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Sammanfattning 
I denna rapport beskrivs det arbete och de analyser som lett fram till ett 

designförslag på en dykväst anpassad till en kvinnlig användare. Konceptet har 

utvecklats på företaget Mares (HTM Sport S.p.A) i Rapallo och ska användas för vidare 

utveckling och detaljkonstruktion av den dykväst anpassad för kvinnor som företaget 

planerar att introducera på marknaden 2006.   

Problematik som kvinnans ergonomi och biometri, trender inom sporten och 

livsstilstrender generellt har analyserats för att uppnå bästa möjliga resultat. Arbetet 

har genomförts med hjälp av metoden systematisk problemanalys.  

Den nya produkten tillfredsställer inte bara den kvinnliga användarens behov av 

passform före, under och efter dyket, utan är också användaranpassad genom val av 

material och färger. Förhoppningsvis kommer dykvästen att leva upp till och förstärka 

den kvinnliga användarens självbild och spegla hennes attityd till utövandet av 

dyksporten.  

Abstract 
This report describes the working process resulting in a design concept of a BCD 

(boyancy control device) designed for female users. The concept has been developed 

at Mares’ (HTM Sport S.p.A) sight in Rapallo, Italy, and will be used for the further 

detail design work towards the final product that will be introduced to the market with 

the scuba diving collection of 2006. 

Examples of problems analysed during the design process are woman 

ergonomics and biometry, trends within scubadiving and general lifestyle trends. The 

work has been carried out according to the systematic problem solving methodology. 

The new concept is not only satisfying the user’s needs of fit before, during and 

after the dive but is also brought in line with them in an aesthetical point of view 

through choices of materials and colours. Hopefully  the new BCD will live up to and 

reinforce the user’s image and reflect her attitude in her practise of scuba diving. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Arbetet är ett sammarbete mellan Emma Linder från Luleå Tekniska 

Universitet och företaget Mares. Arbetet utförs inom ramarna för kursen 

”Examensarbete 20p” för att leda till en magisterexamen i Industriell design på 

högskoleingenjörsprogrammet i industriell design.  

Man har på Mares observerat att till följd av ett ökande intresse hos 

kvinnor för dyksport har en växande marknad för dykutrustning anpassad till 

kvinnan uppstått. Produktion av våtdräkter för kvinnor har sedan länge varit en 

självklarhet men under de senaste åren har ett flertal företag, inklusive Mares 

introducerat även dykvästar för kvinnor på marknaden. Utvecklingen av dessa har 

på Mares ofta tillägnats bristande resurser och därmed också bristande studie och 

underlag, varför de hamnat lite efter sina konkurrenter i kampen om de kvinnliga 

kunderna. 

1.2 Företaget 

Uppdragsgivaren Mares, ett dotterbolag till det österrikiska HTM Sport, 

producerar dykutrustning som säljs över hela världen, och är ett av de ledande 

företagen inom området. Företaget har sitt huvudkontor i Rapallo nära Genova i 

Italien där omkring 300 personer arbetar. På huvudkontoret utförs alla steg i 

produktutvecklingen och mycket av tillverkningen är belägen nära huvudkontoret.  

1.3 Syfte 

Examensarbetets syfte är att praktisera teorin från utbildningen till 

designingenjör vid högskoleingenjörsprogrammet Industriell Design och att 

strukturerat och självständigt driva ett produktutvecklingsprojekt i samarbete 

med ett företag. För Mares del var syftet att få fram en förbättrad dykväst mer 

anpassad till den specifika användargruppen dykande kvinnor. 
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1.3.1 Idé 

 

 

 

Figur 1. Mares dykväst “Ariel” 

Den del av 

dykutrustningen som behandlas i 

projektet är dykvästen, även 

kallad BCD (Boyancy control 

device), se figur 1, som hjälper 

dykaren att reglera sin 

flytförmåga under dyket och vid 

vattenytan samt fixerar 

luftflaskan på dykarens rygg.  

Mares ville genom en 

studie komma fram till varför det 

finns ett behov av specifika 

dykvästar för kvinnor, och 

baserat på denna studie skulle 

ett nytt koncept för en BCD 

anpassad till kvinnans behov och 

önskemål utvecklas. I uppgiften ingick även identifiering av en lämplig 

färgkombination för den nya kvinnolinjen. 

1.4 Mål 

Projektets mål formulerades till:  Projektet ska resultera i ett fullständigt 

designkoncept för en dykväst anpassad till en kvinnlig användare, och som utgör 

en god grund för vidare detaljkonstruktion och prototypframställning. Resultatet 

skall vara färdigt för presentation den 30 februari 2005. 

1.5 Avgränsningar 

o I projektet har det inte givits utrymme för detaljkonstruktion eller 

statistiska marknadsundersökningar, uppgifter som utförs av respektive 

ansvarig inom företaget. 

o Examensarbetets tidsmässiga omfattning är 20 veckors heltidsarbete med 

start den 1 september 2004 och slut den 2 februari 2005, se bilaga 1. 
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o Redan befintliga material som finns i Mares fabriker kommer i många fall 

att styra materialval, om inte speciella egenskaper eftersträvas för att 

uppfylla specifika och viktiga målgruppskriterier. 

o Varighets och kvalitetstester på eventuell prototyp utförs enligt Mares 

tidigare beprövade och godkända metoder. Vid eventuell användning av 

material som tidigare testats och godkänts, tas hänsyn till dessa 

provresultat. 

o Ekonomiska analyser av produktens lönsamhet kommer att utföras av 

företagets anställda i slutet av utvecklingsarbetet. Hänsyn till 

produktekonomi skall dock tas under projektets gång.  

o Utvecklingsarbetets genomförande och resultat beskrivs i denna rapport. 

Rapporten tillsammans med skisser och prototyper är projektets slutgiltiga 

leveranser och överlämnas till Mares, som kan använda materialet för 

eventuell vidareutveckling. 

o Inga verktyg för tillverkning konstrueras inom examensarbetets ramar. 

2 Teori 

2.1 Gaser och tryck 

Gasers och materials egenskaper under olika tryck förändras. I vattenytan 

är trycket på alla material, objekt och således även människokroppen 1 atmosfär, 

tyngden av den luft som finns i atmosfären. Vatten är mycket tyngre än luft varför 

trycket på en kropp ökar avsevärt med ökande djup under vattnet. Vid tio meters 

djup är trycket på en kropp dubbelt så stort som vid vattenytan, och vid tjugo 

meters djup det tredubbla. Resultatet är att en kropp, ett material eller mest av 

allt en gas pressas samman ju djupare under vattnet den/det befinner sej. Inom 

dyksporten är denna teori mycket viktig då den påverkar dykarens avvägning 

(flytförmåga), och kunskap om denna teori kombinerat med träning kan hjälpa 

dykaren att undvika dykarsjuka eller lungexpansion (embolier) som båda är risker 

med allvarliga följder som tas vid snabba och okontrollerade uppstigningar från 

djupare till grundare vatten. 

De flesta fiskar har en simblåsa som kontrollerar deras avvägning och gör 

att de varken flyter eller sjunker. Innan dykvästen uppfanns hade dykarna 

problem med sin avvägning, och tvingades hela tiden simma för att behålla ett 
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konstant djup i vattnet. Om dykaren var neutralt avvägd i ytan, blev han/hon till 

följd av det ökade trycket och dess påverkan på alla kroppar och gaser mer och 

mer negativt avvägd (det vill säga sjönk mer och mer) ju djupare han/hon befann 

sej. Efter en rad experiment och försök blev dykvästen som används idag 

lösningen på alla avvägningsproblem. 

 

2.2 Dykvästens evolution 

 

Figur 2. Dykväst i ”dasslocksmodell”. 

          Den första dykvästen 

var en modifierad piloträddningsväst i 

form av ett ”dasslock” som fick 

namnet ABLJ förkortat Adjustable 

Boyancy Life Jacket, se figur 2. Denna 

gav dykaren möjligheten att 

kompensera minskad flytkraft vid ökat 

djup genom att manuellt blåsa in luft i 

räddningsvästen under nedstigning, 

och släppa ut den expanderande luften 

under uppstigning.  

Det var dock komplicerat att 

överge andningsapparaten för att  

blåsa upp räddningsvästen under vattnet varför ett system för fyllning av västen 

uppfanns. Detta bestod av en halvliters tryckluftsflaska som fick fungera som 

extralungor. 
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Figur 3. Position i ytan och under vattnet med 
”dasslocksmodellen”. 

Detta visade sej vara ett 

farligt system då det var näst intill 

omöjligt att kontrollera flödet av 

luften från tryckluftstanken med ett 

tryck på 200 bar till västen. 

Dykaren riskerade att fylla västen 

för snabbt och på så sätt göra en 

okontrollerad och alltför snabb 

uppstigning. 

Genom att istället koppla en 

slang till andningsapparatens 

reglerade lufttryck (9-11 bar)  

kunde påfyllningen ske något mer kontrollerat. 

 

Nästa steg i utvecklingen blev att försöka 

fördela luften jämnare, eftersom det visade sej 

att ”dasslocket” hade en tendens att försöka vrida 

dykaren i en näst intill vertikal position i vattnet, 

vilket är en nackdel för simmotståndet, se figur 3. 

1977 introducerades jackvästmodellen av 

Scubapro, se figur 4. Med jackvästen förbättrades 

dykarens strömlinjeform under vattnet då den 

placerar dykaren i en mer horisontell position än 

med ”dasslocksmodellen”, se figur 5. Den var 

dock svår att sätta på sej eftersom dess luftblåsor 

gick hela vägen runt axlarna och omöjliggjorde en 

utvidgning av öppningarna för armarna.  
Figur 4. Scubapros jackväst 
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Figur 5. Position i ytan och under vattnet 
med ”jackvästmodellen”. 

 

Figur 6. Position i ytan och under vattnet 
med ADV modellen. 

 

Lösningen blev att reducera 

Luftblåsan genom att ta bort en del 

av den på framsidan vid 

bröstpartiet och där placera ett 

öppningsbart spänne. 

SeaQuest var först med 

idén som de införde med sin ADV 

modell, och idag ser majoriteten av 

dykvästarna i grova drag ut som 

denna.  

Positionen i vattnet och i 

vattenytan förändras dock med 

ADV modellen då en del av 

luftvolymen vid bröstpartiet 

reduceras. I vattenytan har ADV 

västen en tendens att försöka vrida 

dykaren från positionen med 

ansiktet mot himlen till en position 

med ansiktet mot vattnet,  

se figur 6. I normalfall är inte detta 

något problem, faran uppstår i det 

fall dykaren är avsvimmad eller 

medvetslös i vattenytan och inte 

klarar av att vända sej själv. 

Idag försöker dykvästtillverkarna optimera dykarens strömmingsdynamik 

under vattnet för att minska motståndet då dykaren simmar, se figur 7.  

Den från början mycket ändamålseneliga dykvästen med uppgift att hjälpa 

dykaren att avväga sin flytförmåga har idag ett stort och varierande antal 

extrauppgifter. Fickor för förvaring av accessoarer, D-ringar för fastsättning av till 

exempel ficklampor och integrerade blyfickor som ersätter midjeblybälten är 

exempel på nya tilläggsfunktioner. 
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Det senaste tillskottet 

på marknaden är vingvästen, 

som härstammar från den 

tekniska dykningen. 

Vingvästens luftblåsa är 

placerad på en ryggplatta fäst 

till en bärsele och luften 

koncentreras på dykarens 

rygg omkring tuben,  

se figur 8. Luftblåsan kan på 

så sätt erbjuda en mycket 

stor luftvolym utan att krama 

om dykaren på något sätt. 

Dykarens bröstparti är fritt 

för montering av extra tuber, 

Figur 7. Överst: Dykare med bra hydrodynamik, 
underst: dykare med dålig hydrodynamik. 

ficklampor och övrig extrautrustning. Teoretiskt sett skall denna typ av väst ge 

dykaren den optimala positionen under vattnet, med nackdelen att den helt säkert 

vänder ansiktet nedåt på en medvetslös dykare i vattenytan, se figur 9. Den 

mycket tekniska vingvästen har givit upphov till den rekreativa hybridvästen som 

är en blandning mellan vingvästen och jackvästen. 

  

Figur 8. Vingväst Figur 9. Position i ytan och under vattnet med 
vingmodellen 
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2.3 Dykvästens uppbyggnad och funktion 

 

Figur 10. Dykvästens delar.     1. Handtag på 
integrerat bly ficka, 2. Inflatorkontroll, 3. Inflatorslang. 
4. vinge –del av luftcell, 5. D-ring, 6. Fastexspänne 
axelrem, 7. Fastexspänne bröstrem, 8. Midjebälte, 9. 
Fastexspänne midja, 10. Innerryggplatta. 

Förenklat är en dykväst 

uppbygd av en på en ryggplatta 

fixerad luftcell försedd med ett 

antal ventiler för tömning av luft 

styrda av en inflatorkontroll 

kopplad till luftkällan genom en 

inflatorslang, se figur 10.  

För att tömma en 

traditionell dykväst på luft 

måste dykaren placera sej i en 

näst intill vertikal position, höja 

inflatorkontrollen ovanför sitt 

huvud och trycka på 

tömningsknappen. 

 

Man utnyttjar på så sätt luftens 

tendens att stiga uppåt mot vattenytan för 

att tömma västen. Påfyllningen kan ske i 

vilket läge som helst genom att trycka på 

flödesknappen, se figur 11. 

En del av Mares dykvästar erbjuder 

även ett annat luftfyllningssystem, airtrim, 

som till skillnad från det traditionella 

inflatorsystemets mekaniska funktion 

fungerar pneumatiskt, och sitter fixerad 

direkt på luftblåsan, se figur 12. 

Figur 11. Traditionella inflatorkontroller. 
Fyllning av väst, tömning av väst 
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Figur 12. Dykväst med airtrim inflator system. 
a. Airtrimenhet. 

Fördelar med detta är 

snabbare och enklare manövrering 

oberoende av kroppens position i 

vattnet, samt att den är fixerad på et 

och samma ställe vilket gör att den är 

lätt att hitta.  

Majoriteten av de dykvästar 

som finns idag erbjuder möjligheten 

till integrerat bly. Detta innebär att de 

tyngder som dykaren behöver för att 

sjunka, förvaras i speciella fickor i 

västen, och snabbt kan dumpas i 

nödfall. Traditionellt bärs vikterna på 

ett bälte runt dykarens höfter.  

För en detalierad sprängskiss 

av dykvästen och dess delar, se 

bilaga 3. 

3 Metod 
En tidsplanering utförd enligt gantt-metoden följdes under projektets 

gång, se bilaga 1. I början av projektet skrevs tillsammans med Mares en 

projektdefinition som definierade dess omfattning, se bilaga 2. 

 

3.1 Systematisk problembehandling 

För att på ett metodiskt och ej intuitivt sätt lösa designproblemet valdes 

metoden och arbetsmodellen ”Systematisk problembehandling” beskriven av Åsa 

Hamrin och Malin Nyberg i Produktutformning-Huvudkurs i produktutformning.  

Metoden kan grovt delas in i arbetsmomenten:  Informationsinsamling, 

Problembestämning, problemundersökning, idéverksamhet och problemlösning, 

Idéutvärdering och Färdig design. En närmare beskrivning av varje arbetssteg 

finns i början av varje arbetsmoments kapitel.  
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3.1.1 Informationsinsamling 

För insamling av information användes metoder som Litteratursökning, 

intervjuer, internetsökning, studiebesök, mässbesök och experiment. I början av 

projektet strukturerades informationssökningen genom att den information som 

skulle sökas delades in i grupperna marknad, konkurrenter, andra produkters 

lösningar på könsspecifika produktmodeller, Brukaren – kvinnan, 

tillverkningsmetoder samt tillverkningsmaterial. Under projektets gång och 

särskilt under problembestämnings- och problemundersökningsarbetsstegen 

samlades ytterligare och kompletterande information in. 

3.1.1.1 Marknad 

Inom området samlades information om de kvinnliga dykarnas 

nationalitet, och andel av de totala antalet dykare.  

Det existerar generellt sett mycket lite statistik som behandlar dyksport, 

endast DAN (Divers alert Network) och PADI (professional association of diving 

instructors) samanställer viss statistik inom området. DAN behandlar medicinsk 

problematik, medan PADI i egenskap av kommersiell utbildningsorganisation av 

egenintresse utför viss affärstrategisk statistik dock främst på den amerikanska 

marknaden.  

3.1.1.2 Vad har konkurrenterna gjort? 

En omfattande genomsökning av internet samt kunsultation av 

facktidskrifter, produktblad och produktkataloger gav en bild av vad andra 

tillverkare av dykvästar har gjort för att behaga den kvinnliga dykarens behov och 

önskemål på en dykvästs egenskaper och utseende.  

3.1.1.3 Andra produkter 

Andra konsumentprodukter undersöktes för att klargöra hur andra 

branscher hanterar problematiken manlig-kvinnlig produkt ur konstruktions- och 

designsynpunkt. 

3.1.1.4 Brukare – Kvinnan 

Inom gruppen brukare samlades information rörande vem den kvinnliga 

dykaren är. Parametrar som Ålder, antal, samhällsgrupp, nationalitet, livsstil, 

livssituation, ergonomi och biometri eftersöktes.  
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Intervjuer utfördes med dykande kvinnor angående bland annat livsstil 

och livssituation för att försöka finna de variabler som skulle kunna användas för 

att skapa en allmän bild av användaren och på så sätt uppnå en bra 

målgruppsanpassad produkt. Intervjuerna utfördes under friare former i samtal 

med kvinnliga dykare men med en tjecklista som bas se bilaga 4. Ett större antal 

artiklar om livsstilstrender gicks igenom. Ergonomiska och biometriska data 

samlades in från facklitteratur. 

3.1.1.5 Tillverkningsmetod och materialval 

Information om tillverkningsförfarande för dykvästar insamlades under 

studiebesök på de fabriker Mares använder i Italien för tillverkning av deras mer 

avancerade dykvästmodeller. Informationen ansågs viktig för att skapa en 

förståelse för ämnet inför lösningsarbetet. 

Insamling om de tillvekningsmaterial som tillsammans bygger upp 

produkten ansågs relevant. Ett besök gjordes på skotillverkarmässan ”la linea 

pelle” i Bologna för att eventuellt hitta alternativa standardkomponenter till 

dykvästen. Mässan exponerade ett stort antal innovativa små 

plastkomponentslösningar, men även tekniska tyger som i det aktuella fallet 

visade sej vara intressanta. 

3.1.2 Problembestämning 

Arbetsmomentet problembestämning utförs för att klargöra vad den 

efterföljande problembehandlingen ska handla om. Efter en problembestämning 

skall problemet klart och tydligt framgå, och skall inte kunna missuppfattas eller 

feltolkas. Problembestämningen får dock inte begränsa onödiga begränsningar av 

lösningsmöjligheterna. I arbetsmomentet ingår formulering av problem, 

bestämning av problemnivå som blir utgångspunkten för arbetet och uppdelning 

och avgränsning av problemet. 

Problemet bestämdes med hjälp av frågemetoden, se bilaga 5. Frågorna 

ställdes och besvarades ur fyra olika synvinklar; ergonomi, marknad och 

användarpsykologi och produktion. Dessa skapar fyra delproblem som 

tillsammans bygger upp huvudproblemet. 

En situationsbestämning utfördes också på plats i form av ett studiebesök 

på ett dykcenter som vid tidpunkten hade en större mängd dykande gäster. Det 

slutgiltiga problemet kunde därefter bestämmas till:   
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“Idag tillverkar inte Mares någon dykväst som fullt uppfyller en kvinnlig 

dykares krav på estetik, passform, komfort, användarvänlighet, kvalitet, pris och 

prestanda, som i många fall skiljer sej från de krav en manlig dykare har på 

samma produkttyp”. 

Problemet delades upp i fyra delproblem: 

1. Mares dykväst anpassad till kvinnor säljer sämre än vissa konkurrerande 

produkter. 

Tidigare har dyksporten varit en utpräglad mansport, och det har därför 

inte varit relevant eller ekonomiskt försvarbart för Mares att lägga ned större 

resurser på att utveckla en dykväst som riktar sej enbart till den kvinnliga 

dykaren. Idag ägnar sej dock ett ökande antal kvinnor åt dykning, och i vissa fall 

är det kvinnan i ett par som är drivkraften bakom utövandet av sporten. Mares 

har till följd av små investeringar hamnat på efterkälken med sin försäljning av 

dykvästar för kvinnor då vissa konkurrerande företag investerat mer i dylik 

produktutveckling och således bättre uppfyller användarens önskemål. 

Problement märks för Mares i de butiker där deras dykvästar säljs 

tillsammans med konkurrerande dykvästar. I butiken sker kvinnans val av en 

produkt anpassad till hennes förutsättningar och det är där hon väljer den dykväst 

som bäst motsvarar hennes önskemål till det pris hon är beredd att betala. 

Butiksägaren känner av problemet i form av minskad försäljning av Mares 

dykvästar för kvinnor till fördel för kvinnoanpassade dykvästar av andra 

konkurrerande märken. Förlusten av kunder för Mares är större i de områden där 

de säljer dykvästar och där antalet kvinnliga köpare är stort, till exempel i Japan 

där 60% av dykarna är kvinnor. 

En eventuell lösning på problemet skulle påverka Mares produktionskedja, 

eftersom denna aktiveras då en produkt skall bli till och konkurrenternas 

försäljning av liknande produkter på marknaden, då dessa skulle bli produktens 

konkurrenter i butiken. Lösningens framgång på marknaden beror främst på 

efterfrågan som i sin tur styrs av antal kvinnliga dykare i världen, 

konkurrenternas produkter jämförda med mares produkt på alla plan (även ur 

prissynpunkt) och mode eftersom  detta ofta har stor inverkan på produktvalet. 

 

2. Kvinnor har krav på dykutrustningen (förutom krav på passform), som skiljer 

sej från de krav som män har, och kraven skiljer sej även kvinnor emellan. 

De varierande krav på image, prestanda och kvalitet som kvinnor och män 

samt kvinnor och kvinnor har på sin dykväst beror på psykologiska skillnader 
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grupperna emellan orsakade av samhälle, kultur och uppfostran. Problemet 

varierar med vilket motiv kvinnan har till sitt utövande av dyksporten samt med 

smak och stil. Problemet märks i det ögonblick en kvinna kommer in i en affär 

som säljer Mares dykvästar och intresserar sej för en av de konkurrerande 

produkterna, kanske innan hon har provat någon av alternativen. För kvinnan 

märks problemet om hon i brist på alternativ tvingas välja en produkt som inte 

lever upp till hennes krav. Delproblemet är till stor del av estetisk natur, då det är 

produktens estetik som först attraherar köparens uppmärksamhet. 

 

3. Kvinnor har mycket varierande fysik. 

Kvinnor är fysiskt sett olika män, och behöver därför en produkt anpassad 

till deras fysiska förutsättningar. Fysiska variationer kvinnor emellan tycks vara 

fler och större än än variationer män emellan. Variationerna är genetiskt 

betingade, och varierar också med ras och ursprung. De skillnader jämfört med 

manskroppen som märks mest i dyksammanhang är kvinnornas bröst, smalare 

axlar, kortare ryggar, smalare nacke, kortare och svagare armar, smalare midja, 

bredare höfter, mer artikulerade svank, mindre händer och känsligare hud. 

Nämda parametrar varierar oproportionellt mellan kvinnorna, och gör att de ofta 

lider av den generalisering som storlekar innebär.  

Användaren känner av problemet redan i butiken då hon ska köpa sin 

dykväst, och om hon ändå köper den kommer hon att uppleva problemet då hon 

nyttjar den och den inte passar henne till 100%, en naturlig reaktion är då 

missnöje. Om problemet i värsta fall leder till komplikationer under utövandet av 

sporten drabbas även kvinnans dykkamrat som kanske tvingas avbryta sitt dyk 

tillsammans med kvinnan, eller utsetts för stress till följd av kvinnans egen stress.  

Mares berörs av problemet i form av minskad eller utebliven försäljning till 

den aktuella kundgruppen som istället vänder sej till de konkurrenter som 

användaranpassat produkten mer och bättre. Omfattningen av problemet för 

Mares del varierar över världen beroende på hur stora de fysiska skillnaderna 

mellan män och kvinnor är, samt hur stora variationerna kvinnor emellan är. 

 

4. Mares Dykväst för kvinnor kostar för mycket. 

Mares dykväst för kvinnor kostar för mycket eftersom produktionen av den 

är relativt komplicerad och innehåller många moment. En annan viktig faktor är 

materialval eftersom kostnaden för olika material varierar. Produktens 
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konstruktion påverkar priset genom att påverka produktionsmetod, 

produktionsställe, och förpackning. 

Efter företagets påslag landar priset på en nivå som anses för hög för det 

produkten erbjuder i jämförelse med konkurrerande produkter. Problemet märks i 

butiken då kvinnan ska köpa sin dykväst och i de fall då priset är avgörande för 

det val hon gör. Butiksägaren har makt att välja pris på varan, och är på så sätt 

den sista som påverkar produktens slutgiltiga pris. Köparen är den som 

bestämmer om produkten är värd sitt pris eller inte, och därmed den som 

bestämmer produktens framgång. 

Problemet avgränsades till att gälla användaren och de miljöer i vilka 

produkten är i kontakt med användaren. Eftersom produktens pris som är viktigt 

för användaren till stor del bestäms av tillverkningsmetod och material omfattar 

problemet även produktions- och materialproblematik. 

3.1.3 Problemundersökning 

Problemundersökningen innebär ett fördjupat stadium och en fördjupad 

utredning av problemets bakgrund, nuläge och framtida situation. Arbetssteget 

innefattar en uppdelning av problemet samt en analysering och precisering av det. 

Syftet är att skapa en såpass omfattande och detaljerad uppfattning av problemet 

att kriterier som den framtida produkten ska uppfylla kan ställas upp.  

Metoderna Funktionsuppdelning, områdesuppdelning och 

variabeluppdelning användes för uppdelning och analys av problemet. 

3.1.3.1 Funktionsuppdelning 

Problemundesökningsmetoden Funktionsuppdelning har syftet att 

framtvinga en ingående problemkännedom samt att ge en lösningsneutral 

beskrivning och uppdelning av problemet. Metoden valdes för att generellt 

undersöka produktens funktioner idag, och problemnivån sattes mycket högt.  

Med hjälp av metoden kunde produktens huvudfunktion bestämmas till 

”Variera position (vertikalt)”, se bilaga 6, detta som sker idag genom att 

dykvästen fylls eller töms på luft och således minskar eller ökar dykarens densitet 

och gör att han/hon förflyttas vertikalt i vattnet. 
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3.1.3.2 Områdesuppdelning 

En hög problemnivå bär ofta med sej mer teknisk innovation i 

problemlösningarna, och ofta därmed också högre utvecklingskostnader 

tillsammans med en längre utvecklingstid. Mares uttryckte önskemål om att 

produkten skulle ha en relativt låg teknisk innovationsnivå, men en hög 

innovationsnivå på det estetiska planet.  

En specifik problemundersökning utfördes så med hjälp av metoden 

områdesuppdelning, se bilaga 7. Metoden områdesuppdelning ger en 

lösningsneutral och noggrann uppdelning av de problem som behandlas med den. 

Metoden går ut på att problemet delas upp och behandlas utifrån process-, 

omgivning- eller människa-brukaresynvinkel. 

Dykning med egen utrustning innehåller ett stort antal moment utöver 

själva dykningen såsom transport av utrustning, montering, demontering av 

utrusning och momenten varierar med förhållanderna på dykplatsen. Ett dyk i ett 

tropiskt hav från stranden skiljer sej mycket från ett dyk i det norra halvklotets 

kalla vatten eller från en båt. I områdesuppdelningen, bilaga 7, behandlades de 

vanligaste användarsituationerna. 

Områdesuppdelningen visade sej vara särskilt effektiv vid undersökning av 

de i huvudproblemet presenterade problem rörande passform, komfort och 

användarvänlighet. Tillverkningsprocessen bahandlades inte i 

områdesuppdelningen. 

 

Användarprocessen delades in i: 

o Process - processaktiviteter, processföremål, processförändring,  

o Människa – processagenter, passiva processagenter,  

o Omgivning – position angränsande produkter, miljön (kemisk).  

Processaktiviteter de aktiviteter dykvästen utsätts för eller deltar i. 

Processföremål de delar av produkten som är inblandade i 

processaktiviteterna. 

Pr
o
ce

ss
 

Processförändringar Det tillstånd som är resultatet av en 

processaktivitet. 
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Processagenter Genom observationer av användare fastställda 

delar av användarens kropp som aktivt får en 

processaktiviteterna att hända.  

M
än

n
is

ka
 

Passiva processagenter de delar av användaren som är inblandade eller 

påverkas av  processaktiviteterna utan att vara 

nyttiga för skeendet 

Position Den position produkten har gentemot andra 

produkter med vilka den samspelar 

O
m

g
iv

n
in

g
 

Miljö Den biokemiska miljö produkten omges av under de 

olika delprocesserna 

 

Genom sammankoppling av den tidigare utförda informationsinsamlingen 

rörande kvinnokroppen och manskroppens variationer, skillnader på mått och 

proportioner kombinerat med processanalysen kunde eventuella generella och 

kvinnospecifika problem och risker som finns i dagens produkter  individualiseras. 

Problemen sorterades i grupperna generella användarproblem, kvinnospecifika 

användarproblem samt risker vid användandet. Problemen kunde tyckas specifika, 

men begränsade inte antalet lösningar. Tillsammans med Mares valdes ett antal 

intressanta problempunkter ut för vidare utvecklingsarbete: 

Passformsrelaterade problem 

Redan i problemformuleringen stod klart att produktens passform skulle 

vara viktig i projektet.  

o Tryck mot bröstkorgen 

Problemet beror på att luftcellen är en del av dagens bärsystem, och visar 

sej som ett tryck mot bröstkorgen och magen då dykvästen fylls på luft. Detta är 

allvarligt då dykvästen är nästan maximalt fylld i vattenytan, och det där är 

vanligt att dykaren behöver simma mot strömmen för att nå fram till båten eller 

utgångsplatsen. Dykaren blir då andfådd och upplever att han/hon inte kan andas 

ordentligt eftersom västen trycker ihop lungorna- Ett problem som lätt kan leda 

till att användaren grips av panik. Besvär är vanligare bland kvinnliga dykare 

eftersom dykvästen inte är anpassad efter deras former. 

o Tuben skaver mot stussen 
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Det är vanligt att tuben ligger 

an mot den kvinnliga dykarens stuss. 

Problemet gäller inte för alla kvinnliga 

dykare, utan för de med mest 

accentuerad stuss. Problemet orsakar 

ofta att våtdräkter nöts mer i området 

där tuben ligger an. Problemet är 

vanligast i områden där 

aluminiumtank används istället för 

ståltank (aluminiumtankar är 

vanligtvis smalare och längre än 

ståltankar). Om dykaren befinner sej i 

varmare vatten där våtdräkt inte 

behövs är problemet mer besvärande 

eftersom tuben då skaver rakt på 

huden, se figur 13.  
Figur 13. Tuben som skaver mot stussen är ett 
problem både med och utan våtdräkt. 

Problemet beror på att avståndet mellan tanken och dykarens stuss inte är 

tillräckligt stort i de fall dykaren har en mer accentuerad stuss. 
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o Bröstrem 

 

Bröstremmen har som uppgift att 

förhindra att axelremmarna inte glider av 

axlarna. Detta gör att då användaren skall 

förflytta sej på land med tuben på ryggen kan 

han/hon nästan strypas av den, se figur 14. 

Problem rörande användarvänlighet 

o Fixeringsmekanism för dykvästen mot 

tuben 

Att spänna fast dykvästen på tuben kan 

vara problematiskt för en kvinna som har mindre 

och vanligtvis svagare händer än en man.   

Figur 14. Bröstremmen kan 
nästan strypa användaren då 
tuben är påkopplad på land. 

Spännet som drar åt remmen bakom tuben fungerar idag som en hävarm, men 

kräver ändå en stor kraft vid åtstramning, se figur 15 och 16. Användaren löper 

dessutom en stor risk att klämma fingrarna under operationen eftersom spännet 

snäpper till på slutet.  

Mares har tidigare utvecklat en produkt som ersatte spännet  och sträckte 

remmen pneumatiskt. Systemet hade liten succé då den uppfattades som extra 

krånglig eftersom det ökade antalet moment för fastspänning av dykvästen. Först 

skulle remmen stängas med kardborrband, systemet skulle sedan kopplas till 

luftkällan och först därefter kunde remmen sträckas. 

 

 

 

Figur 15.  Öppet spänne  Figur 16. Stängt spänne 
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o Spännen 

 

Figur 17. Axelremspännen, 
bröstremspänne och 
midjespänne 

Fastexspännen på axelremmar och 

midjerem, se figur 17, är hårda att öppna/stänga 

och användaren riskerar att klämma fingrarna 

under operationen på grund av att 

öppnings/stängningsknapparna är tröga och hala. 

Detta är ett problem som märks mer för kvinnor 

som har mindre och svagare händer och vanligtvis 

längre naglar och känsligare hud än män. 

Spännena känns dessutom plastiga och sköra 

eftersom de ger ifrån sej ett ihåligt knäppljud vid 

öppning och stängning. Detta beror främst på att 

spännen tillverkade för marina miljöer tillverkas i 

acetalplast istället för nylonplast som förlorar sin 

styvhet i saltvatten. 

o Blyfickor 

Det är mycket svårt att positionera de integrerade blyfickorna i rätt 

position. Användaren riskerar att utan vetskap felplacera blyfickorna med risk för 

att han/hon tappar dem under dyket. På företaget pågick samtidigt som 

dykvästprojektet för kvinnor ett projekt för förbättring av det integrerade 

viktsystemet. Det nya integrerade viktsystemet skulle integreras med det 

designförslag som presenteras i denna rapport. 
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o Vikt 

 

Utrustningens tyngd är ett problem som märks 

mer för kvinnan än för mannen. Huvudsakligen är den 

ett resultat av tubens tyngd, men en tung dykväst 

bidrar till helheten. Problemet är särskillt synligt då 

dykvästen saknar handtag och gruppen måste lyftas 

med hjälp av dyktubens luftkran, se figur 18.  

o Bärsystem 

Det är vanligt att dykare som tvingas lyfta 

tyben i luftkranen skär sej i händerna då denna ofta är 

sträv eller oslipad. Ett handtag skulle ”minska” 

gruppens vikt genom att man på ett bättre sätt kan 

greppa om den och lyfta den.  

Vid dyk från stranden är det vanligt att 

dykutrustningen bärs på axlarna till den punkt varifrån 

dyket sker. Det kan handla om relativt långa sträckor 

eftersom man enligt regler skall dyka med strömmen 

och avsluta dyket nära den plats där demontering av 

dykutrustning sker. Det vill säga om man parkerar 

bilen vid A så utförs dyket från B till A. Detta eftersom 

man efter ett dyk inte skall utsätta kroppen för fysiska 

ansträngningar såsom att bära utrustningen från den  

Figur 18. Kvinnlig dykare 
som i brist på integrerat 
handtag tvingas lyfta tub 
och dykväst i tubens 
öppnings/stängningskran. 

plats dyket avslutas tillbaka till bil/dykcenter, se figur 19. 

Stranddyk sker ofta i tropiska vatten, vilket bär med sej att dykaren sällan 

har våtdräkt på sej. Dykaren har därmed inget skydd mot dykvästen som skaver 

mot de bara axlarna. Eftersom dykvästen inte är särskillt anpassad för långa 

bärsträckor kan gruppens tyngd upplevas mer än vid vanliga dyk.  

Problemet rör en specifik grupp, men även då en eventuell köpare provar 

produkten i butiken är det viktigt att hon och känner att produkten passar och har 

ett bra bärsystem. 



 24

 

Figur 19. Promenadsträcka vid stranddyk 

o Fickor 

 

Dykare har ofta svårigheter att hitta 

dragkedjan för att öppna fickorna under pågående 

dyk. Mares har tidigare löst problemet genom att 

konstruera tredimensionella fickor utstående från 

själva västen, men detta har ansetts vara en 

klumpig lösning. Man har även på dragenheten, se 

figur 20, monterat en snodd med en plastklump för 

att dra i vid öppning/stängning av dragkedjan. 

Denna ger dock ett mycket billigt uttryck. Figur 20. Dragenhet på en 
dragkedja 

o Påklädning i vattenytan 

Vissa dykare föredrar att klä sej i vattenytan. Dykvästen fylls då på luft 

och lämnas flyta i vattenytan. Därefter ”sätter” sej dykaren på den flytande 

dykvästen och glider ner i position. Om havet är upprört kan denna operation 

dock bli komplicerad, dykaren ser kanske inte vad som är upp och ner, in och ut 

på dykvästen. 
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3.1.3.3 Variabeluppdelning 

Metoden innebär att man försöker identifiera ett antal av varandra 

oberoende variabler hos ett problem och användes i projektet för undersökningar 

och fördjupning av delproblem 1, 2, 3 och 4. 

Variabeluppdelning av delproblem 1 

Delproblem ett som bestämts till ”Mares dykväst anpassad till kvinnor 

säljer sämre än vissa konkurrerande produkter” delades upp i variablerna 

Konkurrerande dykvästar, pris och produktinnehåll. Dessa variabler ansågs vara 

de viktigaste inom problemet och undersöktes med hjälp av i 

informationsinsamlingen insamlade fakta rörande konkurrerande produkter och 

sammanställdes i bilaga 8. 

På marknaden finns ett 15-tal olika BCD modeller som riktar sej kvinnliga 

användare. Priset för de kvinnliga modellerna är något dyrare än de manliga 

modellerna med samma prestanda och varierar mellan $349 och $620 med den 

större delen omkring $500.  

Undersökningar utförda av Mares Produkt chef Monica Sullender på den 

amerikanska marknaden visar att tillverkaren Oceanic säljer flest dykvästar för 

kvinnor.  

       
        

Figur 21. Oceanics kvinnoanpassade 
”Isla” 

Figur 22. Scubapro’s kvinnoanpassade 
”Ladyhawk” 
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Figur 23. Sea Quests kvinnoanpassade 
“Diva” 

Oceanics kvinnoanpassade modell 

”Isla” , figur 21, och bilaga 8 sid 8,  utgör 

12% av det totala antalet sålda dykvästar 

hos Holiday Divers som är den största 

kedjan som säljer dykutrustning i USA, 

medan motsvarande siffra för Mares 

kvinnoanpassade modell ”Ariel”  se bilaga 

8 sid 9 samt figur 1,  är endast 2,5%.  

Andra kvinnliga modeller som säljer bra 

är Scubapros ”Ladyhawk” (figur 22) se 

bilaga 8 sida 8, samt Sea Quests två 

modeller ”Libra” och ”Diva” (figur 23) se 

bilaga 8 sid 3. 

De viktigaste konkurrenterna har stoppade axelband, mjukt tyg på insidan 

och lätta konstruktionsmaterial. Vissa producenter hade försökt sej på att tillverka 

en BCD med många anpassningsmöjligheter för axelbandslängd och 

midjebandslängd. 

Variabeluppdelning av delproblem 2 

Delproblem 2 som i början av projektet bestämts till ”Kvinnor har krav på 

dykutrustningen (förutom krav på passform), som skiljer sej från de krav som 

män har, och kraven skiljer sej även kvinnor emellan”. Detta problem är starkt 

relaterat till vem användaren är varför en stor del av problemets variabler berör 

dessa ämnen.  

Problemet delades upp i ett större antal variabler;  marknad, ålder och 

samhällsgrupp, andra produkter, Kvinnors livsstilar, livsfilosofier och motiv till sitt 

sportutövande. Variablerna beskrivs närmare nedan. 

o Marknad 

Omfattningen kvinnliga dykare varierar över världen och det är svårt att 

finna en typisk kvinnlig dykare i den information som existerar.  

PADI är den utbildninsorganisation som är världsledande när det gäller 

antal utfärdade dykcertifikat och är därför en relativt bra informationskälla för 

dyksportens spridning och kvantitet. Ämnet ansågs intressant i kartläggningen av 

vem användaren är. 
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Figur 24. Andelar utfärdade dykcertifikat I 
olika delar av världen. 

Världsledande nation när det 

gäller utfärdandet av dykcertifikat är 

japan med hela 35% av det totala 

antalet dykcertifikat utfärdade av PADI i 

världen, följt av Asien (21%) och 

Europa (18%) se figur 24.  

Japan har dessutom den största 

andelen kvinnliga dykare bland sina 

dykare, hela 60%. I USA och Europa är 

andelarna kvinnliga dykare något lägre, 

se figur 25. 

 

 

Figur 25. Andel kvinnliga dykare i USA 1990-2000 (PADI) 
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o Ålder och samhällsgrupp 

Gällande åldersgrupper och deras storlekar av alla kvinnor som dyker, har 

PADI utfört statistik på den amerikanska marknaden, se figur 26. I figuren kan 

utläsas att den största andelen kvinnliga dykare är mellan 20 och 40 år. Även om 

statistiken är begränsad till den amerikanska marknaden kan den ses som en 

fingerperkare vilka kvinnor som utövar sporten i resten av världen. 

 

Figur 26. PADIS sammanställning av åldersfördelning av de kvinnliga dykarna i USA 

Mares Product line manager Monica Sullender kunde bidra med viktig 

information som hon samlat in under resor och intervjuer med återförsäljare och 

användare samt egen erfarenhet efter en längre tids arbete med försäljning och 

marknadsanalys av dykutrustning. Hennes ord om den typiska dykaren bekräftade 

även min egen idé skapad som guide på ett dykcenter i tre år och genom somtal 

förda med dykare under studiebesök.  

Vad gäller samhällsgrupp för dykare i Europa och USA, tillhör den större 

delen par i  20-30-årsåldern från den övre medelklassen utan barn boende och 

arbetande i ett stadsområde. Andelen kvinnor har ökat under senare år, och i 

vissa fall är det kvinnan som är drivkraften bakom ett pars aktivitetsfrekvens 

inom sporten.  
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o Andra produkter 

 

Figur 27. Kvinnlig snowboard med boots till 
vänster och manlig snowboard med boots till 
höger. 

Tidigare har kvinnliga 

dykvästar kommunicerat sin 

målgrupp lite jämfört med andra 

användarprodukter. En genomgång 

av insamlat material om andra 

branschers sätt att behandla 

genusproblemet sammanfattas i 

bilaga 8. Sportprodukter som 

Surfingbrädor, alpina produkter, 

studerades, men också rena 

vardagsobjekt som rakapparater. 

Olika branscher trycker på olika 

punkter för att visa att en produkt är 

designad och tillverkad för kvinna.  

Inom surfsportenframställs de 

kvinnoanpassade produkterna som 

”prinsessprodukter” med blommor 

och traditionellt ”flickiga” färger, 

medan snowboardindustrin trycker 

lite mer på den tuffa tjejen som utövar extremsport och som kanske tävlar med 

 

mannen när det gäller denna 

tuffhet. I många fall är det bara 

färg och mönster som skiljer en 

kvinnlig produkt från en manlig, se 

figur 27.  

Rakapparater och 

vardagsobjekt tillverkade för  

kvinnliga användare har ofta 

mjukare kurvor och rundare hörn. 

Ett exempel på detta är rakhyvlar 

för män och kvinnor, se figur 28. Figur 28. Exempel på hur Rakhyvelsindustrin löst 
designproblemet manlig-kvinnlig produkt 
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o Kvinnors livsstilar, livsfilosofier och motiv till sitt sportutövande 

Psykologiska och kulturella skillnader mellan kvinnor och män gör att 

kraven på produkters utseende och egenskaper varierar. Den information som 

behandlades inom kategorin gav vägledning i arbetet med att förstå vad den 

kvinnliga dykaren har för annorlunda krav (utöver naturliga krav på passform) på 

sin dykväst jämfört med mannen.  

Vem vill den kvinnliga dykaren vara? Varför dyker kvinnor?  Vad är 

viktigast för en kvinna när hon köper en produkt? Mycket kan kopplas till vilken 

livstil eller livsfilosofi hon har.  

Enligt många dykinstruktörer, artikeln ”Teaching women to dive” av Linda 

Lee Walden och publicerad i PADI’s medlemstidning Augusti 2003, och de dykande 

kvinnorna själva värderar de skönheten och rofylldheten av undervattensvärlden 

och den avslapppnande effekten som dykningen har högre än äventyret och 

spänningen som för övrigt är männens favoritmotiv till att utöva dyksporten. De 

manliga dykarna är oftare ute efter en adrenalinkick då de dyker. Kvinnorna är 

inte beredda att lida för att utöva sporten. Om det är dåligt väder eller under det 

kallare vinterhalvåret minskar andelen kvinnor i dykgrupperna drastiskt. Samma 

andel ökar sedan i takt med temperaturen och med sommarens och värmens 

intåg.  

Andelen kvinnor är störst hos PADI som dykfederation. Detta skulle kunna 

bero på att de har en mycket rekreativ syn på dykning. I andra dykfederationer 

ofta födda ur det militära och med med en mer traditionell uppfattning om 

dykningen som en svår eller machosport förekommer få kvinnor.  

I artikeln ”alla ricerca di sensazioni forti” presenteras resultatet av en 

undersökning som utförts på 1000 kvinnor som utövar extremsporter av network 

radiotelefonico RTL 102,5 i samarbete med psykologen Serenella Salomoni. 

Dykning kan inte strikt räknas som extremsport, men är en sport som liksom de 

flesta extremsporter tidigare varit mansdominerad. Undersökningen visar att 38% 

av kvinnorna som utövar någon form av extremsport är chefer, 25% 

entreprenörer och företagare och 18% företagsledare mitt i karriären. Om detta 

gäller även för dyksporten stämmer uppskattningen om den kvinnliga dykarens 

sammhällsgruppstillhörighet. 
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I artikeln omnämns även kvinnornas motiv med sitt utövande av sporten 

som undersökts i en flervalsenkät:   

o 34  % vill genom sporten fly från de dagliga rutinerna. 

o 18,5 % vill genom utövning av sporten bevisa för andra och sej själva 

att vara lika mycket värda som deras partner. 

o 17 % av de intervjuade utövar extremsporten för att vara nära naturen 

o 36 % utövar sporten för att bli säkrare på sej själva, men också för 

stoltheten i att bevisa att fördomarna om att extremsport är för män. 

o En stor del av de intervjuade anser att deras utövande av sporten 

minskar deras dagliga stress vårdar deras själ samt håller deras kropp i 

trim. 

 

Artikeln presenterar därmed idén om att kvinnor utövar extremsporter för 

att tävla med männen, vilket talar emot de teorier som presenterats under 

studiebesök och i intervjuer. 

Det ligger enligt många artiklar i tiden att föra en sundare livsstil, vårda 

sin kropp och själ, leva ett rent och balanserat liv utan stress och utnyttja sin 

fritid för avslappning och för att komma nära naturen. Många utövar yoga och 

stretching som på sätt och vis renar kroppen istället för idrotter som ”nöter” på 

den. På tvåltillverkaren niveas hemsida kan man läsa om olika sätt att rena sitt 

innre, något som är utöver den yttre rening de tidigare varit experter på. 

Ovan nämda fakta blev mycket användbara i sökandet efter ett lämpligt 

designuttryck och för att ge produkten en logiskt grundad identitet. 

Variabeluppdelning av delproblem 3 

Delproblem tre som bestämts till ” Kvinnor har mycket varierande fysik” 

delades upp i variablerna Skillnader kvinnor-män, Skillnader Kvinnor-kvinnor och 

Bestämning av kritiska punkter relevanta vid konstruktionen av en dykväst. Dessa 

variabler ansågs vara de viktigaste inom problemet och undersöktes med hjälp av 

information insamlad i början av projektet.  
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En sammanställning av standardmätvärden och undersökningar av dessa 

för män och kvinnor gjordes baserade på Alvin R. Tilleys The measure of man and 

woman: human factors in design, se bilaga 10. 

o Skillnader mellan kvinnor och män 

 

Figur 29. Grafisk representation av skillnader mellan 
manskroppen och kvinnokroppen. 

Mannskroppen och 

kvinnokroppen undersöktes 

och jämfördes. Fem kritiska 

punkter A, B, C, D och  E 

bestämdes i vilka variationen 

var relativt stor, se tabell 1. 

Att jämföra mått för 

mått ger dock inte riktigt 

någon rättvisande bild, utan 

det är också viktigt att se 

skillnaderna i proportioner 

mellan mans- och 

kvinnokroppen. 

Undersökningar visade att 

variationer mellan kvinnans 

nyckelpunkter var större än 

variationer mellan samma 

punkter hos mannen, se figur 

29 och 30. 
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Figur 30. Kvinnans och mannens nyckelvärden A, B, C, D och E. Rosa graf representerar 
mannens mätvärden och blå graf representerar kvinnans mätvärden. 

I tabell 1 presenteras mätvärdena för män och kvinnor ur den 50 

percentilen1. 

 

 Punkt Man (mm) Kvinna (mm) Skillnad (mm) 

A Axelbredd: 358 318 40 

B Bröstomfång: 890 814 76 

C Midjeomfång: 831 698 133 

D Höftomfång: 971 977 8 

E Rygglängd: 371 340 31 

Tabell 1. Mått och skillnader i mått för män och kvinnor ur den 50e percentilen. 

En annan faktor som tillhör problemvariabeln skillnader kvinnor-män är 

den perceptuella delen av ergonomin. Vad upplever till exempel den kvinnliga 

dykaren då hon är i kontakt med sin utrustning och i vattnet som inte den manliga 

dykaren upplever? Enligt undersökningar publicerade av nätmagazinet 

mindstylemagazine, har kvinnan en högre känslighet för yttre faktorer såsom 

kyla, värme och smärta. Detta är extra intressant för producenter av 

dyksportsutrustning eftersom kroppen utsätts för många av dessa yttre 

                                                 
1 Värden ur 1:a 50:e och 99:e percentilen undersöktes. Med percentil avses den grupp 
människor i vilken en viss procent av jordens befolkning får plats. I den första percentilens 
mått får alltså 1% av jordens befolkning plats, i den 50 percentilens mått 50% och i den 
99 percentilens mått 99%. 



 34

stressmoment under dyk och som enligt tidigare nämnda teori alltså skulle 

påverka och störa en kvinnlig dykare mer än en manlig sådan. Stämmer teorin 

påverkas också känslan för produkten i butiken, då kvinnans större känslighet och 

större medvetenhet av detaljer gör att hon har större krav på kvalitet och finish. 

o Skillnader kvinnor emellan 

De fem nyckelpunkter som tidigare identifierats jämfördes även kvinnor 

emellan. Skillnaderna mellan kvinnor ur olika percentiler visade sej variera mer än 

skillnaderna män emellan varierande, se figur 31 och 32. 
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Figur 31. Mannens nyckelvärden A, B, C, D och E I den 1 (blå), 50e (rosa) och 99e (gul) 
percentilen. 
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Figur 32. Kvinnans nyckelvärden A, B, C, D och E I den 1 (blå), 50e (rosa) och 99e (gul) 
percentilen. 

Variabeluppdelning av delproblem 4 

Delproblem fyra som bestämts till ”Mares dykväst anpassad till kvinnor 

säljer sämre än vissa konkurrerande produkter” delades upp i variablerna 

Produktionseffektivitet och materialval. Detta eftersom problemet till stor del 

beror på försäljningspriset som i sin tur beror på tillverknings- och 

materialkostnader.  

Företaget ville att den nya dykvästen skulle ha en tredimensionell 

konstruktion, en så kallad vingväst, vilket gör att det krävs fler 

svetsningsomgångar än för en normal jackväst. Man ville dock rationalisera 

tillverkningen och göra produkten mindre hantverksmässig. 

Dagens produktuppbyggnad begränsar möjligheten att använda större 

färgade textilpartier på dykvästen. Luftblåsan måste uppfylla höga krav på 

svetsbarhet och hållbarhet, något som bara garanteras för svart nylon från 

leverantörens sida. Möjligheter finns att använda färgade tyger som fästs utanför 

luftblåsans svetsade kant täckande mindre områden av denna. Viktigt är dock att 

övertäckta områden i underkanten dräneras med ett nättyg. 

o Produktion dykväst 

Följande metod används vid industriell tillverkning av dykvästar på mares:  

Tyget i Cordura behandlas på ena sidan med polyuretan vars uppgift är att hindra 
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att luft tränger ut ur eller vatten tränger in i dykvästens luftblåsa. Detta utförs av 

Mares tygleverantör.  

Alla detaljer som sedan monteras på västens luftblåsa komplicerar dess  

 

Figur 33. Svetslinje, marginal för söm, söm, sydd och svetsad 
detalj på luftblåsa, luftblåsa. 

tillverkning eftersom extra 

svetsningar då måste 

utföras för att bibehålla 

luftcellens vattentäthet efter 

att den punkterats vid 

sömnaden. Till följd av detta 

väljer man vanligtvis att 

fästa fickor och dyligt 

utanför luftblåsans svetsade 

kant.  

 

 

Figur 34. Utrullning av tyget I fler lager. 

Tyget rullas ut i flera 

lager, sträcks och fästs i 

kanterna, på ett skärbord, se 

figur 34.  

Efterföljande steg 

varierar. De mer avancerade 

västmodeller som tillverkas i 

italien kräver mer manuellt 

arbete, medan de västmodeller 

som tillverkas i utomlands har 

ett mer industrialiserat 

CAD/CAM integrerat 

tilverkningssätt. 
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Varje mönsterdel placeras sedan ut på tygytan, se bild 35, vartefter 

delarna stansas ut med hjälp av stålstansar, se figur 36, 37, 38. En komplicerad 

dykväst med en okonventionell form innebär i regel fler delar och så också fler 

arbetsmoment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa steg i processen är svetsning av ventilfästen. All svetsning sker med 

hjälp av högfrekvensvågor. Ventilfästena svetsas fast i de hål som tidigare stansats 

och fäster sedan i sina gängor de ventiler som bygger upp lufttömmningssystemet 

för dykvästen.  

Efter montage av ventiler konstrueras de avståndsreglage mellan 

dykvästens insida och utsida som skapar böjveck i dykvästen och förhindrar att 

den vid fyllning av luft blåses upp till en enda stor ballong. Avståndsreglagen 

skapas av stansade polyuretanplastdelar monterade mellan de båda textilytornase 

se figur 39, 40 och 41. Dykvästens in- och utsida svetsas därefter samman med 

hjälp av ett kopparverktyg och fållas (utanför svetskanten) och monteras se figur 

42, 43 och 44. De delar av dykvästen som inte skall innehålla luft har en betydligt 

mer okomplicerad preparering eftersom det för dessa delar inte krävs någon  

  

Figur 35. Utplacering av 
mönsterdelar 

Figur 36. Stålstans under 
stansverktyget 

   

Figur 37. Stansad huvuddel Figur 38. Stansning av hål för 
ventiler 
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Figur 39. stansning av 
avståndsreglerare 

Figur 40. Svetsning av 
avståndsreglerare 

Figur 41. Avståndsreglerar
e mellan dykvästens in- 
och utsida 

 

Figur 42. Svetsverktyg I koppar 

svetsning. Delarna sys ihop, vänds, 

fållas och stoppas ungefär som 

tillverkningen av en ryggsäck.  

Beskrivet tillverkningsexempel 

var av en relativt enkel dykvästmodell. 

Tillverkningsstegen är alltid mer eller 

mindre desamma, men vid mer 

komplicerade västar, såsom 

hybridvästar (kombinerade jack- 

vingvästar) som har en tredimensionell 

form krävs fler delar och svetsningar.  

 

 

  

 

 

 

Figur 43. Svetsning Figur 44. sömnad av västdetalj. 
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o Tillverkningsmaterial 

Idag av tillverkas dykvästarnas luftceller av nylontyg i traditionell form 

eller i det lite grövre cordura som då kombineras med en innerpåse i polyuretan. 

Vid användning av nylon för luftcellen är den på insidan besprutad med polyuretan 

som gör den vattentätt. Materialval och tjocklek på material styrs främst av de 

krav på hållbarhet och rörlighet som ställs på västen. Ofta används ett material av 

tjock/grovlek 250-1000 D2. 

Den hårda ryggplattan är tillverkad av polypropylenplast med inslag av 

antihalkpartier i termogummi. 

Mindre plastedetaljer tillverkas vanligtvis genom formsprutning då de ofta 

har en relativt koplicerad form. 

D-ringar monteras vanligen till dykvästen för att underlätta medtagande 

och fastsättning av olika assesoarer, dessa kan vara antingen i plast eller stål.  

På dykvästen monteras ett antal ventiler som används vid tömning på luft 

tillverkade av Polyuretanplast, och tätade med silikonmembran. De dykvästar med 

traditionell luftförsörjningsmetod (traditionell inflator)  förses med en slang som 

leder luften från handkontrollen till luftblåsan och som är tillverkad av EPDM 

gummi. Handkontrollen (ergo) är tillverkad av glasfiberförstärkt polyamidplast 

(30%), POM plast och termogummi, medan de dykvästar som använder mares 

patenterade airtrim system förses med airtrim kontrollen som är tillverkad av POM 

plast samt LSR (Liquid Silicone Rubber). 

Mares använder en rad standarddelar i sina dykvästar som beställs färdiga 

och därefter monteras på dykvästarna: 

Standardspännen för reglage av dykvästen beställs från nexus och 

national molding och är tillverkade av acetalplast. 

Dragkedjor på Mares dykvästar är standarddelar som beställs från YKK och 

riri och är tillverkade av Nylonplast. 

Remmar är tillverkade i nylon och beställs från pidigi. 

3.1.3.4 Produktkriterier 

Med områdesindelning, funktionsuppdelning och variabeluppdelning som 

grund med tillägg från användarönskemål insamlade under studiebesök, intervjuer 

av återförsäljare, samt företagets krav på produktens estetik och prestanda kunde 

ett stort antal kriterier ställas upp se bilaga 11.  
                                                 
2 Denier som betyder att materialet är tillverkat av fibrer med tjockleken 250-1000 denier 
(mäts genom att tyngden av 9000 meter fiber mäts) 
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Många av de krav som ställts från början till exempel rörande säkerhet, 

kunde betraktas som självklara då de uppfylls redan i existerande produkter och 

genom företagets kvalitetskrav. Dessa tillsammans med mindre viktiga krav 

eliminerades i samförstånd med resten av designavdelningen. Återstående krav 

delades upp i tre områden, definierade utifrån användarens närmande mot 

produkten:   Estetik, Perception och funktion, se bilaga 12.  

Estetik: Krav på vad det första och rent estetiska intrycket skall innehålla. 

Användaren ser produktens estetik, som väcker hennes intresse. 

Estetiska kriterier som är viktiga för den kvinnliga köparen av en 

dykväst är Comfort, Harmoni, en strömlinjeformad form, lätthet och 

säkerhet. Dessa är endast estetiska uttryck produkten skall ha och 

behöver inte vara kopplade till produktens verkliga egenskaper och 

funktioner, även om så ofta är fallet. 

Funktion: 

 

De funktioner som är specifikt viktiga för kvinnan, men som inte 

nödvändigtvis behöver synas. Dessa är egenskaper som användaren 

kanske ser, men oftare får förklarat för sej eller upptäcker då han/hon 

kommer i fysisk kontakt med produkten. 

Anpassningsmöjligheter, logistik, säkerhet och smarta multifunktionella 

lösningar ansågs vara de funktionsområden på vilka utveckling borde 

göras. 

Perception: Den känsla produkten ger som till största del uppfattas via kroppens 

sinnen, därmed då användaren provar eller känner på produkten. De 

viktigaste känslor kvinnan skulle uppleva med produkten var komfort, 

vvn (välbehag, vällust och nöje), kvalitet, lättvikt och intelligens. 

 

Syftet med denna indelning var att försöka få en bättre överblick över 

problematiken för att sen kunna disponera tid och energi på rätt områden.  

Kriterieviktning 

Kraven viktades inom vardera makroområde av tre kvinnliga dykare, se 

bilaga 13. I kriterieviktningen jämfördes varje krav genemot de andra kraven i 

samma grupp i en kriterieviktningstabell. Varje krav tilldelades en poäng som 

motsvarar deras vikt gentemot varandra. Kraven representeras grafiskt i figur 46, 

vars mittpunkt är produktens hjärta (huvudfunktion) och storleken på de fält som 

representer de olika kraven illustrerar deras vikt. Figurens syfte är att ge en 

uppfattning av hur mycket energi och tid som skulle läggas på vardera område. 



 41

 

 

 

Figur 45. Grafisk representation av estetik-funktion-perceptionuppdelning 

 

Nedan förklaras de krav på produktens estetik som återstod inför 

idéverksamheten mer detaljerat. 

Komfort: Produkten ska se komfortabel ut. 

Harmoni: I relation till användare och omgivning i färg och form synpunkt. 

Streamlining: Detta var ett av företagens huvudkrav. Produkten skall inte ha 

utstickande hörn, remmar eller komponenter, utan vara så 

minimalistisk som möjligt. 

Kvalitet: Produkten ska se ut att vara av hög kvalitet. 

Lätthet: Produkten skulle se lätt ut. 

Säkerhet: Produkten skulle se säker ut. 

 

Produkten skulle innehålla följande tekniska lösningar viktiga för en 

kvinnlig användare: 

Inställningar: Produkten ska kunna anpassas till kvinnans mycket varierande 

fysik och förutsättningar. 
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Logistik: Produkten ska ha tekniska lösningar som underlättar alla 

moment  runtomkring själva dykningen. 

Nödsituation: Produkten ska innehålla säkrast möjliga komponenter för att i 

en nödsituation vara lätthanterlig och intuitiv. 

Funktionspotential: Produkten ska vara multifunktionell, dvs en lösning på flera 

problem.  

 

Produkten skulle ge följande känslor: 

Komfort: Produkten ska vara bekväm under användandets alla stadier. 

Välbehag, vällust: Produkten ska ge användaren en känsla av vällust, och 

välbehag. 

Kvalitet: Produkten ska ge en känsla och idé av att vara av hög kvalitet. 

Lätthet: Produktens vikt skall minimeras. 

Intelligens: Produkten ska ge intryck av att vara intelligent och 

multifunktionell. 

 

Företagets produktchef presenterade följande mycket specifika krav på 

produkten: 

Lyftprestanda: Produkten skska ha en lyftkraft på minst 13 kg. 

Interiör: Produkten skall vara välstoppad i de delar den är i kontakt med 

användaren. Dess insida skall vara konstruelrad av mjuka tyger. 

Brand: Produkten skall ha en broderad snirklig logotyp innehållande 2-3 

färger. 

D-ringar: Produkten skall ha minst 4 d-ringar. 

3D luftcell: Produktens luftcell/luftblåsa skall vara tredimensionell, helst i 

form av en vingväst/hybridväst. 

Traditionell 

inflatorenhet: 

Dykvästen skall ha den traditionella inflatorenheten och inte 

företagets patenterade airtrimenhet. 

 

3.1.4 Idéverksamhet 

Olika metoder användes för idéverksamheten, detta för att ett stort antal 

olika lösningar skulle genereras. Under idéverksamheten utfördes brainstorming, 

morfologisk analys och idéskiftesmetoden. 

I början av idéverksamheten inriktades lösningssökandet på en hög nivå, 

det vill säga att mycket innovativa lösningar söktes, efter resonerande med 
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företagets designchef och produktchef togs beslutet att sänka den tekniska 

problemlösningsnivån. 

Eftersom Mares inte var intresserade av att ändra produktens uppbyggnad 

nämnvärt koncentrerades arbetet på att modifiera dykvästens redan existerande 

delar och bygga in så många lösningar på problemen som möjligt i dem. 

3.1.4.1 Brainstorming 

Metoden används vanligtvis för att nå utanför det konventionella. Den 

grafiska representationen av Estetik-funktion-perceptions uppdelningen 

presenterades för en en grupp på 5 personer. Varje delområde behandlades vart 

och ett för sej och idéerna noterades. Brainstormingmetodens fyra grundregler 

följdes;  ingen kritik tilläts, för att självkritikens hämningar på kreativiteten och 

idéproduktionen skulle elimineras;  Kvantitet eftersträvades; Ovanliga idéer 

uppmuntrades i den föregående genomgången; kombinering och komplettering av 

presenterade idéer för att finna helt nya och kreativa problemlösningar. 

Anteckningar från brainstormingen samlades i bilaga 14. Brainstormingen 

efterföljdes av ett omfattande konceptarbete i vilket idéer från brainstormingen 

kombinerades och vidareutveckades. 

3.1.4.2 Morfologisk analys 

Efter att beslut tagits angående en relativt låg teknisk innovationsnivå 

passade metoden Morfologisk analys mycket bra. Morfologi betyder läran om 

byggnad och form och metoden går ut på att man systematiserar detaljerna i en 

lösning.  

Vesäntliga produktdelar söks och bearbetas vartpå de olika lösningarna 

kombineras med varandra för att en optimal kombination skall uppnås. Specifika 

lösningar kombineras även med produktöverspännande lösningar det vill säga 

lösningar som berör fler än en del av produkten. 

Produkten delades in i ryggplatta, bärsele och luftblåsa. I traditionella 

jackvästar är det luftblåsan som till stor del utgör bärsele. Problemet är i dessa 

fall som tidigare nämnts att då luftblåsan fylls med luft klämmer den ihop 

personen som bär den. Genom att separera de båda delarna kan problemet 

undvikas. 
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3.1.5 Idéer 1 

Nedan Presenteras idéer som kom fram efter den första delen av 

idéarbetet. 

3.1.5.1 Passform 

Ett optimalt tillstånd vore om produkten alltid passade köparen perfekt 

utan att justeringar skulle vara nödvändiga. En bit på vägen mot detta optimala 

tillstånd är en produkt som i grova drag storleks- och formanpassas i butiken eller 

ett fåtal gånger under produktlivcykeln, och som endast lämnar ett antal mindre 

justeringar enkla att utföra åt dykaren själv. De större justeringarna, så kallade 

makroreglage, är endast synliga för användaren vid reglagetillfället, men märks 

eftersom produkten alltid har en näst intill perfekt passform.  

De mindre justeringar som kvarstår att utföra för användaren vid varje 

användningstillfälle kallas mikroreglage. Dessa är nödvändiga för att praktiskt 

kunna genomföra på/avklädning. 
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Dagens begränsning till endast en typ 

av reglage orsakar förutom reducerad 

passform också att ett flertal remmar hänger 

löst på dykvästen och inger ett oordnat 

intryck.  

Mikro- och makroreglageprincipen  

integrerades i ett flertal av de nedan 

presenterade lösningsförslagen då den ansågs 

bidra med ett stort värde till slutprodukten. 
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3.1.5.2 Finish 

Ett bra sätt att uppnå ställda krav på de känslor produkten skall ge 

användaren är att arbeta med produktens finish. Denna syns estetiskt och käns 

sensoriellt. En minimering av kantslag  som istället vändsys, val av lämpliga tyger 

(såsom mjuka tyger på insidan och slitstarka på utsidan) och en minimal mängd 

lösa fladdrande remmar, hänsyn till komponenternas ljudfinish är punkter som 

övergripande ger produkten ett större värde ur kvalitets- och känslosynpunkt.  

3.1.5.3 Uppdelning i bärsystem och luftblåsa 
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Problemet med dykvästen som 

klämmer åt för mycket kring dykaren påverkar 

den kvinnliga dykaren mer än den mannliga på 

grund av deras fysiska skillnader. Problemet 

åtgärdas genom att bärsele och dykväst skiljs 

åt. Bärselen sluter på så sätt alltid lagom tätt 

kring dykaren och tillåter dykvästen att röra 

sej något relativt dykaren och bärselen 

 beroende på hur fylld den är på luft. 

I bärselen ingår de remmar som omgärdar dykaren samt den ryggplatta 

som integrerar dykare, tub och dykväst. 
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3.1.5.4 Luftblåsa och exteriör 

 

Två principlösningar A och B, 

för luftblåsan utarbetades. Båda 

utformades på ett sådant sätt att de 

kan tillverkas enkelt som en 

tvådimensionell dykväst det vill säga 

med endast en svetsningsomgång, se 

figur 46, men vid användning har 

egenskaper som en tredimensionell 

dykväst (vingar). Det förenklade 

tillverkningssättet ger en 

effektiviserad produktion utan en 

begränsning av formen. 

Den tredimensionella effekten 

uppnås i förslagen genom stansning 

av en tvådimensionell luftblåsa som 

sedan böjs något och på så sätt 

uppnår en tredimensionell form, se 

figur 47 och 48.  
Figur 46. Traditionell luftblåsa 

  

Figur 47. Principlösning A.  Figur 48. Principlösning B. 
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Förslag A valdes bort på grund av att dess utbredda form skulle skapa 

problem vid sammansvetsningen av bak- och framsida. En alltför långsmal form 

orsakar ofta att svetsningsverktyget böjs något och på så sätt ger en ojämn 

svetsningslinje. Förslag A’s utbredda form skulle dessutom resultera i en större 

tygåtgång för varje del eftersom den ger ett större tygspill (tyg som inte kan 

utnyttjas). 
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Principlösning B vidareutvecklades och 

dess form optimerades för maximal 

innervolym/form enligt listade krav på en 

strömlinjeformad dykväst i harmoni med 

omgivning. Dykare studerades i vattnet och tre 

basformer valdes ut, se bilaga 15. Av dessa tre 

basformer valdes den som bäst motsvarade 

ställda krav. Basformen bearbetades sedan 

formässigt och grafiskt. 

Grafik 

Eftersom företaget funnit det viktigt att kvinnoprodukter har en 

koordinerad image och innehåller färger valda för kvinnolinjen behövdes ett 

system för att skapa större färgfält på dykvästen. Det tyg som används för själva 

luftblåsan är alltid svart eftersom leverantören endast garanterar den kvalitet som 

Mares kräver för det svartfärgade tyget. Tidigare har man bara monterat färgade 

tyger vid fickorna, eftersom man där kunde fästa tygstycket utanför luftblåsans 

svetsningar utan att det gap som skapas mellan de båda sömmarna blir för stort 

och börjar fladdra, se figur 49.  
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Lösningen på problemet blev att ett 

svart polyesternät sys fast utanför 

luftblåsans svetsningskant. På nätet kan 

sedan andra och färgade tygdelar sys fast 

fritt utan att luftblåsan punkteras, se 

principskiss figur 50. Bakgrundsnätet är 

svart och syns därför knappt mot det svarta 

nylontyget placerat under det. Nätet gör att 

vattnet inte ansamlas mellan det färgade  

 

tyget och nylontyget under det, utan bidrar med full dränering. 



 48

 

Figur 49. Traditionell metod för montering av 
färgade tyger på luftblåsan. 

Figur 50. Ny metod för montering av 
färgade tyger på ett heltäckande nät fäst 
på luftblåsan. 

Den form som valts för dykvästen uppfattades som något platt och lite för 

lång horisontellt. Problemet löstes grafiskt med en uppdelning av grundformen i 

olikfärgade fält. Dessa hjälpte även till att uppfylla många av de ställda krav på 

produktens estetik, se figur 51, 52, 53 och 54, för presenterade förslag.  

       

 

Figur 51. Dykväst exteriör förslag 1. 
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Figur 52. Dykväst exteriör förslag 2. 

    

Figur 53. Dykväst exteriör förslag 3. 
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Figur 54. Dykväst exteriör förslag 4. 

 

Finish 

Ett antal experiment utfördes för att finna metoder som skulle kunna byta 

ut kantslagen på luftblåsan med bibehållen nogrannhetsgrad för västens kanter 

och dess kurvor. För luftblåsans kanter valdes dock att behålla kantslaget.  

Sydda delar monterade på luftblåsan sammanfogas vändsydda med 

extruderade profiler så kallade passpoaler i PVC. För fickorna valdes en mindre 

grov dragkedja än vanligt för att bättre passa den kvinnligare dykvästen.  

Figur 55. Gummidetalj som fästs till dragkedjan. 
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Dragkedjan förses med en gummidetalj, se figur 55, som fästs till den för 

att underlätta för dykaren att hitta dragdelen samt öppna och stänga dragkedjan 

även i de fall då handskar används. Dagens dykvästar förses med en plastdetalj 

som ger ett mycket billigt intryck och som uppfattas lite vasst mot handen. 

3.1.5.5 Färgval 
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Färgval skedde med ställda estetiska 

och perceptuella krav som grund. Valda 

färger skall till följd också gälla för resten av 

den utrustning som designas för kvinnan.  

Dykvästens interiör skall psykologiskt 

ge en känsla av att vara varmare (orange) 

än dess exteriör som å sin sida skall 

uppfattas som köldreflekterande (Dimblå) 

och i harmoni med sin omgivning.  

Skillnaden i färg mellan in- och utsida 

underlättar dessutom för dykaren att  

identifiera in- och ut-sidan vid eventuell påklädning i vattnet. Exteriörens färg kan 

uppfattas som lätt och förstärker intrycket av att dykvästen väger lite. 

 

Exteriör:   Svart  Huvudfärg 1 

 Dimblå  (pantone 657)    Huvudfärg 2 

 Vit Accentfärg 

Interiör: Orange (pantone 137 C) Huvudfärg 1 

 Grafikgrå (pantone 446 C) Huvudfärg 2 

 Svart 
 

Huvudfärg 3 

Tabell 1. Valda färger för dykvästen. 
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3.1.5.6 Bärsystem och interiör 

Bärpunkter 

 

  

En stor del av idéarbetet 

på området gick åt till att arbeta 

med den ryggplatta som är den 

integrerande delen mellan dykare, 

dykväst och tub. Ryggplattan 

skulle om utförd på ett 

annorlunda sätt kunna lösa 

många av de problem 

presenterade under 

problembestämningen. I förslagen 

utgör ryggplattan en aktiv del av 

bärsystemet och löser dessutom 

problemet med tuben som skaver 

mot dykarens stuss. 

Lämpliga kroppspunkter 

på vilka man skulle kunna lägga 

vikt identifierades, se figur 56. 

Utifrån dessa viktbärande punkter 

utformades ryggplatta och 

bärsystem.  

Förslag på 

makroreglerbara ryggplattor som  

Figur 56. Lämpliga viktavlastnings punkter på 
kroppen. 

passar varje användare bättre och som på så sätt minskar upplevelsen av 

utrustningens tyngd, skav och obekvämligheter utformades. 
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Figur 57. En ökad vinkel mellan dykare och 
tub skulle minska skavning och slitage I 
stussområdet. 

Avstånd mellan dykare och Tub 

Förslagen integrerar lösningen 

på problemet rörande avståndet dykare-

tub som orsakar skavningsbesvär eller 

slitning på stuss och våtdräkt. Detta 

främst genom att öka avståndet mellan 

stuss och tub med en utfyllnad av 

dykarens svankområde, se figur 57. På 

så sätt skapas en ny vinkel mellan tub 

och dykare, vilket grundat på 

observationer inte skulle öka risken för 

att dykaren slår i huvudet i tubens 

kranar nämnvärt. Utfyllnaden fungerar 

även som viktdistributör till svank-

höftområdet. 

  

Principlösning ryggplatta 

En principlösning innehållande ovan nämda funktioner visas i figur 58, där tubens 

upphängningspunkt är den övre änden på en hård kropp som leder ner till 

svankområdet försett med stoppning som fyller ut svank väl, skapar en vinkel 

mellan dykare och tub samt arbetar som bärare. 
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Figur 58. Principlösning för avståndsreglering 
av dykare - tub samt viktdistribuering. 

Svankstoppningen utvidgas till 

att omfatta även höftpartiet och 

skapar 

på så sätt  en stabilisering av 

systemet och ett större område på 

vilket tubens vikt distribueras. Nedan 

presenteras tre förslag på integrerad 

ryggplatta, avståndsreglerare och 

viktdistributör. 

Förslag på ryggplatta 1: aluminiumram 

2-Delad längdregleringsbar ryggplatta i aluminium, se figur 59. Den del av 

ryggplattan som är i kontakt med tuben reduceras till en aluminiumram som tack 

vare sin form passar tuber med varierande diameter. Aluminiumramen formas så 

att dess övre del själv utgär ett handtag.  
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Ytterligare ett handtag skulle kunna 

formas i dess undre del så att operationer i 

vilka tub och dykväst passerar från en person 

till en annan underlättas. 

Tack vare att ryggplattan är 2-delad är 

den också demonteringsbar och såldes tar den 

lite plats i en resväska. Materialval gör att 

ryggplattan har en reducerad vikt. Den hårda 

aluminiumramen kombineras med en stoppad 

halvhård ihopvikbar inneryggplatta (den del  

som befinner sej i direkt kontakt med dykarens rygg). 

 

 

Denna kan utföras i flera 

storlekar för att väl passa 

användaren och är väl stoppad i 

Svankområdet för att öka 

avståndet mellan dykarens stuss 

och tuben. Utförandet av fler 

storlekar gör att ryggplattan 

alltid passar användaren perfekt 

och ytterligare regleringar för 

rygglängd är således onödiga. 

Det faktum att 

innerryggplattan är halvhård 

bidrar med stabilitet till 

bärsystemet. 
Figur 59. Förslag 1. Ryggplattan utgörs av ett 
tvådelat aluminiumrör och en halvhård 
inneryggplatta. 
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Förslag på ryggplatta 2: 2-delad plastplatta 

    

2-Delad makroregleringsbar 

ryggplatta, se figur 60.  

Dagens hårda 

standardryggplatta delas vertikalt i två 

delar som kan demonteras och på så 

sätt bli mindre utrymmeskrävande för 

transport och resor. I dess övre del 

integreras ett handtag, något som kan 

utföras även i dess undre del om 

önskvärt.  

Demonteringsfunktionen 

kombineras med en funktion för att 

förlänga/förkorta ryggplattan enligt 

användarens rygglängd. Den hårda 

ryggplattan förses sedan med en 

mjukare stoppad innerryggplatta som 

ligger an mot dykarens rygg. Denna är 

Figur 60. Förslag 2. Tvådelad 
längdregleringsbar och demonterbar 
plastryggplatta. 
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extra  stoppad i svankområdet för att öka avståndet 

dykare-tub. De hårda plattorna formas så att deras 

bak- och framsida (de sidor som är vända mot 

dykare respektive tub) är förenade i en enda del på 

vilken resten av dykvästens komponenter fästs. 

 

Förslag på ryggplatta 3a: Flexibla plattor 

Dagens standardryggplatta kompletteras med flera flyttbara stoppade 

plattor för optimal användaranpassning, se figur 61. Kuddarna har en hård 

baksida med en snäppmekanism som snäpps fast i rätt position mot den hårda 

ryggplattan.  
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Den svankutfyllande kudden 

fylls med gel eller gas som är delvis 

synlig för användaren för att 

förstärka intrycket av komfort. 

Snäppfunktionen är ett exempel på 

ett makroreglage som utförs ett 

fåtal gånger under produktens 

livscykel. 
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Figur 61. Förslag 4b. 5 flyttbara kuddar snäpps 
fast mot den hårda ryggplattan. 

 

Eftersom förslaget kräver tillverkning av en ny hård ryggplatta kan även 

ett handtag integreras i konstruktionen. 

Förslaget ansågs vara väl komplicerat med alla justeringar och delar varför 

det vidareutvecklades mot ett mer tillverkningsbart förslag, 3b. 

Förslag på ryggplatta 3b: Flexibel standardryggplatta  

Förslaget är en förenkling och vidareutveckling av förslag 3a. De flyttbara 

plattorna byts ut mot en strategiskt stoppad innerryggplatta. 

Om axlarna ses som en fast punkt är variationen av rygglängd egentligen 

bara en variation av svankens position. Eftersom dagens ryggplatta är relativt kort 

(och därför passar kvinnan bättre än mannen) används denna i kombination med 

en flyttbar svankutfyllnad, se figur 62.  
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I dagens standardryggplatta 

finns inget handtag integrerat, utan 

ett separat handtag måste fästas på 

denna, en lösning som är mindre 

elegant än i de fall då handtaget är 

en del av själva ryggplattan. 
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Figur 62. Förslag 4 b. Endast svankutfyllnad 
tillsammans med höftbälte är flyttbara. Övriga 
kuddar är fasta. 

Midjebälte 

Midjebältet makroregleras genom att det förkortas bakom den hårda 

ryggplattan, se figur 63. På så sätt undviks ett alltför långt midjebälte som av 

misstag stänger sej självt bakom ryggen på dykaren vid påklädning. Lösningen 

ger dessutom den värdefulla möjligheten att placera en logo på midjebältet 

eftersom den genom makroreglaget alltid hamnar mitt på dykarens mage oavsett 

dykarens midjemått. 
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Figur 63. Makroreglage av midjerem  
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Makroreglage axelremmar 

På samma sätt som 

Midjebältet kan makroregleras  
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 Figur 64. Makroreglage av axelremmar. De ringar 
som motsvarar olika storlekar fästs till ryggplattan. 

kan axelremmar makroregleras bakom ryggplattan. Detta genom att 

axelremspartiet förses med fästen för fler storlekar. Lämplig storlek väljs genom 

att rätt fäste sammanfogar ryggplatta och axelremsparti, se figur 64. 



 60

Mikroreglage axelremmar 

Vanligtvis behövs möjligheten att kunna förlänga eller förkorta 

axelremmar vid på/avklädning. Ju större reglagemöjligheten är, destå längre blir 

de  tampar som hänger löst och synligt.  
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Figur 65. Förslag 1. Överblivna tampar som 
inte används “äts upp” på baksidan av 
dykvästens lyftblåsa. 

 

Nedan presenteras fem 

lösningsförslag på 

mikroreglageproblemet av 

axelremmarna.  I det första 

förslaget, förslag 1, bevaras de  

marginaler som behövs för microreglage av axelremmarnas längd men göms 

bakom dykvästens luftblåsa. När de inte behövs ”äts de tillfälligt upp” från 

baksidan av ett fjädrande system, se figur 65.
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I förslag två göms tampen 

bakom dykvästens luftblåsa, men 

på ett litet enklare sätt än förslag 

två. Reglaget sker genom att 

remmens ände dras uppåt, till 

skillnad från dagens reglage som 

sker genom att änden dras nedåt. 

Med denna metod faller remmens 

ände automatiskt ner bakom 

dykvästens luftblåsa, se figur 66. 
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Figur 66. Förslag 2.Överbliven remlängd faller ner 
bakom dykvästens luftblåsa. 
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Förslag 3 består i att 

axelremmarna konstrueras så att 

deras övre del utgör en tub, i 

vilken den undre delen leds in, se 

figur 67. På så sätt göms den 

mariginal som behövs för 

mikroreglage av axelremmarna 

innuti axelremmen själv.  
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Figur 67. Förslag 3. Mikroreglagemariginalen göms 
inne I axelremmen. 

Längden regleras genom att användaren roterar en skroller med 

kugghjulsfunktion och gör att den innre remmen vandrar uppåt eller nedåt inne i 

den övre delen. 
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Förslag 4 påminner lite 

om förslag 3 eftersom den 

överblivande marginalen för 

mikroreglering leds in i en övre 

tub, se figur 68. Reglage sker 

genom att den på bilden röda 

enheten vinklas ut från dykvästen 

och dras nedåt för spänning och 

uppåt för förlängning.  
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Figur 68. Förslag 4. Mikroreglagemariginalen göms 
inne i axelremmen. Mekanismen påminner om en 
vanlig dragkedja. 

 

Mekanismen låses på samma sätt som en vanlig dragkedja. genom att den 

röda delen viks in mot dykvästen. 
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I det femte och sista 

förslaget göms den oanvända 

mikroreglagemariginalen i en liten 

ask på utsidan av dykvästen. 

Asken fungerar lite som en liftjojo 

eller rullgardin.  
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Figur 69. Förslag 5. Mikroreglagemariginalen göms i 
en ask. 

 

Fjädrar gör att överbliven remlängd äts upp av asken. Vid förkortning av 

axelremslängd drar användaren i själva asken, se figur 69. 

Finish axelremmar 

Finish är viktig i dykvästens interiör erftersom denna är i direkt kontakt 

med dykaren. Metoder söktes därför för att med bibehållen noggrannhet byta ut 

kantslagen då de kan uppfattas som lite hårda och skavande. Nedan presenteras 

två förslag på lösningar. Dessa appliceras endast på axelremmarna eftersom 

dessa är i kontakt med nacke, hals och axlar som har känsligare hud än resten av 

kroppen. 

Förslag 1: Vändsydda axelremmar. Axelremmarna konstrueras av en 

baksida och en framsida som sys ihop och sedan vänds ut och in genom en 

öppning i sömmen, se figur 70. Efter vändning stoppas axelremmarna genom 

öppningen i sömmen som därefter sys igen och döljs helt bakom ryggplattan.  
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Fördelar med metoden är att det inte 

existerar några kantöverslag och axelremmarna 

får en väldign fin finish. Nackdelar är att 

tillverkningen blir mycket komplicerad på grund av 

vändning och stoppning.  

Förslag 2, Nack-halsskydd på axelremmar. 

Eftersom användaren har känsligast hud på hals, 

nacke och axlar utvecklas ett skydd som 

appliceras på axelremmarna, som har 

kantöverslag, se figur 71. Skyddet tillverkas i ett 

mjukt tyg och gör att hals- och nackpartiet inte 

kommer i kontakt med det sträva kantöverslaget. 

Figur 70. Vändsydda 
axelremmar. Bak och framsida 
sys ihop och vänds. 

 

Figur 71. Nack-halsskydd på axelremmar. 

Fördelen med metoden är att man 

slipper det krångliga vändningssteget i 

föregående förslag, nackdelen är att 

det tillkommer ett extra moment med 

förberedelse av skyddet och att det 

bara skyddar dykarens hud på 

halssidan. Det är dessutom svårt att få 

till skyddet jämt. 

Bröstrem 

En idé var att helt ta bort 

bröstremmen. Experiment utfördes för 

att fastställa om bröstremmen 

verkligen behövs, och det visade sej 

att tillfällen då axelremmarna gled av  
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Figur 72. Flyttbart infäste för bröstrem. 

axlarna på grund av frånvaro av 

bröstrem var få.  

På företaget ville man inte 

avskaffa bröstremmen på grund av 

användarnas allmänna idé om att den 

behövs. Stryp-problemet löstes till slut 

tack vare en ny standarddel från 

nexus, se figur 72. Standarddelen 

tillåter användaren att flytta 

bröstremmen uppåt eller nedåt på 

axelremmen efter eget behag. 

Fastex-spännen 

Ett flertal lösningsmöjligheter  

för problemet med de tröga och klämfarliga spännena hittades. 

1. Spännena tas bort helt och byts ut mot kardborrband.  

2. Nya och bättre standarddelar.  

3. En helt ny spänningsprincip såsom en dragkedja eller en snörning. 

Handledare på företaget ansåg att lösningsalternativ två var mest 

intressant för företagets del och vidare eftersökningar gjordes. Alternativ 1 levde 

på grund av kardborrbandsmaterialets begränsade livslängd inte upp till 

företagets kvalitetsstandard. Alternativ tre, användning av dragkedja för att 

stänga dykvästen används och är patenterat av ett konkurrerande företag. 

Dragkedjelösningen ansågs dessutom ointressant eftersom den inte kan ses som 

lika säker i nödsituationer som ett spänne. 

Två varianter av fastex spännen hittades, båda från nexus, se figur 73 och 

74. Spänne 1 påminner om en stängd låda medans spänne 2 har ett lite mer 

aggressivt utseende.  Spänne 1 kändes mer kompakt och gav ifrån sej ett mer 

kompakt ljud vid öppning och stängning. Det hade dessutom endast en knapp för 

öppning med hjälp av tummen. Spänne 2 hade designats för att ge ett 

lättviktsintryck, med stora håligheter. Det var något enklare att öppna, men 

kändes plastigare. 
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Figur 73. Spänne 1. 

 

Figur 74. Spänne 2. 

Fixeringsmekanism för dykvästen mot dykflaskan 

 

För att undvika den stora 

kraft som krävs för att stänga 

spännet bakom tuben delas 

handlingen upp i fler portioner. 

Med inspiration från 

snowboardbindningar, delas 

remmen i två. Den ena delen 

förses med ett refflat 

acetalplastband  som leds in i 

den andra ändan försedd med 

en spänningsmekanism. 

Spänningsmekanismen 

består av ett ”Kugghjul” som 

vandrar på det refflade 

acetalplastbandet vid varje 

spänningscykel, se figur 75. 

Spänningsmekanismens spak 

arbetar bara i 

spänningsriktningen och fjädrar 

tillbaka till utgångsläge efter 

varje spänningscykel. 

Figur 75. Förenklad illustration av en eventuell 
spänningsmekanism. 

När bandet har rätt spänning blockeras mekanismen så att den inte spänns mer 

även om spänningsspaken rörs ytterligare. Mekanismen befrias genom att ett lås 

som automatiskt aktiverats i den sista spänningscykeln låses upp. 
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3.2 Idéutvärdering 1 

Idéer presenterade i avsnittet Idéer 1, gicks igenom och utvärderades för 

urval till vidareutveckling och ytterligare idégenereringar. I de fall flera koncept 

genererats som lösningar på samma problem gjordes val med hjälp av 

kriterieviktmetoden. I de fall där endast en lösning funnits togs beslut tillsammans 

med Mares designchef om lösningarna skulle förkastas eller vidareutvecklas. 

3.2.1 Kriterieviktning av idéer 

I metoden utnyttjas de viktfaktorer som räknats ut för varje ställt krav 

insatta i en ny viktningsmatris, se figur 76. 

 

Figur 76. Modell för idéutvärdering. 

Varje krav ställs emot varje lösningsförslag och lösningsförslaget ges en 

poäng på hur bra det lever upp till kravet. Poängen multipliceras därefter med 

kravets vikt och summan adderas med de andra poängsummorna för samma idé. 

Den totala poängen är ett mått på hur bra idén uppfyller alla krav med hänsyn 

tagen till kravens vikt. Denna systematiska metod för val av lösningar gör att 
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valen inte sker impulsivt utan är grundade i de krav som ställts på produktens 

lösning tidigare i projektet. 

3.2.1.1 Val av grafik på dykvästens utsida 

 

Förslag Medelpoäng
1 2,1 
2 1,995 
3 1,71 
4 1,32 

De olika förslagen viktades mot estetiska och 

en del av de perceptiva kraven som ställts upp, se 

bilaga 16. Eftersom grafiken på dykvästen är ett rent 

grafiskt ingrepp viktades inte de olika koncepten mot 

de funktionella kraven. Förslag 1 var i vikningen det 

förslag som erhöll högst poäng. Poängfördelningen 

visas i tabell 2.  

Tabell 2. Poängfördelning 
mellan de fyra 
förslagen på grafik på 
dykvästens utsida. 

Förslaget vidareutvecklades men kombinerades i viss mån med förslag 3. 

Detta för att ett svart parti under armen på dykaren ansågs vara ett interessant 

formelement, se figur 52 och 54. 

3.2.1.2 Val av avståndsreglerare och viktdistributör. 

 

Förslag Medelpoäng
Aluminiumramen 2,45 
2-delad plastplatta 2,21 
Flexibla plattor 2,46 
Flexibel 
standardryggplatta 2,02 

De olika förslagen viktades mot estetiska, 

perceptiva och funktionella krav, se bilaga 17. 

Poängfördelningen visas i tabell 3. Flexibla plattor 

och Aluminiumramen var de förslag som fick högst 

poäng. Idéerna bedömdes dock av Mares som för 

innovativa och kostnadskrävande, varför Den 

flexibla standardryggplattan valdes för 

vidareutveckling. 

Tabell 3. Poängfördelning mellan 
de fyra förslagen på 
avståndsreglerare och 
viktdistributör. 

3.2.1.3 Val av mikroreglage för axelremmar 

Förslag Medelpoäng
Förslag 1 2,41 
Förslag 2 1,91 
Förslag 3 2,03 
Förslag 4 1,58 
Förslag 5 1,69  

De olika förslagen viktades mot estetiska, 

perceptiva och funktionella krav, se bilaga 18. 

Poängfördelningen visas i tabell 4. Förslag 1, i 

vilket mariginalen äts upp inifrån dykvästen då 

den inte behövs fick högst medelpoäng. Företaget 

ansåg dock att lösningen var alltför komplicerad 

och ville istället se en vidareutveckling av förslag 

2, i vilket överbliven remlängd faller ner mellan 

dykväst och dykare. 

Tabell 4. Poängfördelning mellan 
de fyra förslagen mikroreglage 
av axelremmar. 
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3.2.1.4 Val av fastexspännen 

Förslag Medelpoäng 
Spänne 1 1,86 
Spänne 2 1,76  

De två förslagen viktades mot estetiska, 

perceptiva och funktionella krav, se bilaga 19. 

Poängfördelningen visas i tabell 5. Spänne 1 

visade sej bäst leva upp till ställda krav då det 

erhöll högst medelpoäng. 
Tabell 5. Poängfördelning mellan 

de fyra förslagen mikroreglage 
av axelremmar. 

3.2.1.5 Val av tillverkningsmetod för axelremmar 

Förslag Medelpoäng
Vändsydd axelrem 1,98 
Nack-Halsskydd 1,61  

De två presenterade alternativen 

jämfördes och viktades mot ställda estetiska, 

perceptiva och funktionella krav, se bilaga 20. 

Den vändsydda axelremmen erhöll högst poäng, 

se tabell 6. Mares leverantör av sydda detaljer 

meddelade att det inte var någor problem för 

dem att tillverka axelremmarna enligt beskriven 

metod. 

Tabell 6. Poängfördelning mellan 
de två förslagen på 
tillverkningsmetod för axelremmar 

 

3.2.2 Övriga val 

3.2.2.1 Dragkedjedragare 

 

Figur 77. Standarddragkedje
dragare från Omikron 
system. 

På grund av höga investeringskostnader för 

mikroinjektionsverktyg söktes en ny standarddel 

som liknade den gummidetalj som illustreras i figur 

56. Företaget Omikronsystem har ett verktyg för 

tillverkning av en liknande detalj, och vid kontakt 

visade de sej vara beredda att anpassa detaljen 

detaljen i önskad färg, se figur 77. 

3.2.2.2 Fixeringsmekanism för dykvästen mot 
dykflaskan 

Man ansåg på företaget att idén var 

interessant, men för allmänn och dyr för att 

utvecklas för just den kvinnospecifika dykvästmodellen. 
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3.3 Vidare idéverksamhet och utveckling av valda 
koncept 

3.3.1 Exteriör 

3.3.1.1 Produktnamn och logotyp 

Mares använder utöver sitt märke även en typ av märkning av varje 

produkt. Märkningen är i form av ett produktnamn och en logo eller ett grafiskt 

mönster på produkten, som på så sätt erhåller en delvis egen identitet. Företagets 

produktlinjechef Monica Sullender var fast bestämd att produkten skulle ha ett 

italienklingande namn, ”Innamorata” som betyder hon/jag är kär.  

 

Design av logotyp utgick därför 

från ett hjärta. 

Senare i projektet tillkom andra 

namnförslag eftersom ”Innamorata” i 

italien troligtvis inte skulle tas på allvar. 

Andra förslag var ”Lei” som betyder 

hon/henne och Kaia som står för 

havsgudinnan på Hawaiianska. Det 

senare valdes och kombinerades med 

den tidigare hjärtdesignen, se figur 78. 
Figur 78. Grafik och produktnamn. 

3.3.2 Interiör 

3.3.2.1 Principkonstruktion och montering av ryggplatta 

Mellan två redan existerande öppningar i dagens standardryggplatta 

monteras en nylonrem. Remmen fästs först i ena hålet och innan den fästs i det 

andra, träs den igenom en öppning i den mjuka sydda delen av ryggplattan samt 

nylonrem 2 på den flyttbara svankutfyllnaden, se figur 79. 

Den mjuka innerryggplattan fästs sedan på den hårda standardplattan och 

svankutfyllnaden kan flyttas uppåt och nedåt på den del av nylonrem 1 som letts 

genom den mjuka ryggplattan. Svankutfyllnaden blockeras i sitt läge genom de 

kardborrband som fästs på dess baksida och som fäster mor kardborrband på den 

mjuka ryggplattan. Den mjuka ryggplattan är uppdelad i tre delar.  
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Figur 79. Principkonstruktion för den flexibla 
standardryggplattan. 

En ryggradsdel som är 

mindre stoppad än de andra 

och klädd i ett grått PVC-

besprutat tyg med en typ av 

grip-gummistruktur. På denna 

del markeras i orange de 

positioner för svankutfyllnaden 

som motsvarar de olika 

rygglängdsstorlekarna. De 

andra två delarna är mer 

stoppade än den första, och de 

är båda tillverkade i ett 

ogenomskinligt  nättyg. Den 

innre delen i orange och den 

yttre i svart för att undvika att 

den orangea färgen syns 

utifrån då användaren bär 

dykvästen. Sömmen mellan de 

båda delarna är en böjsom 

som gör att de svarta delarna 

kramar om dykarens midja. 

3.3.2.2 Vidareutveckling av ryggplatta och interiör 

Förslag på hur 

ryggplatta och slutgiltig 

produkt skulle 

sammanfogas utarbetades, 

se figur 80 och 81. 

I Interiörförslag 1 

har ryggplattan integrerats 

helt i interiören. Den hårda 

standardryggplattan är 

gömd bakom innerlagret 

bestående av den mjuka 

innerryggplattan ihopsydd  
Figur 80. Interiörförslag 1. 
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med en nyskapad sidpassage genom vilken axelremmar och midjebälte som är 

fästa i den hårda standardryggplattanleds. 

 

Figur 81. Interiörförslag 2. 

Interiörförslag 2 är mer 

traditionellt med delad 

innerryggplatta dykväst.  

Axelremmar och 

midjerem fästs i 

standardryggplattan och leds 

genom passager fästa till 

luftblåsan så att delarna håller 

ihop bättre. 

 

3.3.2.3 Axelremmar 

Mikroreglage av axelremmar 

Experiment visade att det var mycket obekvämt att spänna axelremmarna 

genom att dra i den överblivna remlängden uppåt, särskilt om användaren hade 

hela den tunga dykutrustningen på sej på land. Man fick liten kraft och tvingades 

utföra en onaturlig rörelse. Det återstod därför att vända tillbaka dragriktningen 

till den som används idag, uppifrån och nedåt. 

Den slutgiltiga lösningen på problemet blev att behålla dagens metod 

kompletterad med makroreglage (beskrivet i avsnittet makroreglage av 

axelremmar) vilket förminskar det som återstår att reglera och därmed förkortar 

den lösa remlängden. 

Det relativt höga snittet på dykvästen under armarna och uppdelningen 

mellan bärsele och luftblåsa samt en bakåtflyttning av axelremmarnas infästning 

på bärselen under armarna gör att överbliven remlängd döljs mycket bra bakom 

dykvästens luftblåsa. 
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3.4 Idéutvärdering 2 

3.4.1.1 Val av ryggplatta och interiör 

Förslag Medelpoäng 
Interiörförslag 1 2,27 
Interiörförslag 2 1,86  

De två presenterade alternativen på 

dykvästens interiör jämfördes och viktades 

mot ställda estetiska, perceptiva och 

funktionella krav, se bilaga 21.  

Interiörförslag 1 erhöll högst poäng i 

viktningen, se tabell 7, varför detta valdes till 

det slutgiltiga produktkonceptet. 

Tabell 7. Poängfördelning mellan de 
två interiöralternativen. 

 

3.5 Färdig design 

3.5.1 Dykvästens interiör 

Figur 82. Färdig design av dykvästens interiör. 

Dykvästens interiör är helt täckt av en integrerad interiör-innerryggplatta. 

Ett otransparent luftigt nättyg används i färgerna orange och svart. Orange ger 

användaren intrycket av att dykvästens interiör är varmare än sin omgivning. De 

svarta partierna  på sidorna gör att det orangea tyget inte syns utifrån då dykaren 
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bär dykvästen. Midjebälte och axelremmar leds fram från baksidan genom 

öppningar i interiören. 

Interiören är försedd med en flyttbar svankytfyllnad som gör att dykvästen 

passar användare med olika rygglängder. Storleksindikationer högfrekvenssvetsas 

in i det gummilaminerade antracitgrå polyestertyget.  

Hela interiören är stoppad. Extra stoppning finns i interiörens orangea 

zoner. 

3.5.2 Bärsystem-bärsele 

 

Figur 83. Färdig design av bärsele. 

Ett sätt att skilja 

den kvinnliga produkten 

från den manliga är som 

tidigare nämnt genom att 

ge produkten en mindre 

teknisk image. 

Axelremmarnas D-ringar 

är halvt dolda, se bild 83, 

och deras övre del är väl 

stoppad. Denna görs 

ovanligt lång, eftersom 

behovet av lös remlängd 

minskat i och med 

makroregleringen. 

Stoppningen gör att 

axelremmarna ger intryck 

av att vara skulpterade 

för att omgärda kroppen 

redan innan de klär 

dykaren. 

Fastexspännena är 

placerade på det stoppade  

området så att de inte stör eller skaver mot dykarens hud. De är lätta och säkra 

att öppna och ger intryck av att vara av hög kvalitet och säkerhet tack vare den 

röda öppningsknappen. 
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Axelremmarna är formade smalare i brösthöjd och bredare över axlarna. 

Öppningen mellan axelremmarna i brösthöjd ökas ytterligare av att deras nedre 

del fästs in längre bak på midjebältet. 

Tack vare makroreglage av midjebältet på dess baksida är det möjligt att 

placera ytterligare en mareslogo på midjebältets framsida med säkerhet att den 

syns centrerat på användare med olika midjemått. 

3.5.3 Luftblåsa och exteriör 

 

Figur 84. Färdig design av luftblåsa och exteriör 

 

Dykvästen har runda former och är uppdelad i olikfärgade fält för att på 

bästa sätt uppfylla ställda krav på estetik, se figur 84 och 85. Luftblåsan är skuren 

i en båge över höfterna för att de integrerade vikterna inte skall skava. 

Produktlogon är broderad i två färger och placerad på vardera ficka, 

spegelvänd eftersom den mer skall ses som en grafik än en logotyp. Den återfinns 

även centrerat högst upp på dykvästen. På vardera vinge placeras mareslogon 

som mikroinjeceras in i nättyget.  

De antracitgrå gummiliknande ytorna under armarna på dykaren tillverkas 

av ett polyestertyg som besprutas med PVC plast och sedan ges en lite knottrig 
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struktur. Samma tillverkningsmetod gäller för det svarta gummityget med blank 

finishi anslutning till fickorna för det intrgrerade blyet. 

 

Figur 85. Illustration av färdigt designkoncept för dykväst. 
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4 Diskussion 

4.1 Metoder 

På Mares fanns ett motstånd mot användningen av metoder för att 

utveckla designkoncept. Man anser att projekt utförda med hjälp av systematisk 

problembehandling alltid leder till liknande resultat. På designavdelningen 

arbetade man enligt metoden ”ingen metod” som går ut på att en ny metod 

designas för varje nytt projekt. Frågan är om inte dessa metoder har en tendens 

att gå igen? I projektet har metoder ur den systematiska problembehandlingen 

valts, men kombinerats med vissa inslag av metoder framtagna tillsammans med 

företaget. 

Det visade sej vara bra att veta från början vilken nivå uppdragsgivaren 

önskade på den nya produkten. Vissa problemundersökningsmetoder passar 

bättre som grund för tekniskt innovativa lösninger eller till och med nya 

produkter, medan andra passar bra för lite mindre tekniska ingrepp. 

Funktionsuppdelningen som utfördes i början av problemundersökningen kan i 

efterhand ses som lite onödig. Kanske är det viktigt att alltid veta vilken som är 

en produkts huvudfunktion, men i det aktuella projektet handlade lösningsarbetet 

mycket lite om att hitta nya lösningar för produktens existerande funktioner. 

Däremot visade sej områdesuppdelningen vara mycket lämplig för att finna och 

fördjupa sej i  beståndsdelarna i problembilden. 

4.2 Resultat 

Friheten är mycket begränsad i utvecklandet av produkter för 

dyksportindustrin. Detta beror på att kundgruppen är mycket liten och det finns 

ett stort antal företag som slåss om de få kunderna. Företagen utveckar 

högteknologiska produkter med höga säkerhetskrav till en liten kundgrupp. De 

små serierna har till följd att tillverkarna av dyksportutrusning blir mycket 

beroende av sina materialleverantörer. En liten beställare i branschen har en låg 

prioritet som kund. Det är till exempel mycket svårt att få tag på ett tyg i en ny 

icke-standard färg och företagen kan få vänta flera månader bara för att få se ett 

provstycke i den nya färgen. Ett annat tidsmässigt problem är de miljömässigt 

tuffa förutsättningar som produkten måste tåla. Varje ny komponent eller nytt 

material måste genomgå hårda tester innan det godkänns för användning. 
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Man drar sej därför att ta den höga risken att införa nya material eller 

delar och färger eftersom man i sista stund kan tvingas tänka om.  

Resultatet av det aktuella utvecklingsprojektet innehåller flera nyheter 

som kan tyckas banala, men som inom dyksportindustrin kan ses som mycket 

riskfyllda. Den nya tillverkningsmetoden för vingvästblåsan, metoden för 

montering av färgade tygfält på dykvästens exteriör, det nya ljust blåfärgade 

tyget, de nya fastexspännena de vändsydda axelremmarna och inte minst den 

flyttbara svankutfyllnaden. 

4.3 Fortsatt arbete 

Produktdesignen har godkännts för produktion av företagets ledning. 

Företaget kommer så fort beställda material levereras att tillverka en 

påsiktsmodell av dykvästen. Nästa steg i utvecklingen kommer att vara tekniskt 

tillverkningsunderlag i form av mönsterdelar. 
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Projektdefinition 
 
Arbetsnamn: Utveckling av koncept för BCD anpassad till en kvinnlig 

användare 
Omfattning: 20 poäng (Motsvarande 20 veckors heltidstudier) 

Examensarbetare: Emma Linder 

Handledare: Åsa Wikberg 

Uppdragsgivare: Mares  

1. Sammanfattning 
Uppdragsgivaren Mares producerar dykutrustning som säljs över hela världen, 

och är ett av de ledande företagen inom området. Man har på företaget observerat att 

till följd av ett ökande intresse hos kvinnor för dyksport har en växande marknad för 

dykutrustning anpassad till kvinnans fysiska förutsättningar uppstått. Våtdräkter för 

kvinnor har redan under lång tid varit en självklarhet men under det senaste året har 

ett flertal konkurrenter introducerat även BCD’s för kvinnor på marknaden. Flertalet 

av Mares tidigare utvecklingsprojekt för dylik utrustning har lagts ned på grund av 

bristande metod, underlag och resurser.  

1.1 Mål 
Projektet skall resultera i ett fullständigt designkoncept för en BCD anpassad till 

en kvinnlig användare, och som skall vara en god grund för vidare detaljkonstruktion 

och prototypframställning. Resultatet skall vara färdigt för presentation den 30 

februari 2005. 

2. Projektbeskrivning 

2.1 Idé 
Den del av dykutrustningen som behandlas i projektet är dykvästen, även 

kallad BCD (Boyancy control device), som hjälper dykaren att reglera sin flytförmåga 

under dyket och vid vattenytan samt fixerar luftflaskan på dykarens rygg. Projektet 

löper paralellt med ett flertal utvecklingsprojekt inom företaget, eventuella nya 

tekniska lösningar  skall om möjligt integreras i BCD-konceptet. En viktig del av 

projektet kommer att vara studien samt fastställandet av vad som skiljer en kvinnlig 

dykares behov från en manlig, ur ergonomisk och psykologisk synpunkt. Projektet 

skall utföras med hjälp av systematisk problembehandling.  
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2.2 Leveranser 
Sammanfattning av utfall från informationsinsamling informationsinsamling och 

problemundersökning, Kravlista, konceptskisser, ev. Prototyp (överenskommes med 

uppdragsgivaren). 

2.3 Avgränsningar 
o I projektet har det inte givits utrymme för detaljkonstruktion eller statistiska 

marknadsundersökningar, uppgifter som utförs av respektive ansvarig inom 

företaget. 

o Examensarbetets tidsmässiga omfattning är 20 veckors heltidsarbete med start 

den 1 september 2004 och slut den 2 februari 2005, se bilaga 1. 

o Redan befintliga material som finns i Mares fabriker kommer i många fall att styra 

materialval i projektet, om inte speciella egenskaper eftersträvas för uppfyllning av 

specifika och viktiga målgruppskriterier. 

o Varighets och kvalitetstester av eventuell prototyp utförs enligt mares tidigare 

beprövade och godkända metoder. Vid eventuell användning av material som 

tidigare testats och godkänts, tas hänsyn till dessa provresultat. 

o Ekonomiska analyser av produkternas lönsamhet kommer att utföras av företagets 

anställda i slutet av utvecklingsarbetet. Hänsyn till produktekonomi skall dock tas 

under projektets gång.  

o Utvecklingsarbetets genomförande och resultat beskrivs i denna rapport. 

Rapporten tillsammans med skisser och prototyper är projektets slutgiltiga 

leveranser och överlämnas till Mares, som kan använda materialet för eventuell 

vidareutveckling. 

o Inga verktyg för tillverkning konstrueras inom examensarbetets ramar. 

2.4 Översiktig tidsplanering, milstolpar och leveranser 
Se bilaga 1. 
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Tjecklista för fria samtal med kvinnliga dykare 
 

o Ålder? 

o Civilstånd? 

o Arbete? 

o Boendetyp och plats? 

o Barn? 

o Motiv till dyksportsutövningen? 

o Frekvens och när under året som utövning sker? 

o Utövning av andra sporter? 
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Problembestämning med hjälp av frågemetoden 

 

Vad är problemet? 

Ergonomi: Kvinnor är fysiskt sett olika män.  

Fysiska variationer kvinnor emellan är fler och mycket stora. 

Marknad: Mares dykväst anpassad till kvinnor säljer sämre än vissa 

konkurrerande produkter. 

Psykologi: Kvinnor har krav på dykutrustningen som skiljer sej från de krav som 

män har, och kraven skiljer sej även mellan kvinnor och kvinnor. (kan 

kollas upp med enkät) 

Produktion Befintlig dykväst anpassad till kvinnor är för dyr 

 

Varför existerar problemet? 

Ergonomi: Problemet är genetiskt betingat, och varierar med ras och ursprung. 

Marknad: a) Tidigare har dyksporten varit en utpräglad mansport, och det har 

därför inte varit relevant eller ekonomiskt försvarbart för Mares att 

lägga ned större resurser på att utveckla en dykväst som riktar sej 

enbart till den kvinnliga dykaren. Idag ägnar sej dock ett ökande 

antal kvinnor åt dykning, och i vissa fall är det kvinnan i ett par som 

är drivkraften bakom frekvensen för utövning av sporten. Mares har 

till följd av små investeringar på området hamnat på efterkälken 

med sin försäljning av dykvästar för kvinnor. 

b) Konkurrerande företag uppfyller bättre de önskemål en kvinna har 

på sin dykväst till det pris hon är beredd att betala. 

Psykologi: Psykologiska skillnader mellan män och kvinnor (även kvinnor och 

kvinnor) uppkomna till följd av samhälle, kultur och uppfostran, men 

de varierande kraven provoceras även av även fysiska skillnader. 

Produktion: Mares produktion av deras kvinnoanpassade dykväst är inte tillräckligt 

kostnadseffektiv. 
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Var finns problemet? 

Ergonomi: a) Kvinnor har bröst, smalare axlar, kortare ryggar, smalare nacke, 

kortare och svagare armar, smalare midja, bredare höfter, mer 

artikulerad svank, mindre händer och känsligare hud än män och 

dessa parametrar varierar proportionellt och oproportionellt även 

kvinnor emellan. 

b) I den butik en kvinna köper sin dykutrustning. 

c) På den plats kvinnan nyttjar och kommer i kontakt med en 

dykutrustning som inte är anpassad till hennes fysiska 

förutsättningar. 

Marknad: Där Mares dykutrustning säljs tillsammans med konkurrerande 

produkter, och där kvinnliga konsumenter av dykutrustning existerar. 

Psykologi: a) I den butik en kvinna väljer och köper sin dykutrustning. 

b) På den plats kvinnan nyttjar och kommer i kontakt med en 

dykutrustning som inte lever upp till hennes förväntningar och krav. 

Produktion: I konstruktion och materialval av befintlig produkt 

 

Varför finns det där? 

Ergonomi: a) Det är de fysiska delar som skiljer sej mellan män och kvinnor samt 

kvinnor och kvinnor och som kan skapa problem i samband med 

nyttjandet av en ej passande dykutrustning. 

b) I samband med nyttjandet av en produkt som ej anpassats till 

användarens fysiska förutsättningar uppstår missnöje. 

Marknad: I butiken väljer kvinnan en produkt anpassad till hennes 

förutsättningar framför en unisexprodukt. Här väljer kvinnan en 

produkt som bättre motsvarar hennes önskemål för det pris hon är 

beredd att betala. 

Psykologi: a) I butiken sker det val av dykutrustning som styrs av kvinnans krav 

på produkter. 

b) Det är där kvinnan upplever om den utrustning hon valt lever upp till 

hennes förväntningar och krav eller inte. 
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Produktion: Det är konstruktion och materialval som mest påverkar eller har makt 

att påverka produktionskostnaderna 

 

När finns problemet? 

Ergonomi: a) Då en kvinna kommer i kontakt med dykutrustningar utvecklad med 

hänsyn till en mans fysiska förutsättningar. 

b) Då en kvinna kommer i kontakt med en dykutrustning anpassad till 

kvinnors fysiska egenskaper, men som inte passar hennes 

kropsproportioner. 

Marknad: När kvinnan skall välja vilken dykutrustning hon ska köpa. 

Psykologi: a) När en kvinna ska investera i en egen dykutrustning, samt då hon 

nyttjar en utrustning som inte lever upp till hennes förväntningar 

och krav. 

b) Vid försäljning av produkter som har för mycket eller för litet av det 

som konsumenten efterfrågar. 

Produktion: När kvinnan skall välja vilken dykutrustning hon ska köpa. 

 

Varför finns det just då? 

Ergonomi: Det är då kvinnans kropp skall samverka med en del av 

dykutrustningen som inte är dimensionerad efter dess mått. 

Marknad: Det är då hon skall köpa en personlig dykutrustning som hon söker en 

produkt som lever upp till hennes krav, och det är under nyttjandet av 

densamma som hon upplever om produkten verkligen håller vad den 

lovat. 

Psykologi: Det är då hon väljer en produkt som är anpassad till henne framför en 

unisexprodukt. 

Produktion: Det är då hon till följd av det höga priset på Mares produkt kanske 

väljer att köpa en konkurrerande produkt. 

 

Vem berörs av eller är inblandad i problemet? 
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Ergonomi: a) Den kvinna som dyker, och i andra hand om det under utövandet av 

sporten uppstår komplikationer provocerade av problemet även 

hennes dykkamrat.  

b) Det företag som tillverkar för kvinnan feldimensionerad 

dykutrustning berörs av problemet i form av minskad eller utebliven 

försäljning till den aktuella kundgruppen. 

Marknad: Producenterna av dykutrustning, butiksägare, kvinnan själv. 

Psykologi: Producenterna av dykutrustning, butiksägare samt kvinnan själv. 

Produktion: Mares, butiken och kvinnan 

 

Hur vanligt är problemet? 

Ergonomi: Det varierar över världen beroende på hur stora de fysiska skillnaderna 

mellan män och kvinnor är samt hur stora variationerna kvinnor 

emellan är samt med vilken frekvens kvinnan dyker. 

Marknad: Problemet inträffar varje gång en kvinna köper en dykutrustning, 

utbredningen kvinnliga dykare varierar dock över världens olika 

marknader från japans 60 % kvinnliga dykare och nedåt. 

Psykologi: Problemet inträffar varje gång en kvinna vill köpa en dykutrustning. 

Produktion: Varje gång en dykväst ska tillverkas/säljas 

 

Vilka beståndsdelar finns i problemet och hur hänger de ihop? 

Ergonomi: Kvinnan, hennes kroppsstorlek, kroppsproportioner och känslighet, och  

dykvästens dimensioner, då dessa skall samspela med varandra under 

nyttjandet.   

Marknad: Hela företagets produktionskedja, konkurrenternas produkter på 

marknaden, mode, efterfrågan, antal kvinnliga dykare i världen. 

Psykologi: Kvinnans krav på estetik, ergonomi, komfort, prestanda, kvalitet, 

användarvänlighet. 

Produktion: Materialval eftersom kostnaden för material, transport (tyngd) och 
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produktionsmetod styrs därav, konstruktion, då denna styr 

tillverkningsmetoden, produktionsställe, olika produktionsställen har 

olika pris för samma jobb, Mares påslag, då detta ytterligare höjer 

produktpriset, förpackning, styr pris för transport och lagring, butik, 

styr prissättningen, köparen, det är hon som bestämmer vad som är 

prisvärt. 

 

Varför finns dessa delproblem? 

Ergonomi: För att inte alla producenter av dykutrustning designar genusspecifik 

utrustning. 

Marknad: Företagets produktionskedja, eftersom denna måste aktiveras för att 

en produkt skall bli till, konkurrenternas produkter på marknaden, då 

dessa blir en eventuell blivande produkts konkurrenter i butiken. Mode 

eftersom detta kan ha influens på vilken produkt kvinnan väljer, 

efterfrågan eftersom en minskad eller ökad efterfrågan påverkar 

produktekonomin och antal kvinnliga dykare i världen har makt att 

styra efterfrågan. 

Psykologi: Det är dessa komponenter som bestämmer utrustningens beteende i 

samspel med och intryck på den kvinnliga användaren och som avgör 

om produkten lever upp till hennes krav och förväntningar eller ej. 

Produktion: Dessa delproblem styr alla produktens slutgiltiga pris. 

PROBLEM 

“Idag tillverkar inte Mares dykväst  som uppfyller en kvinnlig dykares krav på 

estetik, passform, komfort, användarvänlighet, kvalitet, pris och prestanda, som i 

många fall skiljer sej från de krav en manlig dykare har på samma produkttyp”. 

Problemet kan delas upp ytterligare: 

o Mares dykväst anpassad till kvinnor säjer sämre än vissa konkurrerande produkter. 

Tidigare har dyksporten varit en utpräglad mansport, och det har därför inte 

varit relevant eller ekonomiskt försvarbart för Mares att lägga ned större resurser på 

att utveckla en dykväst som riktar sej enbart till den kvinnliga dykaren. Idag ägnar sej 

dock ett ökande antal kvinnor åt dykning, och i vissa fall är det kvinnan i ett par som 
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är drivkraften bakom frekvensen för utövning av sporten. Mares har till följd av små 

investeringar på området hamnat på efterkälken med sin försäljning av dykvästar för 

kvinnor då vissa konkurrerande företag investerat mer i dylik produktutveckling och 

således bättre uppfyller de önskemål en kvinna har på sin dykväst.  

Problement märks för Mares i de butiker där deras dykvästar säljs tillsammans 

med konkurrerande dykvästar. I butiken sker kvinnans val av en produkt anpassad till 

hennes förutsättningar och det är där hon väljer den dykväst som bäst motsvarar 

hennes önskemål till det pris hon är beredd att betala. Butiksägaren känner av 

problemet i form av minskad försäljning av Mares dykvästar för kvinnor till fördel för 

kvinnoanpassade dykvästar av andra konkurrerande märken. Förlusten av kunder är 

större i de områden där Mares säljer dykvästar och där antalet kvinnliga köpare är 

stort, till exempel i Japan där 60% av dykarna är kvinnor. 

En eventuell lösning på problemet skulle påverka Mares produktionskedja, 

eftersom denna aktiveras då en produkt skall bli till, konkurrenternas försäljning av 

liknande produkter på marknaden, då dessa skulle bli produktens konkurrenter i 

butiken. Lösningens framgång på marknaden beror främst på efterfrågan som i sin tur 

styrs av antal kvinnliga dykare i världen, konkurrenternas produkter jämfört med 

mares produkt och mode eftersom  detta ofta har influens på vilken produkt kvinnan 

väljer. 

o Kvinnor har krav på dykutrustningen (förutom krav på passform), som skiljer sej 

från de krav som män har, och kraven skiljer sej även mellan kvinnor och kvinnor. 

De varierande krav på immage, prestanda och kvalitet som kvinnor och män samt 

kvinnor och kvinnor har på sin dykväst beror på psykologiska skillnader grupperna 

emellan orsakade av sammhälle, kultur och uppfostran. Problemet varierar med vilket 

motiv kvinnan har till sitt utövande av dyksporten, smak och stil. Problemet märks i 

det ögonblick en kvinna kommer in i en affär som säljer Mares dykvästar och 

intresserar sej för en de konkurrerande produkterna, kanske innan hon har provat 

någon av dem. För kvinnan märks problemet om hon i brist på annat tvingas välja en 

produkt som inte lever upp till hennes krav. Problemet är till stor del av estetisk 

natur, då det är produktens estetik som först attraherar köparens uppmärksamhet. 

o Kvinnor har mycket varierande fysik. 

Kvinnor är fysiskt sett olika män, och behöver därför en produkt specifik för 

deras fysiska förutsättningar. Fysiska variationer kvinnor emellan är fler och större än 

än variationer män emellan. Variationerna är genetiskt betingade, och varierar med 
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ras och ursprung. De skillnader jämfört med manskroppen som märks mest i 

dyksammanhang är kvinnornas bröst, smalare axlar, kortare ryggar, smalare nacke, 

kortare och svagare armar, smalare midja, bredare höfter, mer artikulerad svank, 

mindre händer och känsligare hud. Nämda parametrar varierar proportionellt och 

oproportionellt mellan kvinnorna, och gör att de ofta lider av den generalisering som 

storlekar innebär.  

Användaren känner av problemet redan i butiken då hon ska köpa sin dykväst, 

och om hon ändå köper den kommer hon att uppleva problemet då hon nyttjar sin 

dykväst som inte passar henne till 100%, en naturlig reaktion är då missnöje. Om 

problemet i värsta fall leder till komplikationer under utövandet av sporten drabbas 

även kvinnans dykkamrat som kanske tvingas avbryta sitt dyk tillsammans med 

kvinnan, eller utsetts för stress till följd av kvinnans egen stress.  

Mares berörs av problemet i form av minskad eller utebliven försäljning till den 

aktuella kundgruppen som istället vänder sej till de konkurrenter som 

användaranpassat produkten mer. Omfattningen av problemet för Mares del varierar 

över världen beroende på hur stora de fysiska skillnaderna mellan män och kvinnor 

är, samt hur stora variationerna kvinnor emellan är. 

o Mares Dykväst för kvinnor kostar för mycket. 

Mares dykväst för kvinnor kostar för mycket eftersom produktionen av den är 

relativt komplicerad och innehåller många moment. Andra viktiga faktorer är 

materialval då kostnader för olika material varierar, samt deras varierande vikt. 

Vikten är viktig eftersom kostnad för transport delvis påverkas därav. Produktens 

konstruktion påverkar priset genom att styra produktionsmetoden, produktionsställe, 

och förpackning. 

Efter företagets påslag landar priset på en nivå som anses för hög för det 

produkten erbjuder i jämförelse med konkurrerande produkter. Problemet märks i 

butiken då kvinnan ska köpa sin dykväst och i de fall då priset är avgörande för det 

val hon gör. Butiksägaren har makt att välja pris på varan, och är på så sätt den sista 

som påverkar produktens slutgiltiga pris. Köparen är den som bestämmer om 

produkten är värd sitt pris eller inte, och därmed den som bestämmer produktens 

framgång. 
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Områdesuppdelning 

Köp 

Processaktiviteter 
1 Välja dykväst Lägga märke till dykväst 
2  Prova dykväst 
3  Förstå funktioner 
 
Processföremål 
1 Dykväst 
2 Dykväst 
3 Köpare 
 
Processagent 
1 Ögon, känselorgan 
2 Ögon, känselorgan 
3 Försäljare, dykväst 
 
Passiv processagent 
1   
2 Mage, svank, rygg, midja, axlar, nacke, bröstzon, hud, händer 
3   
 
Förändring av situationen 
1 Dykväst upptäckt 
2 Dykväst vald 
3 Funktioner kommunicerade 
 
Kvinnospecifika problem 
1   
2 Bekvämlighet/obekvämlighet i butiken 
3   
 
Generella problem 
1   
2 Bekvämlighet/obekvämlighet i butiken 
3 Otydlig verbal/estetisk kommunikation 
 
Risker 
1   
2 Val av konkurrerande produkt 
3 Val av konkurrerande produkt 

Förvaring 

Processaktiviteter 
1 Hänga dykväst 
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2 Vika dykväst 
 
Processföremål 
1 Dykväst 
2 Dykväst 
 
Processagent 
1 Händer, armar 
2 Händer, armar 
 
Passiv processagent 
1 Galge 
2   
 
Förändring av situationen 
1 Dykväst upphängd 
2 Dykväst ihopvikt 
 
Kvinnospecifika problem 
1  
2  
 
Generella problem 
1   
2 Dykvästen tar stor plats även då den är ihopvikt 
 
Risker 
1  
2  

Transport 11 

Processaktiviteter 
1 Vika dykväst   
2 Packa ner dykväst (i väska)   
3 Packa upp dykväst (ur väska)   
4 Förflytta väska Vertikalt 
5   Horisontellt 
 
Processföremål 
1 Dykväst 
2 Dykväst, väska 
3 Dykväst, väska 
4 Väska 
5 Väska 
 

                                                 
1 Transport 1 är den transport som sker från butiken samt till och från de platser där 
dykutrustning monteras/demonteras 
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Processagent 
1 Händer 
2 Händer 
3 Händer 
4 Händer, armar 
5 Händer, armar 
 
Passiv processagent 
1   
2 Väska 
3 Väska 
4   
5   
 
Förändring av situationen 
1 Dykväst ihopvikt 
2 Dykväst ihopvikt i Dykväska 
3 Dykväst ihopvikt i Dykväska 
4 Väska förflyttad vertikalt 
5 Väska förflyttad horisontellt 
 
Kvinnospecifika problem 
1   
2   
3   
4 Dykväskan är mycket tung bland annat till följd av dykvästens vikt 
5   
 
Generella problem 
1  
2  
3  
4  
5  
 
Risker 
1   
2  
3  
4  
5  

Förberedelse av dykutrustning 

Processaktiviteter 

1 Montera dykväst på tub 
Montera bakomspänne och 
tubfästningsrem 

2   Välja höjd för ryggplatta på tub 
3   Spänna tubfästningsrem bakom tub 
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4   Stänga bakomspänne 

5 
Montera eventuella 
integrerade blypåsar Placera bly i blypåsar 

6   Stänga blypåsar 

7 
Montera dykvästs 
lågtryckslang till inflator Dra montageventil bakåt 

8    
Fästa lågtryckslangs montageventil till 
inflator 

9 
Fästa andrasteg 2  till 
dykvästen   

10 Fästa tryckmätare till dykväst   
 
Processföremål 
1 Bakomspänne, tubfästningsrem 
2 Ryggplatta, tub 
3 Bakomspänne, tubfästningsrem, tub 
4 Bakomspänne, tubfästningsrem, tub 
5 Bly, blypåsar  
6 Blyfickor 
7 Montageventil, inflator 
8 Montageventil, inflator 
9 Andrasteg 2 , fästmekanism för andrasteg 2 
10 Tryckmätarslang, fästmekanism för tryckmätarslang 
 
Processagent 
1 Händer 
2 Händer 
3 Händer, knän 
4 Händer, knän 
5 Händer 
6 Händer 
7 Händer, fingrar 
8   
9 Händer, fingrar 
10 Händer, fingrar 
 
Passiv processagent 
 1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
 
Förändring av situationen 
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1 Dykväst monterad på tub 
2   
3   
4   
5 Integrerade blypåsar monterade 
6   
7 Dykvästs lågtryckslang monterad till inflator 
8    
9 Andrasteg 2 fäst till dykväst 
10 Tryckmätare fäst till dykväst 
 
Kvinnospecifika problem 
1   
2   

3 
En kvinna som är svagare än en man kan finna det svårt att spänna 
tubfästningsrem bakom tuben 

4 
Om bakomspännet är stort (motståndsstarkt) kan en kvinna som har 
mindre och svagare händer  

5 än en man finna det svårt att öppna/stänga det 
6   
7   
8   
9   
10   
 
Generella problem 

1 
Det är svårt att förstå hur bakomspännet och tubfästningsremmen skall 
monteras 

2   

3 
Det är svårt att hålla kvar dykvästen i rätt höjd då tubfästningsremmen 
spänns 

4   
5   
6   
7 Med blöta fingrar är det svårt att dra stängningsventilen bakåt 
8   
9   
10   
 
Risker 
1   
2 Risk att dykvästen monteras på fel höjd 
3 Risk att dykvästen monteras på fel höjd/snett 
4 Klämrisk 
5 Klämrisk 
6   
7 Dykvästens lågtryckslang monteras inte helt och kan lossna 
8   
9 Andrasteg 2 monteras till dykvästen i fel position 
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10   

Transport 22 

Processaktiviteter 
1 Transportera till båt     

2 
Transporteratill 
strand/vattenbryn Lyfta utrustning i position   

3   
Positionera blypåsar i 
blyfickor   

4   
Öppna 
kardborrbandsmidjebälte   

5   Öppna spännen   

6   
Positionera sej i 
dykvästen   

7   
Stänga 
kardborrbandsmidjebältet   

8   Stänga spännen   
9   Reglera längd på remmar   

10   
Bära utrustning på 
axlarna till vattenbrynet   

11   Fylla dykväst med luft 
Lokalisera 
inflator/airtrimenhet 

12     Trycka på inflatorknapp 

13     
Blåsa manuellt i 
inflatormunstycke 

 
Processföremål 
1 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
2 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
3 Blypåsar  
4 Kardborrbandsmidjebälte 
5 Axelremsspännen, midjespännen, bröstremspänne 
6 Dykväst, axelremmar, axelremsspännen 
7 Kardborrbandsmidjebälte (8) 
8 Bröstremsspänne, midjebältesspänne, axelremsspänne 
9 Bröstremsspänne, midjebältesspänne, axelremsspänne 
10 Dykväst+tub+andningsapparatur 
11 inflator/airtrimenhet  
12 Inflatorknappen 
13 Inflatormunstycke/tub (airtrim) 
 
Processagent 
1 Armar, axlar, händer, höfter, lår 
2 Armar, axlar, rygg  
3 Händer 
4 Händer 

                                                 
2 Transport 2 är den transport som sker från monteringsplatsen till dykplatsen (strand, 
båt etc) 
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5 Händer och fingrar 
6 Armar, axlar, rygg, händer  
7 Händer 
8 Händer och fingrar 
9 Händer och fingrar 
10 Axlar, rygg och svank 
11 Händer 
12 Tumme på höger/vänster hand 
13 Lungor, mun, Hand eller tumme på höger/vänster hand 
 
Passiv processagent 
1   
2   
3   
4   
5   
6 Höfter, svank 
7 Midja, svank, mage 
8 Mage, svank, midja, axlar, bröstkorg, bröst 
9 Mage, svank, midja, axlar, bröstkorg, bröst 
10 rumpa, bröst  
11   
12   
13   
 
Förändring av situationen 
1   
2   
3 Dykutrustning i båt 
4   
5   
6   
7 Dykutrustning på dykares axlar i vattenbrynet 
8   
9   
10   
11   
12   
13   
 
Kvinnospecifika problem 

1 
Kvinnor som är svagare än män kanske inte klarar att lyfta 
Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur själv 

2 
Kvinnor som är svagare än män kanske inte klarar att lyfta 
Tub+dykväst+andningsapparatur själv 

3   
4   

5 
Om spännena är stora (motståndsstarka) kan en kvinna som har mindre 
och svagare händer än en man finna det svårt att öppna/stänga dem 
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6     
7   

8 
Om spännena är stora (motståndsstarka) kan en kvinna som har mindre 
och svagare händer än en man finna det svårt att öppna/stänga dem 

9     

10 
Dykutrustningens tyngd på axlar ej beklädda med våtdräkt skaver på 
kvinnans känsligare hud  

11   
12 Ibland är inflatorknappen för trög för kvinnans små och svagare händer 
13   
 
Generella problem 
1   
2   

3 
Om positionering sker efter det att dykare satt på sej dykvästen är den 
nästan omöjlig.  

4 
Kardborrbandsmidjebälte trasslar in sej i våtdräkt/stängs bakom dykarens 
rygg 

5   
6 Det är svårt att hitta rätt med armarna 
7   
8   
9   
10   
11 Det kan vara svårt att lokalisera inflatorenheten 
12   
13 Generellt svår och obekväm operation 
 
Risker 
1   
2   

3 
Dykare tappar blypåsarna under dyket/snabbdumpningsmekanismen för 
det integrerade blyt fungerar dåligt 

4    
5 Klämrisk 
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   

Påklädning 

Processaktiviteter 

1 
Påklädning i 
vattenytan Positionera blypåsar i blyfickorna   

2   Fylla dykväst med luft Lokalisera 
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inflatorn/airtrimenheten 

3     
Trycka på 
inflatorknappen 

4   
Binda dykutrustning till båt eller 
boja 

Blåsa manuellt i 
inflatormunstycket 

5   Släppa dykutrustning i vattnet   
6   Öppna kardborrbandsmidjebältet (8)   
7   Öppna spännen (7)   
8   Placera sej på dykutrustningen   
9   Halka in i rätt position   
10   Stänga kardborrbandsmidjebältet   
11   Stänga spännen   
12   Reglera längden på remmar Dra i remmarna 

13 
Påklädning 
i båt 

Lyfta upp utrustningen i dess 
position   

14   Öppna kardborrbandsmidjebältet (8)   
15   Öppna spännen (7)   
16   Placera sej på dykutrustningen   
17   Stänga kardborrbandsmidjebältet   
18   Stänga spännen   
19   Reglera längden på remmar Dra i remmarna 
20   Positionera blypåsar i blyfickorna   

21   Fylla dykväst med luft 
Lokalisera 
inflatorn/airtrimenheten 

22     
Trycka på 
inflatorknappen 

23     
Blåsa manuellt i 
inflatormunstycket 

 
Processföremål 
1 Blypåse, bly, blyfickor 
2 Inflatorknapp 
3 Inflatormunstycke/inflatortub (airtrim) 
4 D-ring, hake 
5 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
6 Kardborrbandsmidjebälte 
7 Midjespänne, axelremspänne, bröstremspänne 
8 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
9 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur, axelremmar 
10 Kardborrbandsmidjebälte 
11 Midjespänne, axelremspänne, bröstremspänne 
12 Midjespänne, axelremspänne, bröstremspänne 
13 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
14 Kardborrbandsmidjebälte 
15 Midjespänne, axelremspänne, bröstremspänne 
16 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
17 Kardborrbandsmidjebälte 
18 Midjespänne, axelremspänne, bröstremspänne 
19 Midjespänne, axelremspänne, bröstremspänne 
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20 Blypåsar, bly, blyfickor 
21 Inflator/airtrim 
22 Inflatorknapp 
23 Inflatormunstycke/inflatortub (airtrim) 
 
Processagent 
1 Vänster/höger hand 
2 Vänster hand, vänster tumme 
3 Mun, lungor, vänster hand, vänster tumme 
4 Tumme, hand 
5 Händer, armar, axlar rygg 
6 Händer 
7 Fingrar, händer 
8 Händer, armar, rumpa 
9 Händer, armar, rumpa, rygg 
10 Händer, armar 
11 Händer, fingrar 
12 Händer 
13 Armar, axlar, rygg 
14 Händer 
15 Händer, fingrar 
16 Händer, armar, axlar rygg 
17 Händer, armar 
18 Händer, fingrar 
19 Händer, fingrar 
20 Händer, fingrar, armar 
21 Händer 
22 Vänster tumme, vänster hand 
23 Lungor, mun, tumme 
 
Passiv processagent 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10 Midja, höfter, mage 
11 Mage, svank, midja, axlar, bröstkorg 
12 Mage, svank, midja, axlar, bröstkorg, rygg 
13   
14   
15   
16 Rumpa, svank 
17 Midja, höfter, mage 
18 Mage, svank, midja, axlar, bröstkorg 



Bilaga 7  Sidan 11 av 26 

19 Mage, svank, midja, axlar, bröstkorg 
20 Höfter 
21   
22   
23 Bröstkorg, midja, mage 
 
Förändring av situationen 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7 Dykare iklädd uppblåst dykväst i ytan 
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15 Dykare iklädd uppblåst dykväst i båten 
16    
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
 
Kvinnospecifika problem 
1   
2 Knappen kan vara för trög för kvinnans mindre och svagare händer 
3   
4   
5   
6   

7 
Om spännet (7) är stort (motståndsstarkt) kan en kvinna som har mindre 
och svagare händer än en man finna det svårt att öppna/stänga det 

8     
9   
10   

11 
Om spännet (7) är stort (motståndsstarkt) kan en kvinna som har mindre 
och svagare händer än en man finna det svårt att öppna/stänga det 

12 
Den uppblåsta dykvästen trycker ihop andningsorganen och försvårar 
andning 

13 
Kvinnor som är svagare än män kanske inte klarar att lyfta 
Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur själv 
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14   

15 
Om spännet (7) är stort (motståndsstarkt) kan en kvinna som har mindre 
och svagare händer än en man finna det svårt att öppna/stänga det 

16     
17   

18 
Om spännet (7) är stort (motståndsstarkt) kan en kvinna som har mindre 
och svagare händer än en man finna det svårt att öppna/stänga det 

19     
20   
21   
22 Knappen kan vara för trög för kvinnans mindre och svagare händer 
23   
 
Generella problem 
1 Generellt svår operation 
2   
3 Generellt svår operation (obekväm) 
4   
5   
6   
7 Med blöta händer blir det svårt 
8 Det är svårt att "hitta rätt" i vattnet 
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16 Det är svårt att hitta rätt med armarna 
17   
18   
19   

20 
Om positioneringen sker efter det att dykare satt på sej dykvästen är 
positioneringen nästan omöjlig. 

21 Det kan vara svårt att lokalisera inflatorn 
22   
23 Generellt svår operation 
 
Risker 

1 
Dykare tappar blypåsarna under dyket/snabbdumpningsmekanismen för 
det integrerade blyt fungerar dåligt 

2    
3   
4   
5   
6   
7 Klämrisk 
8 Kardborrbandsmidjebältet stängs under rumpan 
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9   
10   
11 Klämrisk 
12 Stor risk för stress provocerad av kvävningskänslor 
13   
14   
15   
16 Kardborrbandsmidjebälte trasslar in sej i våtdräkt/stängs bakom ryggen 
17   
18 Klämrisk 
19   

20 
Dykare tappar blypåsarna under dyket/snabbdumpningsmekanismen för 
det integrerade blyt fungerar dåligt 

21    
22   
23   

Dyk 

Processaktiviteter 

1 
Göra entré i 
vattnet     

2 Dyka 
Tömma Dykvästen på 
luft Placera sej i vertikal position 

3     Lokalisera inflator/airtrim 
4     Höja inflatorn ovan axelhöjd 
5     Trycka på tömmningsknappen 

6     
Lokalisera 
snabbtömmningsventilens snöre 

7     
Dra i snabbtömmningsventilens 
snöre 

8   Fylla dykvästen med luft Lokalisera inflator/airtrim 
9     Trycka på inflatorknappen 

10     
Blåsa manuellt i 
inflatormunstycket 

11   
Placera objekt i 
dykvästens ficka 

Lokalisera dragkedjans 
öppningsenhet 

12     Öppna dragkedjan 
13     Placera objekt 
14     Stänga dragkedjan 

15   

Reglera längden på 
axelremmar, bröstrem 
och midjerem 

Lokalisera spännen för 
axelremmar, bröstrem, midjerem 

16     
Dra i ändarna på axelremmar, 
bröstrem, midjerem 

 
Processföremål 
1 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
2 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
3 Inflator/airtrim 
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4 Inflator 
5 Tömmningsknapp på inflatorn 
6 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
7 Snöre fäst på snabbtömmningsventilen 
8 Inflator/airtrim 
9 Inflatorknapp/airtrim 
10 Inflatormunstycket (inflatorenhet)/tub (airtrimenhet) 
11 Dragkedja 
12 Dragkedja 
13 Ficka 
14 Dragkedja 
15 Spännen på axelremmar, bröstrem, midjerem 
16 Spännen på axelremmar, bröstrem, midjerem 
 
Processagent 
1   
2   
3 Vänster hand 
4 Vänster hand, vänster arm 
5 Vänster hand, vänster fingrar 
6 Höger/vänster hand 
7 Händer, fingrar, armar 
8 Vänster hand 
9 Vänster hand, vänster fingrar 
10 Vänster tumme, lungor, läppar 
11 Höger/vänster hand 
12 Höger/vänster hand 
13 Höger/vänster hand 
14 Höger/vänster hand 
15 Höger/vänster hand 
16 Höger/vänster hand 
 
Passiv processagent 
1 Bröstkorg, midja, mage 
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10 Bröstkorg, midja, mage 
11 Höger/vänster arm 
12 Höger/vänster arm 
13 Höger/vänster arm 
14 Höger/vänster arm 
15 Höger/vänster arm 
16  Höger/vänster arm, mage, svank, midja, höfter, axlar, bröstkorg, rygg  
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Förändring av situationen 
1 Dykare iklädd fylld dykväst i vattenytan 
2   
3 Dykare iklädd mindre fylld/tom dykväst under vattnet 
4   
5   
6   
7   
8 Dykare iklädd något fylld dykväst under vattnet 
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
 
Kvinnospecifika problem 

1 
Kvinnan kan uppleva ett stort tryck på bröstpartiet och till följd även en 
reducerad andningsförmåga 

2   
3   
4   

5 
Tömmningsknappen kan upplevas trög för kvinnor med mindre starka 
händer 

6   
7   
8   
9 Fyllningsknappen kan upplevas trög för kvinnor med mindre starka händer 
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
 
Generella problem 
1   
2   
3 Det kan vara svårt att lokalisera inflatorn 
4   
5   
6   
7 Det kan vara svårt att lokalisera snöret fäst till snabbtömmningsventilerna 
8 Det kan vara svårt att lokalisera inflatorn 
9   
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10 Generellt obekväm operation 

11 
Det kan vara svårt att lokalisera dragenheten, obekväm rörelse om hand 
och ficka befinner sej på samma sida 

12 Med handskar kan det vara svårt att få grepp om dragenheten 

13 
Det kan vara svårt att lokalisera dragenheten, obekväm rörelse om hand 
och ficka befinner sej på samma sida 

14 Med handskar kan det vara svårt att få grepp om dragenheten 
15 Det kan vara svårt att lokalisera spännena 
16   
 
Risker 
1   
2 Dykaren höjer inte inflatorenheten tillräckligt högt över huvudet 
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   

Utgång 

Processaktiviteter 
1 Fylla dykvästen med luft Lokalisera inflator/airtrim 
2   Trycka på inflatorknappen/airtrim 
3   Blåsa manuellt i inflatormunstycket 
4 Ta sej upp i båten Frigöra blypåsar 
5   Räcka blypåsar till båtpersonal 

6 Ta sej ur vattnet via stranden 
Bära utrustningen på axlarna från 
vattenbrynet 

7   Togliere sacchetti porta piombi 
 
Processföremål 
1 Infglator/airtrim 
2 Inflatorknapp/airtrim 
3 Inflatormunstycke/inflatortub (airtrim) 
4 Blypåsar 
5 Blypåsar 
6 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
7 Blypåsar 
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Processagent 
1 Vänster hand 
2 Vänster hand 
3 Läppar, lungor, vänster hand och tumme 
4 Vänster/höger hand 
5 Händer, armar, axlar 
6 Axlar, rygg och svank 
7 Vänster/höger hand 
 
Passiv processagent 
1 Vänster arm 
2 Vänster arm 
3 Bröstkorg, midja, mage 
4 Vänster/höger arm 
5   
6 Rumpa, bröst 
7 Vänster/höger arm 
 
Förändring av situationen 
1   
2 Dykare iklädd fylld dykväst i vattenytan 
3    
4   
5   
6 Dykare iklädd dykutrustningen i vattenbrynet  
7    
 
Kvinnospecifika problem 
1   
2 Fyllningsknappen kan upplevas trög för kvinnor med mindre starka händer 
3   
4   
5   
6   
7   
 
Generella problem 
1 Det kan vara svårt att lokalisera inflatorn 
2   
3 Generellt obekväm operation 
4   
5   
6   
7   
 
Risker 
1  
2  
3  
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4  
5  
6  
7  

Avklädning 

Processaktiviteter 
1 Avklädning i båt Placera utrustningen i position 
2   Öppna spännen 
3   Öppna kardborrbandsmidjebältet 
4   Ta sej ur dykvästen 
5 Avklädning i vattenytan Frigöra blypåsar från blyfickor 
6   Räcka blypåsar till båtpersonal 
7   Öppna spännen 
8   Öppna kardborrbandsmidjebältet 
9   Ta sej ur dykvästen 

10   
Räcka dykväst, tub, andnings-
kontrollapparatur till båtpersonal 

 
Processföremål 
1 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
2 Spännen på axelremmar, bröstrem, midjerem 
3 Kardborrbandsmidjebälte 
4 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
5 Blypåsar, blyfickor 
6 Blypåsar 
7 Spännen på axelremmar, bröstrem, midjerem 
8 Kardborrbandsmidjebälte 
9 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
10 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
 
Processagent 
1 Ben, rygg 
2 Händer, fingrar 
3 Händer 
4 Armar 
5 Händer 
6 Händer, armar, axlar 
7 Tumme och pekfinger på höger/vänster hand 
8 Höger/vänster hand 
9   
10 Hönder, armar, axlar 
 
Passiv processagent 
1 Svank, axlar, rygg 
2 Armar 
3 Armar 
4   
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5 Armar 
6   
7   
8   
9   
10   
 
Förändring av situationen 
1   
2   
3   
4   
5 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur frigjorda 
6   
7   
8   
9   
10   
 
Kvinnospecifika problem 
1   

2 
Om spännet (7) är stort (motståndsstarkt) kan en kvinna som har mindre 
och svagare händer än en man finna det svårt att öppna/stänga det 

3     
4   
5   
6   

7 
Om spännet (7) är stort (motståndsstarkt) kan en kvinna som har mindre 
och svagare händer än en man finna det svårt att öppna/stänga det 

8     
9   

10 
Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur väger mycket och upplevs 
tyngre ju svagare användaren är 

 
Generella problem 
1   
2   
3   
4 Obekväm operation om inte remmar först förlängs 
5   
6   
7   
8   
9 Obekväm operation om inte remmar först förlängs 
10   
 
Risker 
1   
2 Klämrisk 
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3   
4   
5   
6   
7 klämrisk 
8   
9   
10   

Transport 23 

Processaktiviteter 

1 
Transportera till 
båt     

2 
Transportera till 
strand/vattenbryn Lyfta utrustningen i position   

3   Positionera blypåsar i blyfickor   

4   
Öppna 
kardborrbandsmidjebältet (8)   

5   Öppna spännen (7)   
6   Positionera sej i dykvästen   

7   
Stänga 
kardborrbandsmidjebältet (8)   

8   Stänga spännen (7)   
9   Reglera längden på remmar   

10   
Bära utrustningen på axlarna 
till vattenbrynet   

11   Fylla dykvästen med luft 

Lokalisera 
inflatorn/airtrimenhete
n 

12     
Trycka på 
inflatorknappen 

13     
Blåsa manuellt i 
inflatormunstycket (5) 

 
Processföremål 
1 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
2 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur 
3 Blypåsar  
4 Kardborrbandsmidjebälte (8) 
5 Spänne i midjan, spänne på äxelremmarna  
6 Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur, axelremmar, axelremsspännen 
7 Kardborrbandsmidjebälte (8) 
8 Bröstremsspänne, midjebältesspänne, axelremsspänne 
9 Bröstremsspänne, midjebältesspänne, axelremsspänne 
10 Dykväst+tub+andningsapparatur 
11 inflator/airtrimenhet  

                                                 
3 Transport 2 är den transport som sker från monteringsplatsen till dykplatsen (strand, 
båt etc) 
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12 Inflatorknappen 
13 Inflatormunstycke/tub (airtrim) 
 
Processagent 
1 Armar, axlar, händer, höfter, lår 
2 Armar, axlar, rygg  
3 Händer 
4 Händer 
5 Händer och fingrar 
6 Armar, axlar, rygg, händer  
7 Händer 
8 Händer och fingrar 
9 Händer och fingrar 
10 Axlar, rygg och svank 
11 Händer 
12 Tumme på höger/vänster hand 
13 Lungor, mun, Hand eller tumme på höger/vänster hand 
 
Passiv processagent 
1   
2   
3   
4   
5   
6 Höfter, svank 
7 Midja, svank, mage 
8 Mage, svank, midja, axlar, bröstkorg, bröst 
9 Mage, svank, midja, axlar, bröstkorg, bröst 
10 rumpa, bröst  
11   
12   
13   
 
Förändring av situationen 
1   
2   
3 Dykutrustning i båt 
4   
5   
6   
7 Dykutrustning på dykares axlar i vattenbrynet 
8   
9   
10   
11   
12   
13   
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Kvinnospecifika problem 

1 
Kvinnor som är svagare än män kanske inte klarar att lyfta 
Tub+dykväst+andnings-kontrollapparatur själv 

2 
Kvinnor som är svagare än män kanske inte klarar att lyfta 
Tub+dykväst+andningsapparatur själv 

3   
4   

5 
Om spännet (7) är stort (motståndsstarkt) kan en kvinna som har mindre 
och svagare händer än en man finna det svårt att öppna/stänga det 

6  
7   

8 
Om spännet (7) är stort (motståndsstarkt) kan en kvinna som har mindre 
och svagare händer än en man finna det svårt att öppna/stänga det 

9  

10 
Dykutrustningens tyngd på axlar ej beklädda m. Våtdräkt skaver på 
kvinnans känsligare hud  

11   
12 Ibland är inflatorknappen för trög för kvinnans små och svagare händer 
13   
 
Generella problem 
1   
2   

3 
Om positioneringen sker efter det att dykare satt på sej dykvästen är 
positioneringen nästan omöjlig.  

4 Kardborrbandsmidjebälte trasslar in sej i våtdräkt/stängs bakom ryggen 
5   
6 Det är svårt att hitta rätt med armarna 
7   
8   
9   
10   
11 Krångligt att lokalisera inflatorn 
12   
13 Generellt svår och obekväm operation 
 
Risker 
1   
2   

3 
Dykare tappar blypåsarna under dyket/snabbdumpningsmekanismen för 
det integrerade blyt fungerar dåligt 

4    
5 Klämrisk 
6   
7   
8   
9   
10   
11   
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12   
13   

Demontering av dykutrustningen 

Processaktiviteter 

1 
Frigöra andrasteg 2 från 
dykvästen     

2 Frigöra tryckmätare till dykvästen     

3 
Frigöra dykvästens lågtryckslang 
från inflatorn/airtrimenheten 

Drag montageventil 
bakåt   

4 Lösgöra dykväst från tub 
Öppna spänne 
bakom tub   

5   
Lösgöra rem bakom 
tub 

Demontera 
spänne och rem 

6   Lyfta dykväst uppåt   
7 Demontera Integrerat blysystem Öppna blypåsar   

8   
Frigöra bly från 
blypåsar   

 
Processföremål 
1 Andrasteg 2, fästningssystem för andrasteg 2 
2   
3 Montageventil, inflatorenhet/airtrim 
4 Spänne, rem 
5 Spänne, rem 
6 dykväst 
7 Bly, blypåsar, blyfickor 
8   
 
Processagent 
1 Händer, fingrar 
2   
3 Händer, fingrar 
4 Händer, armar 
5 Händer, fingrar 
6 Händer, armar 
7 Händer 
8 Händer 
 
Passiv processagent 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
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Förändring av situationen 
1   
2   
3   
4   
5 Dykväst lösgjord från tub 
6   
7 Blyfickor tomma 
8   
 
Kvinnospecifika problem 
1   
2   
3   

4 
Om spännet (7) är stort (motståndsstarkt) kan en kvinna som har mindre 
och svagare händer än en man finna det svårt att öppna det 

5  
6   
7   
8   
 
Generella problem 
1   
2   
3 Svår operation med blöta händer 
4   
5   
6   
7   
8   
 
Risker 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7 Klämrisk 
8   

Rengöring 

Processaktiviteter 

1 Skölja dykväst 

Fästa lågtryckslangens 
montageventil till 
inflator/airtrim Dra montageventil bakåt 

2      
Fästa montageventilen till 
inflatorenhet/airtrimenhet 
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3   
Hålla övertrycksventil 
lågt   

4   Fylla dykväst med luft 
Tryck på 
inflatorknapp/airtrim 

5       
 
Processföremål 
1   
2 Montageventil, inflatorenhet 
3   
4   
5   
 
Processagent 
1   
2 Händer och fingrar 
3   
4   
5   
 
Passiv processagent 
1  
2  
3  
4  
5  
 
Förändring av situationen 
1  
2  
3  
4  
5  
 
Kvinnospecifika problem 
1  
2  
3  
4  
5  
 
Generella problem 
1   
2 Svår operation med blöta händer 
3   
4   
5   
 
Risker 
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1   
2 Dykvästens lågtryckslang monteras inte helt och kan lossna 
3   
4   
5   

 

  
1 Ryggplatta 
2 Tubfästningsrem 
3 Bakomspänne  

4 Stängningsventil 
5 Inflator 
6 Blypåse 
7 Spännen 
8 Kardborrbandsmidjebälte 

 

 

9 
Fästmekanism för 
tryckmätare 

10 Andrasteg 2 
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Tillverkare: DUI

Typ:  Traditionell jackväst, traditionell  
  inflatorenhet
Kvinnoan-
passningar: Mjukt tyg på insidan, stoppad  
  svank, neopren i halsområdet

Flytkraft: 12-16 kg

Integrerat 
bly:  tillval

Färger: Svart

Pris:  $ 480
  $ 538 med integrerat bly

Storlekar: s, m, l, xl

Tillverkare: DUI

Typ:  Vingväst, traditionell inflatoren- 
  het
Kvinnoan-
passningar: Mjukt tyg, stoppad interiör, ne 
  opren i halsområdet

Flytkraft: 16 kg

Integrerat 
bly:  tillval

Färger: Svart

Pris:  $ 478
  $ 538 med integrerat bly

Storlekar: s, m, l, xl

DUI - Aurora Classic

DUI - Aurora Classic
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Tillverkare: Sea Quest

Typ:  Traditionell jackväst, traditionell  
  inflatorenhet
Kvinnoan-
passningar: Sport-bh-designat bärsystem,  
  elastiskt midjebälte, stoppad  
  insida och bärsystem

Flytkraft: 8-14 kg

Integrerat 
bly:  ja

Färger: svart-svart/svart-plommon

Pris:  $ 620

Storlekar: xs s, m, l, xl

Tillverkare: Sea Quest

Typ:  Vingväst, traditionell inflatoren- 
  het
Kvinnoan-
passningar: ledade fastexspännen, tre  
  punkts viktdistribution,   
  neopren i halsområdet

Flytkraft: 10-14 kg

Integrerat 
bly:  ja

Färger: svart-svart/svart-plommon

Pris:  $ 510

Storlekar: s, m, ml

Seaquest - Diva LX (luxury edition)

Sea Quest - Libra
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Tillverkare: Seac sub

Typ:  Traditionell jackväst, traditionell  
  inflatorenhet
Kvinnoan-
passningar: Kroppsformad innerryggplatta,  
   mjukt tyg i halsringning,   
  kroppsformat bärsystem

Flytkraft: 7-14 kg

Integrerat 
bly:  ja

Färger: svart-blå-grå

Pris:  $ 520

Storlekar: xs s, m, l,

Tillverkare: Sea Quest

Typ:  Vingväst, traditionell inflatoren- 
  het
Kvinnoan-
passningar: Anpassningsbara, stopppad  
  ryggplatta och axelrem  
  mar med antihalkinsida, elastisk  
  bröstrem, kroppsformad inner 
  ryggplatta, 

Flytkraft: 11 kg (strl. L)

Integrerat 
bly:  ja

Färger: svart-blå-grå

Pris:  $ 450

Storlekar: xs, s, m, ml

Seac sub -  Pro Lady

Seac sub - Queen
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Tillverkare: TUSA

Typ:  Traditionell jackväst, traditionell  
  inflatorenhet
Kvinnoan-
passningar: Skillt bärsystem och luftblåsa,  
  mjuka kanter och stoppad in 
  sida, högt placerat midjebälte,  
  anpassningsbar nackvidd

Flytkraft: 10-13kg

Integrerat 
bly:  ja, 30 graders vinkel

Färger: svart-grå

Pris:  $ 419

Storlekar: xs s, m

Tillverkare: IDI

Typ:  Vingväst, traditionell inflator-
  enhet
Kvinnoan-
passningar: Anpassningsbarhet till alla stor 
  lekar

Flytkraft: 16-22 kg

Integrerat 
bly:  ja

Färger: svart

Pris:  $ 545
  $ 538 utan integrerat bly

Storlekar: s, m, l, xl

TUSA - Selene

IDI - Ladies advantage
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Tillverkare: Triple-L

Typ:  Vingväst, traditionell inflator-
  enhet
Kvinnoan-
passningar: X-bär-stödsystem, neoprentyg i  
  halsområdet,  stoppade   
  axelremmar

Flytkraft: 12-20 kg

Integrerat 
bly:  ja

Färger: svart-gul

Pris:  $349

Storlekar: xs s, m, l

Tillverkare: Sherwood Scuba

Typ:  Traditionell jackväst, traditionell  
  inflatorenhet
Kvinnoan-
passningar: Luftblåsa och axelremmar  
  skräddade för att passa kvin 
  nan, halv-ryggsäckssystem ger  
  komfort med stabilitet, mjuk  
  insida, elastiskt midjebälte

Flytkraft: 8-14 kg
Integrerat 
bly:  ja

Färger: svart-blå/svart-plommon

Pris:  $ 450

Storlekar: s, m, l, xl

Triple-L ISIS

Sherwood - Luna
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Tillverkare: Zeagle

Typ:  Vingväst, traditionell inflator-
  enhet
Kvinnoan-
passningar: Elastisk front med dragkedja,  
  oberoende storleksanpassning  
  i midan, och ryggen, lågt place 
  rat integrerat bly

Flytkraft: 9-11 kg

Integrerat 
bly:  ja

Färger: svart-gul, svart-blå, svart-grape,  
  svart-svart

Pris:  $499

Storlekar: 3-parameters storlekssystem

Tillverkare: Omer sub

Typ:  Traditionell jackväst, traditionell   
  inflatorenhet
Kvinnoan-
passningar: Öppen front, stoppad ryggplatta,  
  oberoende ryggsäcksbärsystem
Flytkraft: 14 kg
Integrerat 
bly:  ja

Färger: svart-blå-grå

Pris:  $ 450

Storlekar: s, m, l, 

Zeagle - Zena

Omer sub - Tecno pro Elle
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Tillverkare: Oceanic

Typ:  Vingväst, traditionell inflator-
  enhet
Kvinnoan-
passningar: Öppen front, stoppad rygg 
  platta i mjukt tyg, vändsydda  
  axelremmar, elastiskt 
  midjebälte

Flytkraft: 12-14 kg

Integrerat 
bly:  ja

Färger: svart-blå

Pris:  $350

Storlekar: s, m, l

Tillverkare: Scubapro

Typ:  Vingväst, traditionell inflator-
  enhet
Kvinnoan-
passningar: Kvinnoanpassad ryggplatta,  
  mjuk neopren i halsområdet,  
  ledade fastexspännen

Flytkraft: 15 kg
Integrerat 
bly:  ja

Färger: svart

Pris:  $508/606 beroende på luftcell

Storlekar: s, m, l, xl

Oceanic - Isla

Scubapro - Ladyhawk
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Tillverkare: Mares

Typ:  Ving-hybridväst, traditionell  
  inflatorenhet
Kvinnoan-
passningar: Stoppad ryggtavla, ledade 
  fastexspännen på 
  axelremmarna

Flytkraft: 13 kg

Integrerat 
bly:  ja

Färger: svart-turkos

Pris:  $499

Storlekar: s, m, l, xl

Tillverkare: Dacor (mares)

Typ:  Traditionell jackväst, traditionell 
  inflatorenhet
Kvinnoan-
passningar: Mjukt tyg på insidan

Flytkraft: 4-10 kg
Integrerat 
bly:  ja

Färger: svart-blå-silver

Pris:  $480 (538 med viktsystem)
Storlekar: xs, s, m, l

Mares - Ariel

Dacor - Elite
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Studie av andra produkter
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Kvinnliga parfymflaskor
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Manliga parfymflaskor
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Kvinnliga och Manliga skidpjäxor
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Kvinnliga och Manliga snowboardboots
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Manliga snowboardbrädor
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Kvinnliga snowboardbrädor
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Kvinnlig och Manlig rakapparat
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Krav på dykväst 

Nr. Krav förklaring 

1 Erbjuda komfort  

2 Respektera kvinnans ergonomi Rygglängd, höftbredd, midja, stuss, axelbredd, 

bröst, räckvidd, handstyrka, hudkänslighet, nacke 

och svank. 

3 Medge storleksanpassning i 

strategiska punkter 

kvinnor varierar sinsemellan och lider därför i 

vissa punkter av den generalisering som storlekar 

innebär. 

4 Minimera upplevd tyngd På land 

5 Distribuera tubens vikt över 

strategiska punkter 

På land i monterat tillstånd. Under vattnet 

befinner sej dykaren och hans/hennes utrustning i 

ett nästintill viktlöst tillstånd. 

6 Maximera välbehag Friktion, värme, tryck 

7 Minimera värmeförlust  

8 Minimera friktion Mellan dykare och tub samt mellan dykväst och 

dykare. 

9 Ge känsla av intelligens Produkten ska ha smarta multifunktionella 

lösningar, är lätt att använda och förstå och 

kommunicerar med användaren. 

10 Förenkla inställningar Med hänsyn tagen till svaga, kalla, våta fingrar. 

11 Minimera varje-dyk-

anpassningar 

Gör produkten mer lättanvänd och ”smartare” 

12 Erbjuda funktionspotential En teknisk lösning erbjuder fler funktioner, 

produkten har i sej funktioner som inte 

evidentieras förrän behovet av dem uppstår. 

13 Erbjuda interaktivitet Produkten skall komunicera med användaren till 

exempel vis handlingar som påverkar dykvästens 

inställningar och reglage 

14 Erbjuda integrerat viktsystem  

15 Underlätta logistik Lagring, resor, kortare transport av monterad 

grupp 

16 Optimera lagring Volym 

17 Underlätta lång transport Lång i dykbag. 

18 Underlätta kort transport Kort på land i monterat tillstånd, lång 
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19 Underlätta lyft Ett verktyg för att löfta den monterade gruppen 

kan föra skillnaden mellan att behöva fråga om 

hjälp eller inte.  

20 Medge demontering För lagring och längre resor. Detta kan också 

bidra till att produkten upplevs fyndig. 

21 Minimera vikt Dykvästen är inte överdrivet tung i sej, men 

bidrar till den totala dykutrustningens stora tyngd. 

22 Minimera slitning  

23 Medge väderutsättning Sol, värme, kyla 

24 Tåla saltvatten  

25 Förenkla sötvattensköljning  

26 Underlätta 

användarsituation i 

nödsituationer 

 

 

27 Stödja intuitivitet Under stress skall dykarens mest troliga 

handlingar och reaktioner stödjas. 

28 Fixera manöverinstrument De hittas på så sätt alltid på samma punkt relativt 

dykvästen och användaren. 

29 Erbjuda snabb viktdumpning  

30 Ge en käsla av kvalitet Tex via robust innehåll, ljuddesign, sömmar och 

materialval. 

31 Kostnadsoptimera 

produktion 

 

32 Uttrycka strömlinjeformning  

33 Uttrycka lättvikt  

34 Utrycka harmoni Form, färg, struktur, med omgivning, omgivande 

produkter, dykare 

35 Utrycka säkerhet Uttryck av samman natur som krockkudden i en 

bil, säkerhetsbälten, idiotsäkerhet. 

36 Uttrycka komfort  Bekvämlighet, frånvaro av skavning, tryck, 

mjukhet 

37 Uttrycka ergonomianpassning Uttrycker att hänsyn tagits till kvinnans och 

kroppens fysiologi vid konstruktion. 

38 Medge ekonomisk 

produktion 
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39 Minimera tillverkningssteg  

40 Minimera materialkostnader  

 

Fet stil innebär att efterkommande krav i normal stil är dess delkrav. 
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Krav på dykväst 

Nr. Krav förklaring relater

ade 

1 Erbjuda komfort  1-9 

2 Respektera kvinnans 

ergonomi 

Rygglängd, höftbredd, midja, stuss, 

axelbredd, bröst, räckvidd, 

handstyrka, hudkänslighet, nacke och 

svank. 

3 

3 Medge 

storleksanpassning i 

strategiska punkter 

kvinnor varierar sinsemellan och lider 

därför i vissa punkter av den 

generalisering som storlekar innebär. 

2, 31, 

32 

4 Minimera upplevd tyngd På land 5, 21, 

28 

5 Distribuera tubens vikt 

över strategiska punkter 

På land i monterat tillstånd. Under 

vattnet befinner sej dykaren och 

hans/hennes utrustning i ett nästintill 

viktlöst tillstånd. 

 

6 Maximera välbehag Friktion, värme, tryck 1, 7, 8 

7 Minimera värmeförlust   

8 Minimera friktion Mellan dykare och tub samt mellan 

dykväst och dykare. 

 

10 Ge känsla av 

intelligens 

Produkten ska ha smarta 

multifunktionella lösningar, är lätt att 

använda och förstå och kommunicerar 

med användaren. 

11-14 

11 Förenkla inställningar Med hänsyn tagen till svaga, kalla, 

våta fingrar. 

2, 12 

12 Minimera varje-dyk-

anpassningar 

Gör produkten mer lättanvänd och 

”smartare” 

3, 11 

13 Erbjuda 

funktionspotential 

En teknisk lösning erbjuder fler 

funktioner, produkten har i sej 

funktioner som inte evidentieras 

förrän behovet av dem uppstår. 

 

14 Erbjuda interaktivitet Produkten skall komunicera med 

användaren till exempel vis handlingar 
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som påverkar dykvästens inställningar 

och reglage 

15 Underlätta logistik Lagring, resor, kortare transport av 

monterad grupp 

16-21 

16 Optimera lagring Volym 10, 13, 

17 Underlätta lång transport Lång i dykbag. 16,  

18 Underlätta kort transport Kort på land i monterat tillstånd, lång 4, 5, 

19 

19 Underlätta lyft Ett verktyg för att löfta den 

monterade gruppen kan föra 

skillnaden mellan att behöva fråga om 

hjälp eller inte.  

4, 21 

20 Medge demontering För lagring och längre resor. Detta kan 

också bidra till att produkten upplevs 

fyndig. 

10, 13, 

21 Minimera vikt Dykvästen är inte överdrivet tung i 

sej, men bidrar till den totala 

dykutrustningens stora tyngd.  

15 

22 Underlätta 

användarsituation i 

nödsituationer 

 

 

23, 24 

23 Stödja intuitivitet Under stress skall dykarens mest 

troliga handlingar och reaktioner 

stödjas. 

 

24 Fixera 

manöverinstrument 

De hittas på så sätt alltid på samma 

punkt relativt dykvästen och 

användaren. 

27 

25 Ge en käsla av kvalitet Tex via robust innehåll, ljuddesign, 

sömmar och materialval. 

 

26 Kostnadsoptimera 

produktion 

  

27 Uttrycka 

strömlinjeformning 

 24, 29 

28 Uttrycka lättvikt  4, 5 

29 Utrycka harmoni Form, färg, struktur, med omgivning, 

omgivande produkter, dykare 

9, 27 
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30 Utrycka säkerhet Uttryck av samman natur som 

krockkudden i en bil, säkerhetsbälten, 

idiotsäkerhet. 

22 

32 Uttrycka komfort  Bekvämlighet, frånvaro av skavning, 

tryck, mjukhet 

1-9 

31 Uttrycka 

ergonomianpassning 

Uttrycker att hänsyn tagits till 

kvinnans och kroppens fysiologi vid 

konstruktion. 

1-9 

 

Fet stil innebär att efterkommande krav i normal stil är dess delkrav. 

Indelning i tre makroområden: 

Estetiska Perceptuella funktionella 

Uttrycka komfort Erbjuda komfort Erbjuda komfort 

Uttrycka harmoni Respektera 

användarergonomi 

Medge storleksanpassning i 

strategiska punkter 

Uttrycker att hänsyn 

tagits till kvinnans och 

kroppens fysiologi vid 

konstruktion. 

 Respektera kvinnans ergonomi 

Uttrycka lätthet Minimera upplevd tyngd Distribuera tubens vikt över 

strategiska punkter 

  Minimize friction 

Uttrycka 

strömlinjeformning 

Maximera vällust, 

välbehag 

Minimera förlust av 

kroppsvärme 

  Förenkla inställningar 

 Fe en känsla av 

intelligens 

Minimera varje-dyk inställningar 

  Erbjuda multifunktionalitet 

  Erbjuda interaktivitet 

 Erbjuda 

användarvänlighet 

Underlätta logistik 

Express sicurity  Underlätta logistik 

  Underlätta lång transport (i 

väska) 

  Underlätta kort transport (på 
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land, monterad) 

  Underlätta lyft 

  Erbjuda demonterbarhet 

  Minimera vikt 

Uttrycka kvalitet Ge en känsla av kvalitet Underlätta för användaren i 

nödsituationer 

  Stödja intuitivitet 

  Fixera kontrollinstrument 

  Kostnadsoptimera produktion  
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Viktning av estetiska krav 
 
 
 
 

  A B C D E F Korr. Sum Vikt   

A Uttrycka komfort 0 1 2 1 2 1 1 8 22%   

B Utrycka harmoni   -1 2 1 2 1 3 8 22% EMMA  

C Utrycka lätthet     -4 0 2 0 5 3 8%   

D Vara strömlinjeformad       -2 2 1 7 8 22%   

E Uttrycka säkerhet         -8 0 9 1 3%   
F Uttrycka kvalitet           -3 11 8 22%   

        total 36 100%   

             

  A B C D E F Korr. Sum Vikt  Medelvikt 

A Uttrycka komfort 0 0 0 0 0 0 1 1 3% PAULA 13%

B Utrycka harmoni   0 0 2 0 0 3 5 14%  16%

C Utrycka lätthet     0 2 0 0 5 7 19%  14%

D Vara strömlinjeformad       -4 0 2 7 5 14%  20%

E Uttrycka säkerhet         0 0 9 9 25%  15%
F Uttrycka kvalitet           -2 11 9 25%  22%

        total 36 100%  100%

             

  A B C D E F Korr. Sum Vikt   

A Uttrycka komfort 0 1 0 1 1 1 1 5 14% MONICA  

B Utrycka harmoni   -1 0 0 1 1 3 4 11%   

C Utrycka lätthet     0 0 0 0 5 5 14%   

D Vara strömlinjeformad       -1 2 1 7 9 25%   

E Uttrycka säkerhet         -4 1 9 6 17%   
F Uttrycka kvalitet           -4 11 7 19%   
        total 36 100%   
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Viktning av Perceptiva krav 
 
 
 

            

  A C D E G Korr. Sum Vikt   

A Erbjuda komfort 0 2 1 2 2 1 8 32% EMMA  

B Minimera upplevd vikt  -2 0 1 1 3 3 12%   

C Maximera välbehag   -1 2 1 5 7 28%   

D Ge en känsla av intelligens    -5 0 7 2 8%   

E Ge en känsla av kvalitet     -4 9 5 20%   
       total 25 100%   
            
            
  A C D E G Korr. Sum Vikt  Medelvikt 

A Erbjuda komfort 0 2 0 0 0 1 3 12% PAULA 21%
B Minimera upplevd vikt  -2 0 0 0 3 1 4%  8%
C Maximera välbehag   0 2 2 5 9 36%  29%
D Ge en känsla av intelligens    -2 0 7 5 20%  17%
E Ge en känsla av kvalitet     -2 9 7 28%  24%
       total 25 100%  100%
            
  A C D E G Korr. Sum Vikt   
A Erbjuda komfort 0 1 1 1 1 1 5 20% MONICA  
B Minimera upplevd vikt  -1 0 0 0 3 2 8%   
C Maximera välbehag   -1 1 1 5 6 24%   
D Ge en känsla av intelligens    -2 1 7 6 24%   
E Ge en känsla av kvalitet     -3 9 6 24%   
       total 25 100%   
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Viktning av Funktionella krav 
 
 
 

           

  A B C D Korr. Sum Vikt   

A Underlätta reglage 0 2 1 1 1 5 31% EMMA  

B Erbjuda multifunktionalitet  -2 1 1 3 3 19%   

C Förenkla logistik   -2 1 5 4 25%   

D 
Funderlätta för användare i 
nödsituation    -3 7 4 25%   

      Total 16 100%   
           

  A B C D Korr. Sum Vikt  Medelvikt 

A Underlätta reglage 0 2 0 1 1 4 25% PAULA 25%

B Erbjuda multifunktionalitet  -2 0 2 3 3 19%  21%

C Förenkla logistik   0 2 5 7 44%  27%

D 
Funderlätta för användare i 
nödsituation    -5 7 2 13%  27%

      Total 16 100%  100%
           

  A B C D Korr. Sum Vikt   

A Underlätta reglage 0 1 1 0 1 3 19% MONICA  

B Erbjuda multifunktionalitet  -1 2 0 3 4 25%   

C Förenkla logistik   -3 0 5 2 13%   

D 
Funderlätta för användare i 
nödsituation    0 7 7 44%   

      Total 16 100%   
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Anteckningar från brainstorming 

Estetik 

Lätthet: o Produkten har en form som uttrycker lätthet 

o Produkten har till stor del ljusa färger 

o Transparenta/halvtransparenta material 

Kvalitet: o Stor uppmärksamhet på produktfinish såsom sömmar, 

remmar, handtag, spännen. Helst borde de alltid vara 

dolda, förutom då de behövs. 

o Produkten är kompakt uppbyggd 

o Produktens bärsystem är tredimensionellt och behåller 

formen även då dykaren inte har den på sej. 

o Remmar borde döljas, liksom deras reglage. 

Säkerhet: o Robusta kontrollinstrument med gripmaterial (gummi) 

o ”Säkra färger” som rött/gult färgade kontroll och 

säkerhetskomponenter 

o Iögonfallande och säkert säte för andrasteg 2 (det som 

används i nödfall) 

o Reflexmaterial 

o Grafisk kommunikation på kontrollinstrument 

Strömlinjeformning: o Form som tar hänsyn till kvinnokroppen 

o Fasta komponenter och inbyggda remmar och D-ringar 

o Grafiskt genom linjer och färgskiftningar 

o En luftcell som är liten då den inte används och stor då 
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den blåses upp 

o Fickor som inte står ut nämnvärt, och om de står ut gör 

de det så att de skapar linjer som lägger till värde ur 

strömlinjesynpunkt 

Komfort: o Produktens bärsystem är tredimensionellt och behåller 

formen även då dykaren inte har den på sej. 

o Inga synliga sömmar och stoppade kanter 

o Mjuka nästan lurviga material på insidan 

o Varma färger på dykvästens insida som kommunicerar 

värme, i kontrast till kalla färger på dess utsida som 

reflekterar kylan från omgivningen. 

o Stoppning där det behövs. 

o Gel eller gas typ Nikes gympaskor i bärsystemet som 

kommuniceras synligt. 

o Synlig uppdelning av ryggplattan efter 

ryggmuskulaturen. 

o Dykväst snitt med hänsyn till kvinnans former (höfter, 

byst). 

Harmoni: o Formharmoni med kvinnokroppen, under och över 

vattnet och med tub. 

o Färgharmoni med omgivning och dykare. Gärna 

himmelfärger, havsfärger eller strandfärger. 

o Formen bör dölja de delar som kvinnor generellt vill dölja 

och framhäva de delar de generellt vill framhäva. 
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Teknik 

Multifunktionalitet: o Komponenter skulle kunna ha fler än bara en funktion. 

o Ihopfällbar dykväst. 

o Enklare fästningsmekanism av dykväst på tuben. 

o Handtag för att kunna lyfta den monterade 

dykutrustningen. 

Logistik: o Liten volym då den inte används. 

o Lätt. Användning av lätta material. 

o Ihopfällbar dykväst.  

o Viktdistribuerande bärsystem för transport från 

monteringsplats till dykplats. 

o Handtag. Detta bör också tydliggöras. 

o Reducerad volym och vikt av ryggplatta 

o Snabbtorkande material 

Inställningar: o Anpassningsbar rygglängd antingen genom att själva 

ryggplattan kan anpassas, eller genom att stoppning kan 

flyttas dit den behövs, eller genom att använda ett 

formminnesmaterial1, en gel eller en gas (typ Nike). 

o Placering av inställningar och hur de utförs, de borde 

förenklas både visuellt och tekniskt. 

Kardborrbandsmidjebältets längd skulle exempelvis 

kunna regleras bakom ryggplattan, en handling som 

skulle utföras ett fåtal gånger, men som gör stor skillnad. 

o Axelbandsinställningar skulle kunna utföras underifrån så 

                                       
1 Typ av skum som anpassar sej efter användarens form och sedan minns och behåller denna  
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att de fria remmarna som användaren drar i för reglering 

av deras längd faller ner bakom luftcellens kanter och 

döljs på så sätt. 

o Axelbandsinställningar skulle kunna ha en sorts 

bilbältes/rullgardinsmekanism för att försvinna och inte 

hänga och fladdra. 

o Mindre spännen för att minska öppnings/stängnings 

motståndet. 

o Om inga nya lämpliga spännen hittas kan en gummering 

av knappar på spännen minska klämrisken. 

o Flyttbar bröstrem, så att den inte hamnar för högt eller 

för lågt på olika byggda kvinnor. 

o Dela upp den kraft som krävs för att stänga remmen 

bakom tuben i flera aktioner. 

Säkerhet: o Fixera kontrollinstrument, välj airtrimenheten istället för 

inflatorn, som på grund av att den är som en lös slang 

fäst till luftcellen kan befinna sej på flera olika ställen. 

o Försök att positionera kontrollinstrument på ställen där 

användaren instinktivt söker dem i en pressad situation. 

Perception 

Välbehag/vällust: o Egen logo för den kvinnoanpassade produkten. 

o Egen hemsida för produkten. 

o Lämpligt namn på produkten som uppfyller och förstärker 

det uttryck som valts. 

o Designuttryck som uppfyller och förstärker det uttryck 

som valts. 
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Kvalitet: o Robust och kompakt tredimensionell form. Produkten 

skall ”stå upp” om man ställer ner den på marken. 

o Mix av olika ytstrukturer. 

o Design av de ljud som uppstår då spännen öppnas och 

stängs 

o Doftdesign, det vill säga användaren känner en svag doft 

som påminner om kvalitet och ”nytt” utan att vara 

medveten om det. 

o Minimalt antal synliga sömmar och kanter. 

o Rena linjer. 

o Så få synliga komponenter och detaljer som möjligt, till 

exempel genom att dölja remmar eller delvis dölja D-

ringar. 

o Gummering av manöverdon. 

o Val av resistenta och kvalitativa material. 

Lätthet: o Minska volymen av ryggplattan. 

o Använd lätta material. 

o Effektivt bärsystem. 

o Handtag. 

Intelligens: o Inställningsmöjligheter som inte syns då de används. 

o Gummerade kontrollinstrument. 

o Interaktivitet efter handlingar. 

Komfort: o Luftcell och midjebälte formade enligt kvinnans 

ergonomi. 
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o Stoppat midjebälte. 

o Stoppade axelremmar. 

o Stoppad ryggplatta. 

o Få synliga sömmar och kanter. 

o Rätt placering av airtrim eller inflator. 

o Mjuka material. 

o Värmeisolerande material. 

o Konstruktion som hindrar dyktanken att nudda rumpan. 

o Inga skavande material. 

o Inga hala material på kontrollinstrument. 

o Inställningsbar bröstrem. 

 

Många lösningar kan bidra till fler av de olika områden som presenterades, 

samtidigt som andra kanske motarbetar varandra. Val av vilka idéer som bar mest 

värde gjordes baserade på den viktning som utförts under problemundersökningen. 
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Studie av form för dykvästen 

 

  
Figur 1. Studie av dykarens hydrodynamik 1. Figur 2. Studie av dykarens hydrodynamik 2. 
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Figur 3. Tre grundformer. 
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Val av dykvästens externa grafik 
 
 
 
          
 A B C D E F    
 0.13 0.16 0.14 0.20 0.15 0.22    
Förslag 1 2 3 2 3 3 2    
  0.26 0.48 0.28 0.6 0.45 0.44 2.51   
Förslag 2 3 2 3 2 2 3   
  0.39 0.32 0.28 0.4 0.3 0.66 2.35   
Förslag 3 1 2 2 2 3 2   
  0.13 0.32 0.28 0.4 0.45 0.44 2,02   
Förslag 4 2 2 1 2 1 2   
  0.25 0.32 0.14 0.4 0.15 0.44 1.7   
          
 A B C D E     
 0,21 0,08 0.29 0.17 0.24     
Förslag 1 0 0 3 2 2     
  0 0 0.87 0.34 0.48 1.69    
Förslag 2 0 0 2 2 3  Förslag Medelpoäng 
  0 0 0.58 0.34 0,72 1.64  1 2,1 
Förslag 3 0 0 2 2 2  2 1,995 
  0 0 0.58 0.34 0.48 1.4  3 1,71 
Förslag 4 0 0 1 1 2  4 1,32 
  0 0 0.29 0.17 0.48 0.94    
 
Estetiska krav 
 
Perceptiva krav 
 
Funktionella krav 
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Val av viktdistributör och avständsreglerare 
(ryggplatta) 

 
 

 A B C D E F    
 0.13 0.16 0.14 0.20 0.15 0.22    
Aluminiumram 2 2 3 3 2 2    
  0,26 0,32 0,42 0,6 0,3 0,44 2,34   
2-delad hård bakdel 2 2 2 2 3 3    
  0,26 0,32 0,28 0,4 0,45 0,66 2,37   
Flexibla plattor 3 2 1 2 2 3    
  0,39 0,32 0,14 0,4 0,3 0,66 2,21   
Flexibel 
standardplatta 2 2 2 2 2 3  

  

  0,26 0,32 0,28 0,4 0,45 0,66 2,37   
          
          
 A B C D E     
 0.21 0.08 0.29 0.17 0.24     
Aluminiumram 2 3 3 3 2     
  0,42 0,24 0,87 0,51 0,48 2,52    
2-delad hård bakdel 2 2 2 2 2     
  0,42 0,16 0,58 0,34 0,48 1,98    
Flexibla plattor 3 3 3 3 3     
  0,63 0,24 0,87 0,51 0,72 2,97    
Flexibel 
standardplatta 2 2 2 2 2   

  

  0,42 0,16 0,58 0,34 0,48 1,98    
          
          
 A B C D      
 0.25 0.21 0.27 0.27      
Aluminiumram 2 3 3 2      
  0,5 0,63 0,81 0,54 2,48     
2-delad hård bakdel 2 2 3 2      
  0,5 0,42 0,81 0,54 2,27   
Flexibla plattor 3 3 1 2    
  0,75 0,63 0,27 0,54 2,19   
Flexibel 
standardplatta 2 2 1 2    
  0,5 0,42 0,27 0,54 1,73   

 
Förslag Medelpoäng 
Aluminiumram 2,45 
2-delad hård 
bakdel 2,21 
Flexibla plattor 2,46 
Flexibel 
standardplatta 2,02 
  
Estetiska krav 
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Perceptiva krav 
 
Funktionella krav 
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Val av mikroreglage för axelremmar 
 

 A B C D E F  
 0.13 0.16 0.14 0.20 0.15 0.22  
Förslag 1 2 3 3 3 2 2  
  0,26 0,48 0,42 0,6 0,3 0,44 2,5 
Förslag 2 2 2 2 3 2 2  
  0,26 0,32 0,28 0,6 0,3 0,44 2,2 
Förslag 3 3 2 2 1 2 2  
  0,39 0,32 0,28 0,2 0,3 0,44 1,93 
Förslag 4 2 1 1 1 2 1  
  0,26 0,16 0,14 0,2 0,3 0,22 1,28 
Förslag 5 2 1 1 1 1 1  
  0,26 0,16 0,14 0,2 0,15 0,22 1,13 
        
 A B C D E   
 0.21 0.08 0.29 0.17 0.24   
Förslag 1 1 2 3 3 3   
  0,21 0,16 0,87 0,51 0,72 2,47  
Förslag 2 1 2 2 2 1  
  0,21 0,16 0,58 0,34 0,24 1,53  
Förslag 3 2 2 3 3 3  
  0,42 0,16 0,87 0,51 0,72 2,68  
Förslag 4 2 2 2 2 2  
  0,42 0,16 0,58 0,34 0,48 1,98  
Förslag 5 3 2 2 2 1   
  0,63 0,16 0,58 0,34 0,24 1,95  
        
 A B C D    
 0.25 0.21 0.27 0.27    
Förslag 1 3 2 2 2    
  0,75 0,42 0,54 0,54 2,25   
Förslag 2 2 2 2 2   
  0,5 0,42 0,54 0,54 2   
Förslag 3 2 2 2 1   
  0,25 0,42 0,54 0,27 1,48   
Förslag 4 1 2 2 1   
  0,25 0,42 0,54 0,27 1,48   
Förslag 5 2 2 2 2    
  0,5 0,42 0,54 0,54 2   
    

 
 

Förslag Medelpoäng 
Förslag 1 2,41 
Förslag 2 1,91 
Förslag 3 2,03 
Förslag 4 1,58 
Förslag 5 1,69 
  
Estetiska krav 
 
Perceptiva krav 
 
Funktionella krav 
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Val av fastexspänne 
 

 A B C D E F  
 0.13 0.16 0.14 0.20 0.15 0.22  
Spänne 1 2 3 1 3 2 3  
  0,26 0,48 0,14 0,6 0,3 0,66 2,44
Spänne 2 1 1 3 2 2 1
  0,13 0,16 0,42 0,4 0,3 0,22 1,63
       
       
 A B C D E  
 0.21 0.08 0.29 0.17 0.24  
Spänne 1 2 0 3 2 3   
  0,42 0 0,87 0,34 0,72 2,35  
Spänne 2 3 0 3 2 1  
  0,63 0 0,87 0,34 0,24 2,08  
        
        
 A B C D    
 0.25 0.21 0.27 0.27    
Spänne 1 2 0 0 1    
  0,5 0 0 0,27 0,77   
Spänne 2 3 0 0 3  
  0,75 0 0 0,81 1,56  

 
Förslag Medelpoäng
Spänne 1 1,86 
Spänne 2 1,76 

 
Estetiska krav 
 
Perceptiva krav 
 
Funktionella krav 
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Val av tillverkningsmetod för axelremmar 
 

 A B C D E F   
 0.13 0.16 0.14 0.20 0.15 0.22   
Vändsydd axelrem 2 3 3 3 0 3   
  0,26 0,48 0,42 0,6 0 0,66 2,42  
Nack-halsskydd  3 2 2 2 0 2   
  0,39 0,32 0,28 0,4 0 0,44 1,83  
         
         
 A B C D E    
 0.21 0.08 0.29 0.17 0.24    
Vändsydd axelrem 3 0 3 2 3    
  0,63 0 0,87 0,34 0,72 2,56   
Nack-halsskydd  2 0 3 2 2    
  0,42 0 0,87 0,34 0,48 2,11   
         
         
 A B C D     
 0.25 0.21 0.27 0.27     
Vändsydd axelrem 0 2 0 2     
  0 0,42 0 0,54 0,96  Förslag Medelpoäng 
Nack-halsskydd  0 3 0 1   Vändsydd axelrem 1,98 
  0 0,63 0 0,27 0,9  Nack-Halsskydd 1,61 

 
Estetiska krav 
 
Perceptiva krav 
 
Funktionella krav 
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Val av ryggplatta och interiör 
 
 

 A B C D E F   
 0.13 0.16 0.14 0.20 0.15 0.22   
Interiörförslag 1 3 3 2 3 2 3   
  0,39 0,48 0,28 0,6 0,3 0,66 2,71  
Interiörförslag 2 3 2 2 2 2 2   
  0,39 0,32 0,28 0,4 0,3 0,44 2,13  
         
         
 A B C D E    
 0.21 0.08 0.29 0.17 0.24    
Interiörförslag 1 3 3 3 3 3    
  0,63 0,24 0,87 0,51 0,72 2,97   
Interiörförslag 2 3 3 2 2 2    
  0,63 0,24 0,58 0,34 0,48 2,27   
         
         
 A B C D     
 0.25 0.21 0.27 0.27     
Interiörförslag 1 2 3 0 0     
  0,5 0,63 0 0 1,13  Förslag Medelpoäng 
Interiörförslag 2 3 2 0 0   Interiörförslag 1 2,27 
  0,75 0,42 0 0 1,17  Interiörförslag 2 1,86 
 
Estetiska krav 
 
Perceptiva krav 
 
Funktionella krav 
 




