänster hjärnhalva, lillhjärnan och hjärnstammen. 
Syntomen för stroke är beroende på var skadan uppstår och hur omfattande den är. Stroke kan ge många 
olika funktionshinder, både fysiska och intellektuella. De fysiska problem som ofta uppstår är att 
patienten blir helt eller delvis förlamad i ena sidan av kroppen och får balans- och koordinationsproblem 
(www.neuroportalen.com).   

http://www.oeko-tex.com
http://www.neuroportalen.com
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2.4.2 Rehabilitering 
Att drabbas av stroke betyder i allmänhet en stor förändring i livet. Både den som drabbas och anhöriga 
måste anpassa sig till en ny situation. Ofta behövs professionell hjälp för att komma tillbaka till en 
fungerande vardag. Personer som drabbats av stroke kan uppfatta sin kropp och sin omgivning på ett 
nytt sätt och kan få svårt att kommunicera och att röra sig, vilket kan vara svår att hantera till en början. 
Det är därför viktigt att komma igång med rehabiliteringen så att personen lär känna sig själv och sin 
omgivning igen så snart som möjligt (www.infomedica.se). 
Många av de symtom som uppkommer direkt efter insjuknandet kan försvinna under de första dagarna. 
Kvarvarande symptom rehabiliteras först på sjukhuset och sedan i hemmet om det blir nödvändig. Idag 
strävas det efter att alla ska kunna komma tillbaka till hemmet efter rehabiliteringen. Ofta är de 
kvarvarande symptomen svårigheter med talet och språkförståelsen, nedsatt rörelseförmåga i en arm 
och/eller i ett ben och gång- och balanssvårigheter (www3.umu.se/hjarnaret).  
För att hålla igång blodcirkulationen är det viktigt att träna rörligheten i de funktionsnedsatta 
kroppsdelarna. Därför är gåtäningen viktig, inte bara för personer som kommer att kunna gå igen utan 
också för personer i rullstol.  
När en person har lite eller ingen egen muskelaktivitet runt axeln används en mitella. Orsaken till detta är 
att undvika töjning av mjukdelarna, muskler och senor, kring axeln när armen hänger ner. Det är den 
naturliga muskeltonusen2 som håller axelleden på plats. När tonus är borta, till exempel vid stroke, så 
subluxeras 3  axeln på grund av att tyngdkraften drar armen neråt. En mitella kan inte förhindra 
subluxation, men den kan förhindra att mjukdelarna sträcks ut, vilket i sin tur kan orsaka smärta.  
En annan orsak till att använda mitella är att om armen hänger fritt finns det risk att stöta i den 
någonstans. Vid en förlamning är det inte bara musklerna som försvagas utan också känseln kan vara 
nedsatt. Detta leder till dålig uppfattning om var armen är och känner inte om den till exempel kommer i 
kläm (Ruotoistenmäki, april 2006). 

2.4 Stå och gåträning  
För en person som ska stå eller gåträna är det viktigt att denne kan sträcka på sig, speciellt i höftpartiet. 
Personen ska inte behöva kämpa för att kunna få en bra hållning. Många som behöver stå och gåträning 
har heller inte den styrkan i kroppen att kunna göra det. Vid rehabilitering av personer med neurologiska 
sjukdomar, är det viktigt att det är rätt muskler som aktiveras. I en framåtböjd position med mycket 
svank kan inte stegen tas ut ordentligt vid stå och gåträning. Benet kan inte heller sträckas ut i dess bakre 
läge. Det blir fram- och baksida lår som tränas och inte rumpan som det är tänkt. En felaktig stå och 
gåträning kan även leda till rygg- och nackbesvär (Ruotoistenmäki, maj 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Den normala spänningen som finns i muskeln vid avslappnat läge 
3 Delvis urglidning av leden 

http://www.infomedica.se
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3 Metod 
 
Projektet kommer att genomföras med hjälp av systematisk problembehandling. Detta förhindrar risken 
att viktiga moment glöms bort eller förbises och hjälper till att få ett objektivt förhållningssätt under 
produktutvecklingsprocessen. Projektet delas in i delmoment som behandlas i tur och ordning. Metoden 
som används finns beskriven av Åsa Hamrin och Malin Nyberg i kompendiet Produktutformning från 
1993.  
 

3.1 Projektplanering 
Det första som måste göras när projektet startas är att planera hur arbetet ska genomföras. Projektets 
mål, syfte och avgränsningar fastställs i detta stadium. Efter att det är gjort kan projektet delas upp i 
delprojekt för att alla delar av projektet ska få den tid den kräver. En tidsplanering i from av till exempel 
ett Gantt-schema görs i början av projektet för att få en överblick av projektets ingående moment och 
den tid som projektet har.  
 

3.2 Informationsinsamling 
För att kunna få ett bra resultat i slutet av projektet är det viktigt att samla in så mycket information som 
möjligt om problemet under projektets gång men framförallt i projektets början. Det är lämpligt att dela 
upp informationsinsamlingen i olika delar för att lättare kunna samla in den information som behövs. 
Allmän information om problemet, brukar- och användarinformation och marknadsinformation är 
exempel på olika delar som kan ingå i informationsinsamlingen. Informationsinsamling kan genomföras 
på olika sätt, till exempel med intervjuer, enkäter och litteraturstudier.  
 

3.3 Problembestämning 
Problembestämningen är till för att de personer som ska arbeta med problemet har klart för sig och är 
överens om hur problemet ska behandlas. Detta görs genom att problemet klarläggs med hjälp av att till 
exempel olika frågor besvaras. För att även intressenter ska kunna sätta sig in och förstå 
problemställningen är det viktigt att problembeskrivningen skrivs på ett lättförståligt och koncist sätt.  I 
detta moment är det även väsentligt att fastställa de avgränsningar som berör problemet. Till exempel 
vem eller vilka som blir brukare eller berörda av resultatet, i vilka miljöer som produkten ska 
verka/användas.  
 

3.4 Problemundersökning 

Problemundersökning innebär att problemets bakgrund, nuläge och framtida stadium utreds. De moment 
som ingår är uppdelning, analysering och precisering av problemet. Efter att dessa moment genomförts 
ska en balanserad lista göras som täcker de kriterier som den nya produkten ska uppfylla. Med kriterier 
menas de krav och önskemål som eftersträvas på den nya produkten. Den slutgiltiga 
kriterieuppställningen kan ses som en precisering av målet för projektet och för det fortsatta 
behandlingsarbetet.  
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3.5 Idéverksamhet  
Huvuduppgiften i detta skede är att försöka hitta lösningar till liknande problemet som kan leda till nya 
idéer och koncept som senare kan vidareutvecklas och till slut leda till en praktiskt genomförbar lösning. 
För att öka kreativiteten under lösningsarbetet kan olika metoder användas.  
En metod som kan användas är katalogmetoden, vilket är en av de enklaste metoderna för kreativt 
tänkande. Denna metod passar bra både att utföra i grupp eller enskilt. Katalogmetoden innebär att 
systematiskt undersöka hur andra personer lyckats lösa det aktuella problemet. Några informationskällor 
som kan användas är produktkataloger, broschyrer och företagsintern information. 
En metod som ofta används är brainstorming. Brainstorming kan utföras antingen i grupp eller enskilt. 
Här gäller det att generera så många idéer som möjligt och kvantitet går alltid före kvalitet. Det finns fyra 
grundregler med brainstorming och de är att kritik inte är tillåten, att kvantitet eftersträvas, att gå utanför 
det vanliga och att kombinera idéer. Brainstorming är ett bra sätt att komma igång med kreativiteten och 
få fram många annorlunda idéer att jobba vidare med.  
 

3.6 Konceptframtagning och konceptutveckling 
Utifrån de idéer som kommit fram under idéverksamheten sammanställs olika koncept. Koncepten 
utvärderas utifrån de kriterier som ställts upp under problemundersökningen. Det finns olika metoder för 
att bedöma de olika koncepten.  
Kriteriebedömning är en av dem. Här bedöms varje koncept efter flera olika kriterier. De kriterier som 
används bör vara av stor betydelse för den slutgiltiga produkten. Varje koncept bedöms mot vart och ett 
av kriterierna och poäng ges efter hur bra kriterierna uppfylls. En slutsumma räknas ut för varje koncept 
och på detta sätt fårs en bild av vilket koncept som uppfyller de olika kriterierna bäst.    
Kriterieviktning är en annan metod som kan användas. Här används också olika kriterier för att bedöma 
de olika koncepten, men vid kriterieviktning tas även hänsyn till hur viktiga de olika kriterierna är i 
förhållande till varandra. Ett kriterium som anses viktigare ger mer poäng än ett mindre viktigt. Till 
exempel om ett koncept uppfyller ett viktigt kriterium får det konceptet mer poäng än ett koncept som 
uppfyller ett mindre viktigt lika bra. 
I vissa fall är det intressenten som själv väljer ett eller flera koncept som anses vara de mest lämpliga att 
jobba vidare med, utan att låta kriterieviktning vara den avgörande faktorn.  
 

3.7 Prototyper 
För att kunna få en så korrekt uppfattning som möjligt om hur ett koncept kommer att fungera bör en 
prototyp tillverkas. En prototyp tillverkas i full skala i samma material som den färdiga produkten. 
Utseendet och funktionen är den tänkta, det som skiljer prototypen från produkten är tillverkningssättet, 
då prototypen endast tillverkas i enstaka exemplar och inte i serie. En prototyp ska kunna testas för att se 
om produkten uppfyller de krav som ställs på den och att produktens funktion överensstämmer med den 
som önskats.  
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4 Genomförande 
 

4.1 Uppdragsformulering 
En uppdragsformulering skrevs av Liko innan projektet startade. I uppdragsformuleringen för projektet 
stod syfte, mål och bakgrund beskrivet. Utifrån denna uppdragsformulering gjordes en projektplanering.  
 

4.2 Projektplanering 
Projektplaneringen ska vara till hjälp för att komma igång med arbetet på ett bra sätt. Den ska innehålla 
de mål som vill uppnås med projektet, vilka avgränsningar som ska göras, hur arbetet ska dokumenteras, 
vilken organisation som ska tillämpas samt vilken arbetsmetod som ska användas. Ett Gantt-schema 
(bilaga 1) gjordes också för att på ett överskådligt sätt kunna se och planera tiden som var avsatt för 
projektet. Efter att projektplaneringen skrivits överlämnades den till Liko för ett godkännande. 
 

4.3 Informationsinsamling 
Projektet inleddes med ett besök hos uppdragsgivaren, Liko AB. Under besöket diskuterades projektet 
med Likos marknadschef Barbro Liljedahl och deras tekniska inköpare Catherine Ringbjer. Information 
om produkten gavs, både med avseende på funktion, material, tillverkning samt produktens för- och 
nackdelar. Västen provades också för att få en bättre 
förståelse för hur den fungerar (figur 7). Vid ett 
senare tillfälle gav Gun Blom, säljare på Liko, en 
mer grundlig visning av lyftvästen och kom med 
mer information och synpunkter på västen.  
Ett önskemål från Liko var att materialet på västen 
skulle undersökas för att se om det finns ett bättre 
alternativ. För att tillgodose Likos önskemål togs 
kontakt med Elin Dovervik, textilingenjör, för att 
diskutera material och dess olika egenskaper. 
Information om material hittades även i olika böcker 
och på Internet. 
Det gjordes en undersökning i vilka ISO-standarder 
som skulle kunna beröra produkten. Liko 
tillhandahöll de dokument som var aktuella, SS-EN 
ISO 10535.  

4.3.1 Kundundersökning 
För att få inblick i hur lyftvästen används och för att få synpunkter om produkten togs kontakt med 
brukare, medhjälpare och säljare per telefon och via e-post. En enkät skickades ut (bilaga 2) och ett antal 
studiebesök gjordes hos olika typer av brukare, både de som använder den till gåträning och de som 
använder den till korta lyft, till exempel vid toalettbesök. Vid två besök provades en väst ut till brukare 
med olika behov för första gången. 
Frågor ställdes om hur den befintliga produkten fungerade och vad som skulle kunna göras bättre. Det 
fördes en öppen diskussion mellan projektgruppen och användarna.  

Figur 7: Västen provas tillsammans med Catherine 
                      Ringbjer i Likos utställningslokal i Alvik. 
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4.3.2 Konkurrentanalys 
När Liko utvecklade sin lyftväst anades inte vilken stor efterfrågan den skulle komma att få. Inget patent 
togs och lyftvästen blev kopierad av ett antal andra företag. Likos främsta konkurrenter inom lyftar och 
selar är Arjo, Guldmann, Humancare, Trebo och Invacare.  
Arjo är det företag som är världsledande, men de har inte någon stor del av marknaden i norden. De har 
ett något annorlunda användningsområde än vad Liko har, då många av deras produkter är anpassade för 
våta miljöer, till exempel badhus (www.arjo.se).  
Trebo är annat svenskt företag som tillverkar personlyftar, lyftselar och andra hjälpmedel. De har inte 
samma breda sortiment av lyftselar som Liko och kan inte erbjuda sina kunder en liknande lyftväst som 
den Liko tillhandahåller (www.trebo.com). 
De andra företagen, Guldmann, Humancare och Invacare, har en mer eller mindre identisk väst som 
fungerar på samma sätt som Likos lyftväst. Dessa västar har analyserats och jämförts med varandra och 
med Likos väst (bilaga 3). 
 

4.2 Problembestämning 
En problembestämning gjordes för att klarlägga problemet och för att göra projektet mer överskådligt. 
Problembestämningen består av nio olika frågor (bilaga 4) som ska besvaras på ett enkelt och tydligt sätt 
(Hamrin och Nyberg, 1992). Svaren på frågorna (bilaga 4) bidrog till att problemet blev mer tydligt och 
arbetet kunde styras in på rätt spår. Efter att problembestämningen är genomförd har de viktigaste 
frågorna kring problemet blivit genomtänkta och besvarade.  
 

4.4 Problemundersökning 

4.4.1 Kundbehovslista 
De uttalanden som kundundersökningen gav sammanställdes och utvärderades. Varje uttalat kundbehov 
översattes sedan till ett tolkat kundbehov. Dessa sammanställdes i en kundbehovslista (bilaga 5).  
Under kundundersökningen framkom fler önskemål och krav än vad 
Liko hade kommit med i början av projektet. Många av de åsikter 
som kom fram var likartade trots att västen användes till olika 
ändamål. Färre band, enklare att använda samt olika klagomål på 
grenbanden var vanligt förekommande åsikter bland användarna. Det 
kom även fram önskemål om nya tillbehör till västen, däribland en 
mitella som skulle användas av strokepatienter. Idag används en 
vanlig mitella (figur 8) som sätts fast efter att västen placerats på 
brukaren. Mitellan består av många band och det blir besvärligt att 
sätta fast den utanpå lyftvästen då även den består av många band.  
Många ansåg att västen var svår att använda. Många tyckte att banden 
lätt fastnade i rullstolen och att det var svårt att stänga västen i ryggen 
på brukaren om denne har svårt att luta sig fram. Det fanns även 
åsikter om att brukaren blev alltför framåtlutat, vilket medförde en 
onaturlig hållning vid stå och gåträning. Dessa åsikter lades stor vikt 
vid då det är ytterst väsentligt att västen är lättanvänd för att någon 
ska vilja använda den. 
  
 
 

Figur 8: Här visas hur en mitellan              
              används med  lyftvästen 
 

http://www.arjo.se
http://www.trebo.com
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4.4.2 Kravspecifikation 
Alla kundbehov från kundbehovslistan sammanställdes med Likos egna krav i en kravspecifikation (bilaga 
6). Kraven delades in i två gruppen, en grupp som rörde material och en som behandlade hela västen.  

4.4.3 Funktionsanalys 
Två funktionsanalyser gjordes (bilaga 7), en för material och en för hela västen. Alla kraven från 
kravspecifikationen skrevs om så de uttryckte en funktion, bestående av ett verb och ett substantiv. Dessa 
funktioner klassades sedan antingen som ett krav, behov eller som ett önskemål. En funktionsgräns lades 
till för vissa funktioner för att ge en noggrannare bestämning av funktionen.  
 

4.6 Idéverksamhet 

4.6.1 Katalogmetoden 
Konkurrentanalysen bidrog också till idégenerering genom katalogmetoden. Då undersöktes systematiskt 
hur Liko och deras konkurrenter har löst samma problem. Metoden har genomförts med hjälp av 
produktkataloger, broschyrer och företagsintern information.  
Andra produkter undersöktes också som löst liknande problem men till andra användningsområden, till 
exempel klätterselar, selar för fallskärmshoppare och hoppgungor för barn (figur x). Detta ledde till att 
tankeprocessen sattes igång och idéer började ta form. 

4.6.2 Brainstorming 
Först brainstormades det inom gruppen för att få fram så många idéer som möjligt. Då idéerna började ta 
slut togs hjälp av sex andra studenter vid Luleå tekniska universitet med samma bakgrund för att försöka 
få en ny syn på problemet och därav nya idéer (figur 9).  
Brainstormingen resulterade i en mängd olika idéer och förslag på nya västar, tillbehör och detaljer. Dessa 
utvärderades och sammanställdes till olika koncept som sedan renritades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9: Pågående brainstorming.
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4.7 Konceptframtagning och konceptutvärdering 
Här presenteras de koncept som idéverksamheten resulterade till.  

4.7.1 Lyftvästen 

4.7.1.1 Siddragarn  

Siddragarn togs fram i två olika varianter, normal och med öglestopp. Den normala fungerar som västen 
idag men åtdragningen är flyttad till sidorna istället för att sitta mitt bak (figur 10). Detta för att skapa ett 
jämnare tryck runt bröstkorgen och för att underlätta för medhjälparen att ta på västen på brukaren. För 
att öglebanden inte ska behöva träs om varje gång västen ska tas på är den öppen fram. På öglebanden 
har ett stopp av polster satts fast för att förhindra att de åker ur ringarna när västen inte används. 
Spännena framtill ger också en extra justeringsmöjlighet då det går att välja om västen ska dra åt mera 
upptill eller nertill.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varianten med öglestopp är också öppen fram men den har inga avlastningsband (figur 11). Här fungerar 
öglebanden både som avlastningsband och som ögleband, vilket medför att det blir färre band för 
medhjälparen att hålla reda på när västen ska användas. Öglorna som reglerar storleken på västen har 
flyttats ner till löpringarna i västen. För att få rätt storlek sätts ett öglestopp i den ögla som önskas. När 
brukaren lyfts upp i västen kommer den att dras åt tills öglestoppen tar i löpringen. När detta har skett 
kommer öglebanden att fungera som avlastningsband.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11: Koncept Siddragarn med öglestopp.

Figur 10: Koncept Siddragarn normal med stoppar.

Avlastningsband
 

Ögleband 
 

Polsterstoppar 

Löpring 
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4.7.1.2 Vinkeldragarn 

Vinkeldragarn togs även den fram i två olika varianter. En som var öppen i sidan (figur 12) och en som 
var öppen bak (figur 13). I det här konceptet har öglebanden tagits bort och åtdragningen sker vågrätt 
istället för med ett kors i ryggen. Här fås även färre band som underlättar vid användning. För att få ett 
jämt tryck över hela bröstkorgen är det nedre bandet hopsytt med det övre så att de ska dra åt lika mycket 
hela tiden. Banden löper genom en ögla som sitter fast på västen. För att reglera storleken finns det hål 
eller öglor i det övre bandet och där kan ett öglestopp fästas. När öglestoppet når löpringen kan västen 
inte dras ihop mer och banden börjar fungera som avlastningsband. 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1.3 Korset 

Korset fungerar precis som dagens väst, men för att ge mera stöd fram har två band lagts till (figur 14). I 
detta koncept har västen fått en annan form för att minska åtgången av tyg och ge den ett lättare intryck. 
Banden ska korsas över bröstet så att brukaren får stöd högre upp på bröstkorgen och för att 
kompensera för det tyg som tagits bort. Banden kan flyttas upp och ner längs avlastningsbanden för att 
kunna anpassas till varje brukares önskemål. Korset bidrar även att avlastningsbanden inte glider av 
axlarna på brukaren. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 12: Variant ett av koncept Vinkeldragarn 
                    med öppningen i sidan. 

Figur 13: Variant två av koncept Vinkeldragarn 
               med öppningen bak. 

Figur 14: Koncept Korset.

Löpring 
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Figur 15: Koncept Simmarn.

4.7.1.4 Simmarn 

Simmarn är en helkroppslösning där grenbanden är integrerade med västen (figur 15). Det här konceptet 
har samma konstruktion som dagens väst, skillnaden är att den har axelband som hindrar 
avlastningsbanden från att skära in i axlarna på brukaren och kraftiga grenband, som är integrerade i 
västen, som ger mera stöd vid gåträning. Simmarn är halvöppen fram för att medge en viss justering för 
hur hårt den ska dra åt runt bröstkorgen.  

4.7.1.5 Flytarn 

Flytarn är en enklare variant av Simmarn (figur 16). Den har samma konstruktion som idag men med 
axelband för att förhindra att avlastningsbanden skär in i brukarens axlar. Flytarn kan både vara öppen 
och stängd fram. Om den är öppen fram kan polsterstoppar sättas på öglebanden för att förhindra att de 
glider ur löpringarna när västen inte används, detta för att underlätta användningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16: Koncept Flytarn.
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4.7.1.6 Mudden 

Koncept mudden finns i tre olika varianter, Mudden (figur 17), Dragmudden halvöppen (figur 18) och 
Dragmudden öppen (figur 19). På insidan av västen fästs en resår med samma princip som ett snölås i en 
jacka. Resåren dras åt runt midjan på brukaren för att ge ett extra stöd och för att förhindra att västen 
glider upp. En resår är mer följsam än vad den hårda västen är. Tanken är att resåren ska smita åt runt 
kroppen på brukaren på ett sådant sätt att västen inte glider upp som västen kan gör idag.  
Dragmudden halvöppen (figur 18) dras åt i ryggen på liknade sätt som dagens väst (sida 13). Den består 
av en del och inte två, som dagen väst gör. Detta för att undvika att västen drar åt allt för mycket längst 
ner. För att underlätta användningen sätts stoppar på öglebanden så att de inte kan åka ur löpringarna. 
Samma typ av resår som för koncept Mudden används på båda varianterna av Dragmudden för att 
förhindra att västen dras upp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dragmudden öppen (figur 19) är likadan som idag förutom att resåren lagts till. Här kan även 
polsterstoppar sättas på öglebanden för att motverka att de glider ur löpringarna. Detta för att inte 
behöva trä om västen vid varje användningstillfälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17: Koncept Mudden. Figur 18: Koncept Dragmudden halvöppen.  

Resår

Figur 19: Koncept Dragmudden öppen.
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4.7.1.7 Enkel med stopp 

Två varianter av Enkel med stopp togs fram. Den ena har åtdragningen bak (figur 20) och den andra har 
åtdragningen fram (figur 21). På båda dessa har öglebanden kombinerats med avlastningsbanden till ett 
kombiband för att minimera antalet band och göra västen mer lättanvänd. Samma öglestopp som 
förklarades till konceptet Siddragarn (sida 22) har används.  
Enkel med stopp med åtdragningen baktill har en öppning fram med någon typ av spännen. Detta för att 
västen ska kunna öppnas och tas på utan att måsta träs över huvudet på brukaren. Västen är då redan 
”färdigträdd”. Spännena ger även en extra justeringsmöjlighet.  

Modellen som har åtdragningen framtill (figur 21) har, istället för att ha fastsydda band nertill, 
karbinhakar längst ner som kan tas lös när västen ska tas på eller av. Denna modell kräver då ingen annan 
öppningsanordning. Enkel med stopp med åtdragning fram skulle även kunna vändas så att åtdragningen 
hamnar i ryggen och västen blir helt stängd fram. Då återstår dock problemet med att tvingas trä och 
stänga västen bakom brukarens rygg, vilket upplevs som besvärligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20: Koncept Enkel med stopp med åtdragning bak.

Kombiband 

Figur 21: Koncept Enkel med stopp med åtdragning fram.
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Figur 25: Koncept Öglan i öppet och stängt läge.

4.7.2 Grenband 

4.7.2.1 Y-band 

Y-bandet (figur 22) sitter fäst i tre punkter i västen, två punkter fram och en 
bak. Vid toalettbesök skulle då bara ett spänne behöva lossas baktill. 
Spännena skulle antingen kunna var klickspännen eller karbinhakar. Fördelen 
med karbinhakar är att då behövs inget annat än en ögla på västen för att fästa 
spännet. Med ett klickspänne, som används till dagens grenband, måste den 
ena delen av spännet först fästas på västen, för att grenbanden ska kunna 
klickas fast. Alternativt kan spännet fästas permanent vid tillverkningen.  

4.7.2.2 Snaran 

Snaran (figur 23) som ska användas i par, sitter fast endast i en punkt på 
västen, denna fästpunkt sitter i sidan av västen. Detta grenband kan bidra till 
att förflytta trycket från brukarens gren till brukaren ljumskar. Snaran är tänkt 
att fästas i västen med en karbinhake. Vid toalettbesök skulle då grenbandet 
lätt kunna lossas från västen och istället kunna krokas fast i brukaren byxor. 
Grenbandet skulle då kunna ”följa med” brukarens byxor ner och sedan upp 
igen när de ska tas på utan att vara i vägen och riskera att hänga ner i 
toalettstolen.  

4.7.2.3 Haken 

Haken (figur 24) som ska användas i par, ser likadan ut som dagens grenband. 
Skillnaden är att haken sitter fast i västen med karbinhakar istället för med 
klickspännen. Grenbanden kan nu lätt lossas både fram och bak på västen 
och ett regleringsspänne framtill på grenbanden gör att längden på banden 
kan justeras. Karbinhakarna underlättar även vid toalettbesök, då de lätt kan 
krokas i västen när de tas lös och hindras från att hänga ner i toalettstolen. 

4.7.2.4 Öglan 

Öglan (figur 25) som ska användas i par, är tänkt att fungera som grenbanden 
till en klättersele. Här spänns ett band fast runt låret med till exempel 
kardborre. Detta skulle medföra ett minska trycket i grenen. Grenbandet 
skulle fästas i västen med ett klickspänne eller en karbinhake i sidan av västen.  

 

4.7.2.5 Extra gåstöd 

Extra gåstöd (figur 26) är endast till för att användas vid gåträning. Det skulle ge en bekväm och stabil 
avlastning. Gåstödet är tänkt att hakas fast i sidorna på västen med karbinhakar och stängas i sidan och i 
grenen med kardborre. Gåstödet skulle förmodligen vara ett bra komplement till gåträning men skulle 
vara svår att ta på när brukaren sitter.   
 
 
 
 

Figur 22: Koncept Y-band.

Figur 24: Koncept Haken.

Figur 23: Koncept Snaran.

Figur 26: Koncept Extra gåstöd i öppet och stängt läge. 
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4.7.3 Extra tillbehör  

4.7.3.1 Väskan 

Mitellatillbehöret Väskan (figur 27) är tänkt att sitta runt västen och fästas på baksidan med kardborre. 
Påsen där armen ska placeras, mitellafickan, justeras också med kardborre för att få önskad höjd för 
armen. Mitellafickan ska även vara sydd så att den går att dra ut och göras bredare nertill (enligt pilarna, 
figur 27) för att ge maximal avlastning, både till armbågen där den största belastningen blir och till så stor 
del av underarmen som möjligt.  

4.7.3.2 Hängarn 

Hängarn (figur 28) fästs på västen runt västens avlastningsband, alternativt runt de band som går runt 
västen och som spännena framtill sitter på. Denna mitella kan på samma sätt som Väskan, justeras med 
kardborre beroende på vilket höjd brukaren vill ha sin arm. Mitellafickan går att dra ut och göras bredare 
nertill för en så bra avlastning av armen som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 27: Koncept Väskan. T.v: Väskan i utfällt läge. Mitten: Väskan fastsatt på västen.  
               T.h. Hur väskan kommer att sättas fast på västen. 

Figur 28: Koncept Hängarn. T.v. Hängarn i utvikt läge. Mitten: Hur Hängarn viks ihop när den sätts fast på västen.
                       T.h. Hängarn fastsatt på västen. 
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Figur 30: Snaran och Haken.

Figur 29: Enkel med stopp.

4.8 Konceptval  
Liko önskade i början av projektet att få vara med och välja vilka koncept som skulle arbetas vidare med. 
På grund av detta önskemål och att det var svårt att säga om ett koncept skulle fungera eller inte utan en 
prototyp, gjordes ingen grundligare utvärdering av koncepten med hjälp av till exempel kriterieviktning. 
Likos expertis och erfarenhet stod till grund för vilka koncept som skulle arbetas vidare med. 
När koncept satts ihop och funderats igenom ordnades ett möte med Liko. Efter att de olika koncepten 
presenterats fördes en öppen diskussion om konceptens för- och nackdelar. Samma bilder som 
presenterades i föregående kapitel visades på mötet med Liko.  

4.8.1 Lyftvästen 
Liko hittade sin favorit i konceptet Enkel med stopp med åtdragning 
bak (figur 29). Konceptet ansågs intressant på grund av den nya 
varianten av kombinerade ögleband och avlastningsband. Lösningen 
leder till färre band vilket var ett önskemål som framkom i 
kundundersökningen. Detta koncept stängs på magen i stället för i 
ryggen, vilket också ansågs göra västen mer användarvänlig. De valde 
även delar från andra koncept som de gillade, så som resåren från 
koncept Mudden och axelbanden från koncept Västen. Resåren ansågs 
intressant, då den eventuellt kan förhindra att västen glider upp, vilket 
är en önskvärd egenskap hos lyftvästen. Någon form av axelband 
kommer att vidareutvecklas för att förhindra att avlastningsbanden skär 
in i brukarens axlar. I och med att det var svårt att säga om de olika 
koncepten fungerar i praktiken utifrån en skiss kom flera olika varianter 
att sys upp, testas och utvärderas.  

4.8.2 Grenband 
Bland grenbanden valdes både Snaran och Haken (figur 30). Båda dessa 
sätts fast på västen med en karbinhake för att göra det enklare att 
använda. Även färre komponenter krävs då karbinhaken går att haka i 
en tygögla (grenbandsfästet) till skillnad från ett klickspänne som består 
av två delar. Karbinhaken gör det även lättare att bli av med grenbandet 
vid till exempel toalettbesök, då den går att kroka fast på västen eller i 
brukarens byxor. Liko valde två grenband för att de ville testa och se 
vilken placering av grenbanden som är den bästa.   

4.8.3 Extra tillbehör 
Utifrån de behov som kommit fram under kundundersökningen valdes 
både Väskan och Hängarn (figur 31) för vidare utveckling.  
Liko hade även önskemål om ett annat tillbehör. Lyftvästen har idag en 
dubbelvikt kant längst upp som ska puffas till under brukarens arm så 
att det inte ska göra ont under armarna om västen glider upp. För en 
del brukare hjälper inte den dubbelvikta kanten och därför skulle ett 
nytt tillbehör arbetas fram.  
 
 
 
 
 
 

Figur 31: Väskan och Hängarn.
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Figur 32: Lyftväst Bildar ett ”V” i 
               brukarens rygg. 

4.9 Konceptutveckling och detaljkonstruktion 
De koncept som gick vidare i konceptvalet skulle nu genomgå en konceptutveckling. Koncepten sågs 
över och diskuterades grundligt för att undvika funktions- eller konstruktionsmissar. Detaljer på 
koncepten skulle nu också konstrueras och materialbestämmas. Konceptet Enkel med stopp med 
åtdagning bak behölls oförändrad men genomgick även en konceptutveckling som resulterade i att flera 
olika varianter konceptet uppkom utöver den ursprungliga idén.  

4.9.1 Lyftvästen 

4.9.1.1 Västens form 

För att försöka förbättra västens egenskaper togs två förlag på förändringar 
av formen fram. Den ena innebar att kortsidorna baktill på västen fasades 
av så att en annan vinkel uppstod (figur 33). Detta skulle kunna ta bort 
problemet att västen ibland lägger sig omlott nertill i ryggen när den dras åt 
(figur 34). På dagens väst uppstår det ett tydligt ”V” i brukarens rygg 
eftersom västen ofta blir mindre runt brukarens midja än om bröstkorg 
(figur 32). Med en avfasning skulle detta kunna avhjälpas och västens sidor 
skulle kunna gå ihop mer parallellt (figur 34). Detta skulle också kunna leda 
till att ett större intervall av brukare skulle kunna använda samma storlek på 
västen. En smalare person, som inte kan använda en viss storlek av dagens 
väst, skulle kunna använda denna väst om den vore avfasad så att den inte 
skulle lägga sig omlott och den skulle kunna dras åt mer.  

 
 

 
 
 
Den andra förändringen, som togs fram, var ett axelskydd som skulle hindra västens axelband från att 
skära in i brukarens axlar vid användning (figur 35). Axelskydden skulle vara fastsydda på axelbandens 
insida. Genom att göra axelskydden av en separat tygbit blir det mindre spill än om axelskydden och 
västen gjorts i ett stycke. 

 

Figur 33: Lyftväst med avfasade sidor. Figur 34: T.v. västen är inte fasad och lägger sig omlott. 
                T.h. Fasad väst där sidorna blir parallella. 

  Figur 35: Lyftväst med fastsatta axelskydd.
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4.9.1.2 Åtdragningen 

Åtdragnigsprincipen på dagens lyftväst fungerar bra och uppfyller kravet att västen ska dras åt mer runt 
brukaren då denne lyfts uppåt och då blir smalare. Tre förslag på förändringar togs dock fram även om 
principen är den samma. Den första skulle innebära att fyra löpringar istället för två skulle användas (figur 
36). Detta skulle eventuellt ge en jämnare åtdragning och förebygga ”V”- formen (figur 32). Den andra 
skulle innebära korslagda axelbanden bak (figur 37). Kraften skulle då bli riktad snett inåt istället för snett 
utåt i kombibanden. Det tredje förslaget till förbättring var att löpringarna skulle flyttas en bit inåt, längre 
bort från öppningen i ryggen för att eventuellt uppnå en kraftigare dragning upptill, också detta för att 
undvika ”V”- formen. Att flytta in löpringarna är positivt i det avseendet att de alltid ligger mot västens 
tyg och aldrig kommer i kontakt med brukarens rygg, vilket kan vara obekvämt (figur 32).  
 

 

4.9.1.3 Löpringar och öglestopp 

Idag är löpringarna D-formade (figur 38) och tillverkade i metall. Experter på plaster konsulterades för att 
undersöka möjligheten att byta ut metallringarna mot plastringar. Detta för att Liko hade uttryckt ett 
önskemål om att använda så lite metall som möjligt i sina produkter. Plast är skönare mot hud och kan bli 
billigare än metall. 
Hur öglestoppet (figur 38) skulle utformas diskuterades. Stoppen måste kunna gå att öppna och stänga då 
dessa ska kunna placeras om beroende på vilken storlek brukaren behöver. En öppningsbar ring, 
karbinhake eller någon form av klämma, skulle uppfylla detta krav.  
 

 
 

  Figur 36: Lyftväst med dubbla antalet löpringar.      Figur 37: Lyftväst med korslagda axelband. 

Figur 38: De blå ringarna visar löpringarna och de röda ringarna är öglestopp. 
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4.9.1.4 Knäppning fram 

Västen har idag liknande spännen som används till säkerhetsbälten i bilar (figur 39). De är stora och 
relativt tunga. Om dessa spännen skulle kunna bytas ut mot klickspännen (figur 40) skulle det både blir 
billigare och kännas och se smidigare ut. Liko använder idag redan klickspännen till sina grenband och 
liknande skulle eventuellt kunna användas till framknäppningen av västen.  

 

4.9.1.5 Resåren 

Resåren (figur 41) var extra svår att förutsäga hur, och om den skulle fungera. Innan mer utveckling av 
denna detalj genomfördes skulle en funktionsmodell sys. Genom att sedan känna och prova den skulle 
resåren kunna utvärderas och eventuellt utvecklas.  

 

4.9.1.6 Storlekar 

När storlekarna skulle ses över och anpassas för den nya västen 
studerades de befintliga västarna för att se hur detta problem var 
löst för dem. När de befintliga västarna undersöktes upptäcktes 
brister i hur västarna var konstruerad med avseende på storlekarna. 
De flesta storlekarna av västarna kunde över huvud taget inte 
användas i dess minsta öglor. Minsta läget på de flesta västar kunde 
alltså inte nyttjas. Om de innersta öglorna används blir öglebanden 
för korta i förhållande till avlastningsbanden att brukaren blir så 
framåtlutad att västens tänkta funktion, att gåträna, inte längre är 
möjlig (figur 42). Endast i de yttersta öglorna blev öglebanden så 
pass långa att brukaren får en bra och mer upprätt hållning.  
 

  Figur 41: Lyftväst med resår.

Figur 39: Dagens spännen.  Figur 40: Klickspänne.  

 Figur 42: Väst använd i dess minsta öglor.
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Figur 45: Snaran och Haken.

Dessa slutsatser pressenterades för Liko, som tog till sig problemet och genast satte västen i 
produktionsstopp tills ett förlag på förbättring av storlekarna hade tagits fram.  
Västarna testades och utvärderades på flera olika personer med olika storlekar. Testerna resulterade i ett 
förslag på förbättring vilket innebar att öglebanden skulle förlängas med en ”öglelängd”. Den minsta 
öglan skulle alltså tas bort och en extra ögla skulle läggas till. Även för avlastningsbanden lades ett förlag 
om förändring fram som innebar att dessa skulle göras tre centimeter kortare för att brukaren ska få en 
mer upprätt hållning.  

4.9.1.7 Grenbandsfästen 

På dagens lyftväst är fästena för grenband placerade längst 
ner på västen (figur 43). Denna placering skulle med de 
nya grenbanden innebära att karbinhakarna på 
grenbanden skulle komma nedanför västen och ligga mot 
brukarens hud, om brukarens tröja skulle glida upp. Det 
testades om grenbandsfästena kunde göras kortare eller 
flyttas uppåt på västen, så högt upp så att ingen del av 
karbinhakarna skulle sticka ner under lyftvästens kant 
(figur 44). Grenbandsfästena skulle också kunna göras 
lättare att träs igenom med en karbinhake genom att sys 
”isär” istället för ”ihop” (figur 44). 
För ett göra det möjligt att testa de båda grenbandskoncepten, som gått vidare från konceptvalet, gjordes 
olika varianter av placeringen av grenbandsfästen på prototypvästarna. Grenbandsfästen kom att placeras 
fram och bak på västen för grenbandskonceptet Haken, samt i sidan av västen för grenbandskonceptet 
Snaran (figur 44).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9.2 Grenband 
De två grenbandskoncepten som gick vidare i konceptvalet utvecklades inte något mer efter valet, utan 
kom att sys upp och utvärderas utifrån de första skisserna (figur 45). 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 44: De lila och röda fästena är placerade på nedre bandets övre kant för att undvika att karbinhaken hamnar nedanför
                västkanten. De gula och blå fästena är isärsydda för att underlätta fastsättningen av en karbinhake. Grenbandskonceptet  
                Haken skulle fästas i de gula eller lila fästena och Snaran i de röda eller blå. 

 Figur 43: Dagens placering grenbandsfästena.
                  Här orangea. 
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4.9.3 Extra tillbehör 
Det önskemål som framkom under konceptvalet hos Liko, att göra det bekvämare för brukaren om 
västen skulle glida upp under armarna, resulterade i två nya tillbehör, Armpuff och Puffklips.  

4.9.3.3 Armpuff 

Konceptet Armpuff består av ett band med en påsydd polsterbit (figur 46), på samma sätt som dagens 
grenband är polstrade. Armpuffen ska fästas, antingen med tryckknappar eller med kardborre, runt 
sidorna av västen så att polsterbiten hamnar under brukaren armar. Meningen är att Armpuffen ska passa 
på västens alla storlekar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.9.3.4 Puffklips 

En annan detalj som togs var Puffklipsen (figur 47). Den ska göra lyftvästen bekvämare under armarna 
för brukaren. Puffklipsen är en polstrad klämma som ska fästas under brukarens arm direkt på 
västkanten. Precis som Armpuffen kan Puffklipsen användas till alla storlekar av lyftvästen. 
 

 
 
 
 
 

  Figur 46: T.v: Armpuffen utvikt, mitten: Armpuffen fastsatt runt lyftvästen, t.h. lyftväst med Armpuff placerad på brukare.

 Figur 47 T.v. Puffklips, T.h. Puffklips fastsatt på lyftväst.
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4.9.3.1 Väskan 

Mitellan Väskan (bild 48) ritades om för att spara på material och för att göra den mer användarvänlig. På 
den nya Väskan flyttades öppningen till utsidan från att tidigare ha suttit på insidan av västen, och istället 
för ett helt tygstycke som ska löpa runt västen och hålla mitellan på plats är det nu endast två band som 
går runt och fixerar mitellan. 

 

 

4.9.3.2 Hängarn 

Mitellan Hängarn (figur 49) utvecklades inte mer efter konceptvalet utan skulle sys upp och utvärderades 
utifrån den första skissen.  
 
 

 

 

 

 

 

4.10 Materialval  
Materialet som används idag är ett obehandlat polyestertyg med liten friktion mot kläder. Många av de 
lyftselar som Liko tillverkar idag kräver ett material med en låg fiktion för att de ska vara lätta att avlägsna 
från brukaren, till exempel vid ett lyft från säng till rullstol. Det finns dock några selar som inte fungerar 
optimalt med ett material med så liten friktion som dagens material erbjuder, lyftvästen är en av dessa 
selar.   
En del av projektet var att ta fram ett material som skulle passa bättre till dessa selar och då främst till 
lyftvästen. För att hitta nya material togs kontakt med olika textiltillverkare både i Sverige och i England. 
Senare skickades kravspecifikationen på det önskvärda materialet och en kortare beskrivning på det 
nuvarande materialet till de olika företagen för att de skulle kunna ta fram ett passande material. Olika 
tygprover erhölls från företagen, dessa utvärderades. Liko valde sedan det material som bäst uppfyllde de 
krav som ställts i början av projektet.  
 
 
 
 
 

 Figur 48: Väskan.

 Figur 49: Hängarn.
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4.11 Prototyper 

4.11.1 Prototypframtagning 
Halvvägs in i projektet gjordes en resa till Vuollerim för att sy upp prototyper utifrån de skisser som tagits 
fram under konceptutvecklingen. Detta gjordes för att kunna testa och utvärdera de olika koncepten. I 
Vuollerim ligger Liko Textil och där alla Likos selar sys upp. Kerstin Lundkvist arbetar där som 
sömmerska, och det var hon som sydde upp de prototyper som skulle testas (figur 50).  
Två västar syddes upp för att kunna testa de olika detaljlösningarna, den med dubbla löpringar och den 
med ett par löpringar. Prototyperna syddes med dagens spännen då det visade sig att Liko själva jobbar 
med att ta fram nya spännen för detta ändamål. De två grenbanden, Snaran och Haken, samt det extra 
tillbehöret Armpuff syddes upp. Mitellan Hängarna syddes upp senare på egen hand. 

 
 
 
Vissa av koncepten valdes av olika anledningar bort innan prototypframtagningen. Västen med avfasning 
i ryggen valdes bort för att det inte ansågs vara något större problem att västen lägger sig omlott längst 
ner ibland.  
Puffklipsen bortprioriterades på grund av att de skulle vara svåra att tillverka, istället syddes konceptet 
Armpuff upp. Ett tillbehör måste vara billigt att tillverka för att det ska löna sig att ha produkten i 
sortimentet. Detta var även anledning till varför inte axelskydden syddes upp. Då inte alla brukare 
behöver axelskydd är det billigare att ha det som ett tillbehör än en del av västen. Detaljlösningen med att 
sätta en resår längst ner på västen uteslöts för att ingen lämplig resår hittades. Väskan kom mer och mer 
att likna Hängarn efter konceptutvecklingen och därför kom enbart Hängarn att sys upp. Skillnaden var 
att Väskan krävde mer material och skulle vara svårare att fästa på västen.  

4.11.2 Prototyputvärdering 
En del detaljer på prototyperna kunde, direkt på plats efter att de sytts upp, utvärderas och förändras. 
Andra funktioner var tvungna att testas med en lyft för att se om de fungerade som önskat och upptäcka 
eventuella sätt att förbättra produkterna på. Alla prototyper togs därför med till Liko i Alvik där de kunde 
testas ordentligt. Prototyperna, både västarna och tillbehören, testades på olika personer.  
 
 
 
 
 

Figur 50: T.v. Kerstin placerar ut banden innan hon ska sy fast de på västen.
                T.h. Therese mäter hur långa de nya kombibanden kommer att vara 
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4.11.2.1 Lyftvästen  

När prototypen Enkel med stop testades upptäcktes ett problem med kombibanden. I och med att 
dragkraften uppåt blir uppdelad både fram och bak på västen, kommer inte västen att hinna dras åt till 
rätt storlek i ryggen, innan västen dras upp under armarna av kraften som blir på bandfästerna fram. 
Kraften blir inte koncentrerad till åtdragningen i ryggen, som den är idag, utan västen dras upp även fram 
(figur 51).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att trä banden genom både de övre och nedre löpringarna medför att västen dras åt mera lika över hela 
västytan. Detta var dock ingen fördel då västen lättare åker upp då brukaren är smalare under 
bröstkorgen än mitt på bröstkorgen. Västen snörper inte åt där personen är som smalast, utan blir lika 
stor över hela överkroppen. Det drar inte heller åt lika hårt då en del av kraften tas upp i löpringarna 
istället för att dra upp västen. Det blir även friktion mellan löpringarna och tyget i banden som även det 
minskar åtdragningen. Öglorna, som finns på banden, kan försvåra åtdragningen om de hakar i varandra 
eller i löpringarna.  

4.11.2.2 Grenband 

Det kom snart fram att grenbandet Snaran (figur 52) inte fungerade som önskat då den var svår att 
placera rätt på brukaren, när personen till exempel sitter ner i en rullstol. Snaran hamnade långt ut på 
rumpan och det blev ett högt tryck på insidan av brukarens lår, vilket inte var önskvärt. Det insågs nu 
även att Snaran skulle vara besvärlig att använda vid toalettbesök. Detta då det skulle vara svårt att haka 
lös grenbandet från dess fäste på västen då hela tyngden av brukarens ben måste lyftas upp för att detta 
ska bli möjligt. Haken (figur 53) fungerade bättre än det befintliga grenbandet med sina nya karbinhakar 
och justeringsspännen. Haken blev lättare att montera och underlättar reglering av längden på banden. 

 
 

2F 

FF 

Figur 51: Kraften blir lika stor fram som bak när man lyfter upp brukaren. Detta leder till att västen inte orkar dra åt nog runt 
                brukaren så att västen ”sitter fast” runt bröstkorgen, utan västen dras med upp under armarna.  
 

  Figur 52: Grenbandet Snaran.  Figur 53: Grenbandet Haken. 
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4.11.2.3 Extra tillbehör 

Modellen Hängarn var det mitellatillbehöret som syddes upp. Eftersom att fastsättningen av mitellan inte 
gick att bestämma förrän själva lyftvästen var klar, gjordes denna modell mest för att se hur formen skulle 
fungera att sy och för att se hur stor den skulle behöva vara (figur 54). Denna första modell av mitellan 
syddes upp på egen hand.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Armpuffen (figur 55) syddes upp med ett band och polsterbit som skulle utgöra den mjuka delen under 
armen. Bandet hade kardborre i båda ändar för att kunna fästa Armpuffen runt lyftvästen. 
Konstruktionen av Armpuffen ansågs tillfredsställande då Armpuffen var lätt att montera fast på västen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figur 54: T.v. baksidan av mitellan Hängarn. T.h. framsidan av mitellan Hängarn. 

 Figur 55: T.v. baksidan av Armpuffen som ska ligga mot västen.
                  T.h. framsidan av Armpuffen.  
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4.11.3 Vidare utveckling av prototyper 
Lösningen på problemet med den uppsydda prototypen, att den inte drog åt nog i ryggen, framkom 
genom en rad olika tester. För att komma åt problemet med att västen inte drog åt nog runt brukaren, när 
kombibanden används, klipptes kombibanden av (figur 57A). När banden klips av blev kraften större på 
de bakre banden och orkar dra åt västen tillräckligt runt brukaren. När de främre banden blir lika långa 
som de bakre kommer kraften att delas upp på både de främre och bakre banden och västen kommer 
inte att dra åt mer runt brukaren utan bibehåller en jämn åtdragning.  
Först gjordes flera öglor på det avklippta kombibandet för att se i vilket 
läge de främre banden avlastar de bakre, så att västen dras åt på ett bra 
sätt och för att hitta den bästa upprätta hållningen. Det testades även att 
trä västen på olika sätt, antingen i de övre eller nedre löpringarna.  
På grund av det sätt som öglorna måste sys på (figur 56) blir de för 
klumpiga för att placeras längst ner på de bakre banden, då de riskerar 
att fastna i löpringarna eller i varandra, så att västen inte dras åt. Därför 
placerades öglorna längst upp på de bakre banden för att undvika detta 
(figur 57B).  
Efter mycket testande fram och tillbaka med olika längder på de främre och bakre banden, kom det fram 
att avståndet från löpringen och upp till bygeln alltid ska vara lika stort oavsett vilken ögla som används. 
Det som varierar är glappet i ryggen. När västen används på minsta öglan, ska det inte vara något glapp i 
ryggen för att västen ska passa perfekt, dock är det acceptabelt om västen går något omlott i ryggen eller 
att det är ett litet glapp på minsta öglan. När västen används på största öglan får inte glappet i ryggen vara 
så stort att hela ryggen blir bar Avståndet varierar med hur stor brukaren är. Detta för att brukaren ska få 
en bra upprätt hållning som gör gåträningen så lik naturlig gång som möjligt.  

 

 
I och med att grenbandet Snaran inte fungerade som önskat, kom grenbandsfästena som placerats på 
sidan av västen att uteslutas. Grenbandsfästet som var isärsytt (figur 58) fungerade bättre till grenbandet 
Haken då karbinhaken kommer platt mot västen istället för vinkelrätt mot västen (figur 59). Det är även 
lättare att kroka i det isärsydda fästet med karbinhaken än i det ursprungliga grenbandsfästet. 
 
 
 
 
 
 

Figur 57: T.v Väst med avklippta kombiband, trädda igenom de övre löpringarna ned öglor längst ned på banden.  
                T.h Väst med avklippta kombiband, trädda igenom de övre löpringarna men med öglorna längst upp på banden 
               Avståndet X ska alltid vara lika stort oavsett vilken ögla man krokar i på bygeln.  

B.

X 

 Figur 56: Öglorna sys isär för att 
                  bli mera slitstarka. 

  Figur 58: Isärsytt grenbandsfäste för lättare fastsättning
                  av grenbanden. 

 Figur 59: Dagens grenbandsfäste med det nya grenbandet
                  Haken. 

A. 
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4.11.4 Fortsatt prototypframtagning 
Efter att den nya västen med avklippta kombiband pressenterats för Catherine Ringbjer och Barbro 
Liljedahl på Liko, beslutades att detta koncept skulle sys upp och testas. En andra resa till Vuollerim 
gjordes. Västens avlastningsband syddes med två öglor, istället för en ögla, och öglebanden med fem 
öglor istället för tre. Detta för att komma fram till den mest optimala placeringen av öglorna (figur 60). 
Förutom västen syddes även mitellan upp (figur 61), för första gången av Kerstin, och den utvecklade 
armpuffen.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figur 60: Kerstin Lundkvist syr upp den nya västen. Figur 61: Mitellan sys upp i Vuollerim för första gången. 
                Den mörka till höger är den som sytts upp  
                tidigare på skolan. 
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5 Resultat 
 

5.1 Ingående delar 

5.1.1 Lyftvästen 
Den väst som blev det slutliga resultatet var västen med de avklippta kombibanden (figur 62). Denna väst 
ger brukaren en bekväm och mer upprätt hållning vid stå och gåträning. Västen har inga band som är 
sydda så att de bildar en ”snara” som kan fastna i armstöd till rullstolar eller liknande (figur 63). De 
främre banden och öglebanden är anpassade till varandra så att avståndet från löpöglan och upp till bygel 
alltid kommer att vara ungefär lika långt oavsett vilken ögla som används. Det som varierar är avståndet i 
ryggen. För att undvika att avlastningsbanden ska skära in i brukarens axlar får dessa vara 4 centimeter 
breda 20 centimeter upp på banden och därefter sys dubbla så det blir 2 centimeter breda. 

 

Figur 62: Den slutgiltiga lyftvästen. Banden fram kommer att ha en ögla och dom bakre banden kommer att ha tre öglor.
  

Figur 63: T.v Öglebandet från den gamla lyftvästen. Den stor öglan fastnar lätt i rullstolen till exempel. 
                T.h. Öglebandet från den nya lyftvästen. Den stora öglan är borta vilket underlättar vid användning. 
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Västen är också lättare att ta på brukaren än den befintliga, då brukarens armar inte måste träs genom 
några avlastningsband. Västen kommer, som den befintliga västen, att finnas både öppen och stängd 
fram. Standarden kommer att vara stängd. De spännen som idag används framtill på de öppningsbara 
västarna har behållits och inte byts ut mot klickspännen. Anledningen till detta var att Liko själv ville hitta 
ett nytt alternativ till denna detalj och tills vidare önskar ha kvar dagens spännen. 
För att löpringarna inte ska komma utanför västens kant kommer dessa att flyttas in något på västen, så 
att de aldrig kan komma i kontakt med brukarens rygg och orsaka obehag. Den totala längden på 
lyftvästen kommer fortfarande att vara lika lång som idag. I och med att detta görs kan de befintliga D-
ringarna användas, västen kommer alltid att finnas mellan löpringen och brukaren.  
Grenbandsfästena kom till slut att sys fast i det övre bandets nedre kant. Hade de sytts fast i det nedre 
bandets undre kant skulle karbinhaken komma mot brukarens kropp och hade det sytts fast i det nedre 
bandets övre kant (figur 44) hade sömmen utsatts för stora påfrestningar som skulle leda till ökat slitage. 
De syddes dubbelvikta för att bli smalare och vara lättare att trä igenom. De syddes fast så att de skapar 
en ögla som också gör det lättare att haka fast grenbanden. Öglan bidrar även till att karbinhakarna lägger 
sig parallellt mot västen och inte vrider sig ut från västen (figur 64).  

 
 
 
Det övre bandet, som går runt västen, kom att hamna två centimeter högre upp än idag. För att göra 
detta möjligt gjordes den övervikta kanten mindre. Det övre bandet flyttades högre upp på västen av två 
anledningar. Dels för att öka avståndet mellan det övre och undre bandet och då få ett jämnare tryck över 
brukarens mage och bröstkorg. Dels för att detta band skulle fungera som fästningspunkt för mitellan. 
För att mitellan ska komma i en bra höjd för brukarens arm, var det önskvärt att mitellans fästpunkt 
hamnade så högt upp som möjligt på västen (figur 65).  

 Figur 65: T.v Den nya västen med det uppflyttade övre bandet. T.h Den gamla västen och hur banden sitter på den.  

  Figur 64: Karbinhaken på Haken fastsatt i det nya grenbandsfästet 
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Anledning till att bandet inte flyttades allra högst upp på västen var för att behålla den övervikta kantens 
funktion, som en mjukare del under brukarens armar. Om bandet skulle flyttas högst upp skulle bandet 
dra åt och trycka ihop den övervikta kanten, så att den inte kan puffas till och bli mjuk. En annan 
anledning att det övre bandet inte flyttades högst upp var, att grenbandsfästena, som skulle sitta fastsydda 
nedanför bandet, då skulle komma för högt upp.  
Det övre bandet kom att bli den plats där mitellan kommer att fästas. Mitt fram och på sidan av västen 
sys inte bandet fast helt mot västen, utan skapar ”luckor” där banden från mitellan kan stickas ned och 
dras runt det övre bandet. Att det finns ”luckor” på sidan av västen är för att det ska finnas en 
valmöjlighet för brukaren var mitellan ska fästas (figur 66).  

 

 

5.1.1.1 Material 

Materialet som valdes var ett polyamidtyg med en coating av silikon. Detta material uppfyllde bäst de 
krav som hade ställt i början av projektet. Silikonet på tyget gör att västen suger fast mot brukarens kläder 
och förhindrar att västen glider upp på samma sätt som den gör idag. Priset på tyget var nästan halva 
priset av det befintliga vilket gör att västen kan produceras till ett mindre pris. Materialet är den stora 
orsaken till att tillverkningskostnaden kan minskas då den nya västen kommer att sys på samma sätt och 
med ungefär lika mycket material som tidigare. 

5.1.2 Grenband 
Grenbandet Haken behölls och ändrades inte något efter att den första prototypen sytts upp. Den har 
karbinhakar både fram och bak och ett spänne som gör det möjligt att justera längden på banden (figur 
67). Karbinhakarna är lätta att haka lös och inga andra delar måste fästas på västen för att grenbanden ska 
kunna fästas, som måste krävs på dagens väst (figur 68). 

 

  Figur 66: Hängarn sätts fast på västen genom de luckor som finns i det övre bandet.  
                  Här är Hängarn placerad mitt fram på västen.  
 

  Figur 67: Karbinhaken och det nya justeringsspännet 
                  på grenbandet Haken 

 Figur 68: Det slutgiltiga grenbandet Haken 
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5.1.3 Extra tillbehör 

5.1.3.1 Mitella 

Mitellan som kom att bli den slutgiltiga var den som fått namnet Hängarn. Mitellan kommer att fästas 
runt det övre bandet som går runt västen. Banden, som den ska fästas på västen med har också ändrats. 
De har flyttats ner för att mitellan ska komma högre upp på västen (figur 69). (Jämför med figur 54). 

 

 

 

5.1.3.2 Armpuff 

Den ursprungliga armpuffen som sytts upp och testats upplevdes inte göra någon större skillnad för hur 
västen kändes under armarna om västen gled upp. En ny armpuff syddes som hade dubbel polstring och 
cellplast, ett material som påminner om ett liggunderlag, mellan polstringslagren (figur 70). Denna 
armpuff blev betydligt tjockare och gör västen bekvämare under brukarens armar (figur 71). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figur 69: T.v. framsidan av mitellan Hängarn. T.h. baksidan av mitellan Hängarn 

  Figur 70: T.v. framsidan av Armpuffen. 
                  T.h. baksidan av Armpuffen 

 Figur 71: Armpuffen placerad på lyftvästen 
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5.2 Slutligt koncept  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figur 73: Lyftvästen i bruk med alla tillbehör. Brukaren får en upprätt 
                  hållning som är en god förutsättning för stå- och gåträning.  

  Figur 72: Hela lyftvästen med alla tillbehör fastsatta.
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6 Diskussion 
 

6.1 Metod  

6.1.1 Projektplanering 
Redan tidigt i projektet stod det klart att tidsplaneringen skulle behöva läggas om. Det skulle krävas mer 
tid till prototypframtagning än vad som var planerat, och detta moment skulle dessutom behöva läggas 
mycket tidigare i projektet. Detta för att kunna testa och utvärdera olika koncept med hjälp av prototyper 
och kunna göra konceptvalen utifrån dessa, och inte bara sy upp det slutliga konceptet och hoppas på att 
det skulle fungera. Beslut togs om att helt utesluta datorstödda momentet ”Aliasmodeller och animering” 
eftersom extra tid behövdes för prototypframtagningen. Prototyper ansågs vara det allra bästa sättet att 
testa och utvärdera de olika koncepten. Nu i efterhand förstår vi att det var tur att detta beslut togs, 
eftersom många fel och brister upptäcktes vid utvärderingarna av prototyperna, som skulle ha varit för 
sent att göra något åt om prototypen bara sytts upp under de sista veckorna av projektet. 
Sättet att arbeta med rapporten har fungerat bra. Efter varje avslutat moment har den delen skrivits in i 
rapporten. Ungefär varannan vecka har möten hållits med handledaren Anders Håkansson. Då har vi fått 
feedback, vägledning och uppmuntran som har varit till mycket hjälp. Vi har försökt hålla honom 
uppdaterad om hur projektet går. 
I övrigt har tidsplaneringen hållit bra och arbetet har flutit på utan förseningar.  

6.1.2 Informationsinsamling och kundundersökning 
ISO-standarden som vi fick av Liko behandlade framförallt själva lyften och inte lyftselar och deras 
material. De krav som fanns hade Liko redan uttryckt som egna krav på västen.  
Ganska mycket tid lades ned på att få kontakt med brukare och medhjälpare, för att få en bra bild av hur 
västen används och för att få fram åsikter om västen. Även om många e-brev med enkäter skickades ut 
till olika personer runt om i landet, var det ytterst få som svarade. Även personer, som vi haft kontakt 
med och som sagt att de ville hjälpa till, svarade aldrig på enkäten.  
Studiebesöken har gett mycket information och hjälp till fortsatt arbete. Ann-Charlotte Kassberg har varit 
till stor hjälp, då hon med sitt engagemang har ordnat så vi fått komma och träffa flera brukare av västen. 
Vid de flesta studiebesöken framkom ungefär samma åsikter om västen och vad de ville ha förbättrat. 
Önskemålen varierade dock något mellan olika typer av brukare, till exempel om man använde västen till 
gåträning eller korta lyft. Det hade varit bra om vi fått träffa fler brukare, som hade kunnat utrycka sina 
åsikter och önskemål om västen, då det främst är för dem västen utvecklas. Nästan alla brukare som vi 
träffat hade medhjälpare och de kunde inte på grund av sitt handikapp kommunicera själva med oss om 
västen. De önskemål som framkommit om västen, har därför främst kommit från medhjälpare, 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Därför vet vi inte hur de flesta brukare upplever västen. 
Under kundundersökningen lärde vi oss mycket, men vi hade inte nog med förkunskaper om västen för 
att kunna ta till oss och förstå alla problem som uppkom när västen användes. Nu i efterhand känner vi 
att det hade varit bra om kundundersökningen gjorts i två omgångar. Den första mest för vår egen skull, 
så vi kunde lära oss så mycket som möjligt om västen. Den andra skulle ha utförts efter att vi jobbat med 
västen en tid och fått mera insikt i hur den fungerar och vetat vad vi skulle ha sökt efter under 
kundundersökningen nummer två. Då skulle vi ha kunnat få ut mer av kundundersökningen till det 
fortsatta arbetet. Tyvärr fanns inte tid till det, då detta moment är mycket tidskrävande. 
Informationssökningen om material och ergonomi/antropologi har varit det som varit den största 
utmaningen. Textil hade vi lite förkunskaper om och ergonomin för västen är ett sådant specialfall att det 
är mycket svårt att hitta fakta för. Vi fick förlita oss på olika sjukgymnasters och arbetsterapeuters 
erfarenhet i ämnet.   
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I konkurrentanalysen vi gjort har vi bara studerat produkter från företagens hemsidor och 
produktkataloger. Det hade varit bra att få tag på dessa västar och fått undersöka dem grundligare. 

6.1.3 Konceptval 
Då de slutgiltiga besluten låg hos Liko tänkte vi att det skulle kunna bli jobbigt för oss om de skulle välja 
koncept som vi inte trodde på eller välja bort de koncept som vi ville gå vidare med. Koncepten 
upplevdes olika av oss och Liko. Vi tyckte inte att våra västkoncept skiljde sig så mycket från dagens väst, 
men på Liko tyckte man att vi gjort alltför stora förändringar. Det koncept som valdes var dock ett 
koncept som vi också tyckte om och hoppades skulle gå vidare.  

6.1.4 Prototyper 
Att ha haft möjlighet att sy upp prototyper och testa dem har betytt mycket för projektet. Det var lärorikt 
och roligt att få vara med när prototyperna syddes upp och att få se hur tillverkningen av alla Likos 
lyftselar går till. Många saker, som upptäckts vid utvärderingen av prototyper, skulle mest troligt inte alls 
ha upptäckts om inte dessa prototyper gjorts. Att vi fick sy upp prototyper i så tidigt stadium i projektet 
ledde till att fel hann rättas till i tid och nya idéer hann tas fram, vilket var en stor fördel för resultatet av 
projektet.  
Västen som produkt har varit svår att jobb med. Hur den skulle fungera, kännas och passa 
människokroppen har varit svårt eller omöjligt att förutsäga innan en prototyp hade testats. Men då det 
finns oändligt många olika former på kroppar och olika kroppstyper, så är det ändå omöjligt att säga hur 
västen kommer att passa på en specifik brukare. Detta har upplevts som det största problemet i projektet.  
Västen har bara testats på friska människor med relativt normalbyggda kroppar. Detta har inte gett oss en 
rättvis blid på hur västen kommer att fungera på en sjuk kropp. Nästa steg för Liko blir att testa 
prototypen på ett större antal personer för att få en mer korrekt bild av hur västen fungerar. Mycket tid i 
projektet har gått till att testa prototyperna. Vi har suttit med egen symaskin och provat, sytt om, provat 
igen och funderat och klurat (figur 74). Band har kortats med ett par centimeter i taget för att hitta de 
optimala längdförhållandena mellan olika band. Allt detta har tagit mycket tid men har förmodligen varit 
nödvändig och helt avgörande för att komma fram till ett så bra resultat som möjligt.   
 

 
 
 

  Figur 74: För att kunna testa alla olika varianter som önskades, blev det  
                  en hel del sömnad och klippning upp på kontoret.. 
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6.2 Resultat 
Många av de problem, som finns med dagens väst, har förbättrats med vår väst. Dock kvarstår ett stort 
problem, att västen måste träs bakom brukarens rygg. Vi har verkligen försökt att komma från detta 
problem, men det har visat sig vara svårare än vi i början hade trott. Vi är inte helt nöjda med resultatet i 
detta avseende och hade önskat att vi på något sätt hade kunnat göra något åt detta.  Om västen är öppen 
fram skulle man dock kunna använda polsterstoppar, som förhindrar att öglebanden åker ur löpringarna i 
ryggen, då skulle västen aldrig behöva träs om utan bara öppnas och stängas fram.  
Att resultatet av lyftvästen påminner så mycket om dagens väst känns både positivt och negativt. Det 
hade varit roligt att ha kommit fram till ett helt nytt koncept, men samtidigt känns det bra att vi genom en 
lång ”omväg” med många annorlunda idéer, har kommit fram till en liknande produkt som dagens väst. 
Vi har kommit fram till samma lösning på ett annat sätt, egentligen helt oberoende av den befintliga 
västen.  
Efter att den slutgiltiga västen med alla tillbehör hade sytts upp visades den för sjukgymnast Tiina-Mari 
Ruotoistenmäki. I samråd med henne beslutades att mitellan skulle göras om något för att brukarens arm 
skulle komma högre upp.  
En annan sak Tiina-Mari anmärkte på var att när brukaren får en mer upprätt hållning kommer bygeln 
från lyften närmare huvudet och det är lättare att slå i huvudet. Detta kan då medföra att brukaren, mer 
eller mindre omedvetet böjer fram nacken för att undvika detta vilket skulle kunna leda till rygg och 
nacksmärtor vid långvarig användning. Liko har ett tillbehör, som sätts över bygeln för att göra den 
mjukare. Detta skulle kunna användas för att motverka detta problem.  
Projektets delmål, till exempel att göra datorstödda modeller i Alias studio tools, har förändrats under 
projektets gång. Det slutgiltiga målet, att ta fram en prototyp, har dock kvarstått och uppnåtts. 

6.3 Fortsatt arbete 
En ny modell av mitellan har tänkts ut som innebär att mitellafickan kommer att bli kortare så att 
brukarens arm kommer högre upp. Kardborren som stänger mitellafickan har också ändras så att 
justeringsmöjligheten av mitellan förbättras. Dessa idéer på mitellan kommer att överlämnas till Liko som 
ett förslag.  
Problemet med att bygeln kommer närmare huvudet med denna väst har påpekats för Liko som får ta 
ställning till om något ska göras och i så fall vad.  
Det förslag som vi lagt fram angående storlekarna på västen måste testas och utvärderas mer och på fler 
storlekar än bara på storlek medium, som vi har haft möjlighet att testa. Detta uppdrag överlämnas till 
Liko. Det är nu också upp till dem att besluta om västen och tillbehören ska börja serietillverkas och 
säljas. Vi kommer att stå till Likos förfogande om frågor eller funderingar dyker upp framöver. 
Till sist vill vi säga att projektet har varit roligt och intressant att jobba med. När vi har träffat människor 
som använt västen, och sett hur stor hjälp västen kan vara för någon, har arbetet känts betydelsefullt och 
viktigt. Detta har varit en stor motivation för oss. Det har varit intressant att få möta och komma i 
kontakt med dessa personer och få en inblick i deras vardag. 
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Ganttschema 
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Enkätfrågor till brukare och medhjälpare av lyftväst 
 

1. I vilket syfte använder ni lyftvästen?  
2. Varför har ni valt att använda västen? 
3. Hur länge har ni använt västen?  
4. Hur ofta använder ni västen? 
5. Använder ni några tillbehör till västen? Vilka? 
6. Hur upplever ni västens kvalité? 
7. Vad är speciellt bra med västen? 
8. Vad är inte bra med västen? 
9. Har västen gått sönder eller blivit nött, i så fall hur och var? Och efter hur lång användning? 
10. Vad skulle kunna förbättras? T.ex. material, funktion, användarvänlighet, bekvämlighet, form.  
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Konkurrentanalys 
 

Invacare 
Invacare har en lyftväst som liknar Likos. De kallar den för 
Gåbälte med eller utan grensele (figur I). Man måste här välja 
vid inköpstillfället om man vill ha grenband eller inte. Fästen 
för grenband finns inte på alla västar. När det finns fästen 
sitter de mer på sidan än mitt fram på västen. Invacare har 
inga åtdragnings-band bak i ryggen som Likos väst har. Här 
knäpps västen fram och man får dra åt remmarna efter att 
brukaren rest sig upp för att få västen att inte glida upp, då 
kroppen dras ut och blir smalare när brukar kommer upp i 
stående. Det finns justeringsmöjligheter på 
upphängningsbanden så att man kan göra de kortare och 
längre. Principen är den samma som för justeringen på bh-
banden.  
 
Västen går att tvätta i 85ºC, men går inte att torktumla. Den 
är tillverkad av polstrad polyester. (www.invacare.se) 

 
 
 
 
 
 
 

Guldmann 
Guldmanns väst är nästan identisk med Likos (figur II). Den 
finns dock enbart i utförandet med framknäppning. 
Spännena till grenbanden går inte att ta lös. På 
avlastningsbanden finns två lägen att välja mellan och 
öglebanden erbjuder 6 olika lägen. Motsvarande på Likos 
väst är 1 respektive 4 lägen. Guldmann har hårdare gränser 
vald gäller hur stor ”glipan” i ryggen får vara. Guldmann 
säger att 15 centimeter medan Liko säger att ”glipan” får 
variera mellan 5 och 30 centimeter.  
 
Västen är tillverkad i polyerster och får tvättas i 85ºC och tål 
även torktumling. (www.guldmann.com) 

Figur I: Invacares bältessele med eller utan grensele.   
              Källa: Invacares broschyr för lyftselar 

Figur II: Guldmanns sele Activ Trainer med eller 
               utan grenband. Källa: Guldmanns broschyr  
               för lyftselar och tillbehör 
 

http://www.invacare.se
http://www.guldmann.com


Bilaga 3 2(2) 

Humancare 
Humancares väst har ingen åtsnörpning i 
ryggen utan man justerar storleken men två 
remmar på magen. Det är även här man 
öppnar västen för på- och avtagning. 
Avlastningsbanden är delade så det finns ett 
par som är fäst på magen och ett par som är 
fäst på ryggen. De har två lägen att häkta fästa 
på lyften. Banden på ryggen kan användas 
separat vid till exempel toabesök, då man vill 
ha en mera framåtlutad ställning. De främre 
banden används när man vill ha en mera 
upprätt hållning. Grenbandens fästen är inte 
avtagbara. Humancare har även ett annat 
tillbehör, höftbältet, för att ge extra stöd och 
balans åt personer med avsevärd nedsatt 
funktion (figur III). (www.humancare.se) 
 
 
 
 
 

  

Figur III: Humancares Multisele med höftbälte. 
                 Källa: Humancares bruksanvisning för Multisele 25105 

http://www.humancare.se
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Problembestämning 
 

1. Vad handlar egentligen problemet om – var ligger största problemet? 
Produkten har i princip sett likadan ut sen den kom för drygt 20 år sedan. Möjligheten om den går 
att utveckla/förbättra har inte undersökts. Produkten har kopierats av konkurrenter och Liko vill 
nu ta ett steg längre. Uppgiften är att ta fram en ny förbättrad lyftväst med avseende på design, 
funktion och material. 

 
2. Vilken huvuduppgift ska produkten ha? 

Produktens huvuduppgift är att underlätta vid gåträning. Västen ska kunna avlasta brukarens ben 
och fånga upp och bära om brukaren faller ihop.  

 
3. Vilka vägar står öppna för produktutveckling? 

Det finns stora möjligheter för utveckling av produkten. Liko har visat på ett stort intresse för 
lyftvästen och vill gärna se en ny förbättrad modell på marknaden.  

 
4. Vilka egenskaper måste produkten inneha? 

Lyftvästen måste kunna bära upp tyngden av en person. Västen måste passa på lyften på rätt sätt. 
 

5. Vilka egenskaper får produkten inte ha? 
Lyftvästen får inte utgöra någon fara för brukare eller medhjälpare.  

 
6. Vilka liknande produkter finns på marknaden? 

Flera liknande produkter finns på marknaden då Likos väst har kopierats. Huvudkonkurrenterna 
är Guldmann, Invacare, Humancare, Trebo och Arjo.  
 

7. Finns det några standardkrav? 
ISO-standarder finns om hur märkningen av produkten ska se ut och vad den ska hålla för och 
klara av, t.ex. vid tvättning.  

 
8. Krav på ändringsmöjligheter? 

En väst ska inte bara passa en person utan kunna anpassas och justeras så den passar flera olika 
brukare. Västen ska också ha möjlighet att kombineras med olika tillbehör.  

 
9. Trender? 

Trenden går mot att företag flyttar sin produktion utomlands för billigare tillverkning. Den största 
delen av kostnaden beror på tillverkningstiden. Liko har fortfarande produktion i Sverige därför 
är kort tillverkningstid ett allt större krav.   
Nättare och diskretare produkter inom hjälpmedelsmarknaden efterfrågas.  
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Kundbehovslista 
 

Uttalade kundbehov Tolkat kundbehov 
Västen glider mot kläderna 
 

Materialet ska ge högre friktion mot kläder 

Västen är bra vid toabesök 
 

Västen ska inte vara i vägen vid byxavtagning 

Ibland används västen fel och brukaren blir 
hängande i sina axlar. 

Västen ska inte inbjuda till felanvändning. 

Västen är svår att använda på personer med öm 
bröstkorg eller andningssvårigheter. 

Västens tryck mot bröstkorgen bör minimeras 

Har användaren lite benstyrka blir trycket på 
bröstkorgen obehagligt. 

Västen ska inte kunna snörpa om runt bröstkorgen 
mer än nödvändigt 

Många upplever att axelbanden skär in för mycket 
framför axlarna. 

Västen ska inte skära in i brukaren 

Grenbanden är i vägen vid toabesök. 
 

Tillbehör ska kunna avlägsnas smidigare 

Västen är svår att ta på när personen sitter i rullstol 
och har svårt att luta sig fram 

Västens funktioner ska vara tillgängliga 

Grenbanden är bra för att fördela belastningen 
 

Grenband ska fördela belastningen 

Grenbanden är bra om personen väger mycket 
eller har lite styrka i benen.  

Grenband ska kompensera svaga ben 

Framknäppningen ger bättre justeringsmöjligheter Justeringsmöjligheter bör erbjudas för att passa så 
många brukare som möjligt 

Framknäppningen gör det möjligt för brukaren att 
ta på sig västen själv. 

Västen bör uppmuntra till att brukaren ska klara sig 
själv 

Banden fastnar lätt i rullstolen Upphängningsanordningen bör vara så enkel som 
möjligt och med få delar. 

Barnen fastnar lätt med fingrar i banden Västen ska innehålla så få pillervänliga delar som 
möjligt 

Grenbanden är svåra att få på 
 

Tillbehören ska vara lätta och smidiga att använda 

Genbanden är svåra att ta lös och sätta fast på 
västen 

Lätt fastsättning av tillbehör fram och bak 

Västen är bra för att få upp personen i stående 
ställning från rullstol 

Västen ska underlätta för brukaren att komma upp 
i stående position  

Remmarna slits och går upp i sömmarna  Nötningsbeständighet på material och sömmar får 
inte vara sämre än idag 

En person med dålig styrka i kroppen lutar sig dit 
dom känner mest stöd, vilket leder till att personen 
inte står upprätt. 

Västen bör ge ett jämt stöd runt hela överkroppen 

Strokepatienter tappar ofta rörligheten i en arm 
och skulle behöva ett integrerat stöd i västen för 
armen. 

Västen borde ha ett tillbehör som ger 
avlastningsmöjlighet för en ”strokearm” 

Vid användning med golvlyft slår brukaren lätt i 
huvudet i bygeln 

Västen bör hålla brukaren på avstånd från bygeln 

Västen får ofta brukaren att gå framåt lutad. Vilket 
kan leda till att personen får en onaturlig svank vid 
gåträningen. 

Västen bör lyfta jämt, så att personen kommer i en 
behaglig upprätt position.  
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Kravspecifikation 

Västen 
• Västen ska inte vara i vägen vid byxavtagning 
• Västen ska inte inbjuda till felanvändning 
• Västens tryck mot bröstkorgen bör minimeras 
• Västen ska inte kunna snörpa om runt bröstkorgen mer än nödvändigt 
• Västen ska inte skära in i brukaren 
• Tillbehör ska kunna avlägsnas smidigare 
• Västens funktioner ska vara tillgängliga 
• Grenband ska fördela belastningen 
• Grenband ska kompensera svaga ben 
• Justeringsmöjligheter bör erbjudas för att passa så många brukare som möjligt 
• Västen bör uppmuntra till att brukaren ska klara sig själv 
• Upphängningsanordningen bör vara så enkel som möjligt och med få delar 
• Västen ska innehålla så få pillervänliga delar som möjligt 
• Tillbehören ska vara lätta och smidiga att använda 
• Lätt fastsättning av tillbehör fram och bak 
• Västen ska underlätta för brukaren att komma upp i stående position  
• Västen ska hålla för lasten av en person 
• Nötningsbeständighet på material och sömmar får inte vara sämre än idag 
• Västen bör ge ett jämt stöd runt hela överkroppen 
• Västen borde ha ett tillbehör som ger avlastningsmöjlighet för en ”strokearm” 
• Västen bör hålla brukaren på avstånd från bygeln 
• Västen bör lyfta jämt, så att personen kommer i en behaglig upprätt position. 

Material 
• Materialen ska ge högre friktion mot kläder 
• Materialen ska tåla vanlig tvättning med tvättmedel och torktumling 
• Den färdiga västen får inte krympa mer än 3% 
• Västen får inte fälla färg 
• Materialen ska gå att färga in 
• Västen får inte innehålla latex eller PVC 
• Materialen ska motstå nötning 
• Västen bör vara smutsavvisande 
• Västen bör tillverkas med tanke på miljön 
• Materialen ska gå att skära och sy i 
• Materialen ska vara lätthanterliga vi tillverkning 
• Västen ska tåla sprittvätt om plast ingår i västen 
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Funktionsanalys  
3=krav 
2=behov 
1=önskemål 

Material 

Funktion Funktionsgräns Klass 
Tåla tvättning  >90 grader C 3 
Tåla torktumling  1 
Motstå krympning Max 3% 3 
Förhindra färgavfällning >90 grader C 3 
Tillåta infärgning Med Likos gröna färg 3 
Tåla tvättmedel  3 
Tåla last 300kg (efter 10 tvättar) 2 
Tåla last 200kg (efter 10 tvättar) 3 
Utesluta Latex  3 
Utesluta PVC  1 
Tåla sprittvätt (vid inplastning)  3 
Tåla nötning   2 
Medge friktion Mot kläder 2 
Motverka miljöförstöring  1 
Minimera materialkostnaden  1 
Medge lätthanterlighet  2 
Tillåta sömnad  3 
Verka smutsavvisande  2 
 

Västen 

Funktion Funktionsgräns Klass 
Underlätta byxavlägsning   2 
Motverka felanvändning  1 
Underlätta användning  1 
Minska bröstkorgstryck  2 
Förhindra åtsnörpning  2 
Erbjuda bekvämlighet  2 
Underlätta tillbehörsmontering  1 
Underlätta funktionsåtkomlighet  2 
Erbjuda belastningsfördelning  2 
Erbjuda avlastning (ben)  3 
Erbjuda justeringsmöjligheter  3 
Uppmuntra självständighet  1 
Minimera komponentantal   1 
Underlätta användning (tillbehör)  1 
Underlätta personuppresning   3 
Tåla last  3 
Erbjuda jämnfördelat stöd  2 
Erbjuda ”strokearms”-avlastning  1 
Erbjuda bygelavstånd  1 
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