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Inledning

Bakgrund
Under mitt examensarbete har jag undersökt hur jag kan ändra vår 
uppfattning av en produkt genom att ge den en ny form och ett 
nytt uttryck. 
Jag har under tio veckor tagit fram en hundflytväst, som idag klas-
sas mer som en säkerhetsprodukt, och tittat närmare på hur man 
får ägare och hund att verkligen vilja använda produkten samtidigt 
som funktionen och formen optimeras.

Målsättning
Slutmålet med mitt projekt har varit att kombinera ihop de delar 
som jag har lärt mig under utbildningens gång. Jag har velat lägga 
fokus på att undersöka form, funktion och uttryck i kombination 
med att jobba mot ett etablerat varumärke.

Metod
Jag har samarbetat ihop med företaget Helly Hansen under mitt 
projekt. Idén har varit att tillsammans med dem ta fram en ny 
hundflytväst med fokus på användar- och brukarvänlighet samti-
digt som form och färgsättning undersöks och skapas enligt före-
tagets formprinciper.
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När jag var tio år gammal lärde jag känna vår grannes hund Ozzy, 
som kom att bli en bra och kär vän. Jag tror att någonstans där 
föddes mitt intresse för hundar som har följt med under åren till när 
jag blivit äldre. 
Idén om att ta fram och utveckla en ny hundflytväst grundade sig 
i att jag ville undersöka en marknad som hade stått stilla relativt 
länge i samarbete med ett existerande varumärke, och se på hur 
synen av produkten kunde förändras. Jag ville även ta mig an ett 
textilt projekt då jag inte hade gjort det tidigare under min utbildn-
ing. 

Jag ville även få tid att jobba med ett grundläggande funktions- och 
formarbete i kombination med intressanta möten med experter på 
olika områden för att få lära mig nya områden och kunskaper.    
 
Att söka olika former av gestaltning och kommunikation kommer 
vara en av de huvudroller mitt framtida yrkesliv kommer att in-
nebära. För mig handlar dessa områden mycket om förståelsen för 
brukare och avsändare och vad man egentligen vill kommunicera 
till dessa. Att få jobba nära ett verkligt företag med en lång design-
historik har gett mig mer insikt i hur allt detta fungerar i praktiken.

Projektbeskrivning
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För att få mer insikt i företag och varumärken hade jag under min 
inledningsfas en teoretisk del där jag kortfattat undersökte olika 
begrepp för att göra mitt examensarbete mer förståeligt.
 
Varumärken

Ett varumärke förmedlar ett budskap för en produkt eller en viss 
tjänst och är det ansikte som företag visar upp ofta i form av en 
logotyp. Denna blir som en symbol för företaget utåt sett. I da-
gens samhälle där vi fullkomligen badar i varor, sägs det att den 
stora utmaningen för framtidens företag blir att fylla sina produkter 
med livsstilar och upplevelser; immateriella symboler som skapar 
mervärde för oss som konsumenter.

Traditionellt sett så hör varumärken hemma i marknadsföringsde-
len inom företagsekonomin, men har på senare år fått mer uppsv-
ing och vikt inom designområdet. Företag har fått mer insikt i att 
genom design kunna särskilja sig ifrån konkurrenter och att göra sig 
själva unika genom sin egen design. Som Lisbeth Svengren Holm 
och Ulla Johansson menar, att design synliggör företagets affär-
sidé, och därmed även kommunicerar och integrerar företagets vi-
sion genom sin marknadsföring och deras produkter. Det har blivit 
viktigare att fylla sitt varumärke med mer än bara en produkt för att 
vinna nya konsumenter. 1

  

1      SVID, �007 sid �91
�    King, S., Developing new brands, Letchworth 198�

”En vara är något som är tillverkat i en 
fabrik, ett brand är något som köps av 
konsumenten. 
En vara kan kopieras av en konkurrent 
men ett brand är unikt. 
En vara kan snabbt bli omodern, men 
ett framgångsrikt brand är tidlöst”  2  

Bakgrund företagsidentitet
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När man pratar om branding, menar många ekonomer också att 
det har blivit ett sådant stort begrepp inom företagsvärlden därför 
att det är mer lönsamt i längden för företag att utveckla ett redan 
existerande varumärke, än att försöka slå sig in på marknaden 
med ett nytt. Dels för att det blir en stor ekonomisk omkostnad, 
men också för att den tid konsumenterna behöver för att vänja sig 
vid ett nytt varumärke är dyrbar och ofta segdragen; man håller 
sig ofta till det gamla och trygga som man känner igen från gamla 
bekanta varumärken. 
Varumärken hjälper oss inte bara att ta en massa olika val i allt 
utbud av produkter som finns, utan de ger oss även en möjlighet 
att stärka vår egen identitet genom att ge oss mening och värde. 
Därför försöker ofta företag göra sina varumärken till ”vänner” och 
”livsstilar” som vi som konsumenter kan identifiera oss med och 
vill lära känna bättre. 
Man skulle kunna säga att olika kulturer skapas, med egna koder 
och språk, som företagen lockar oss att vilja ta del av. Som ex-
empel skulle man kunna säga att jag som konsument via de val 
jag tar differentierar mig ifrån andra samtidigt som jag markerar 
vilken grupp jag vill tillhöra genom de produkter jag köper. Om jag 
t ex väljer att köra en BMW så skiljer det mig ifrån en Skodaförare. 
Samtidigt blir jag en medlem i BMW gruppen vilket definierar mig i 
andras ögon och kanske även för mig själv. 1

 
  

1 Salzer-Mörling, Miriam och Strannegård, Lars, �00� sid 1�� 
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Identitet
Ordet identitet kommer från det latinska ordet idem, som betyder 
likhet eller överensstämmelse. Den mest grundläggande definitio-
nen av ordet är att det utgör en individs stabila helhet. Traditionellt 
handlar begreppet identitet om något statiskt och konsekvent och 
att det uttrycker någon eller någots ”sanna” karaktär. Idag har be-
greppet antagit en mer dynamisk och komplex karaktär. 

Identitet handlar även väldigt ofta om vad vi inte är, om att särskilja 
sig gentemot andra. Identitet kan naturligtvis omfatta fler företeelser 
än individer eller varumärken. Det kan även röra sig om religioner 
eller idéer, organisationer eller nationer, etnicitet eller språk. Detta 
visar att branding inte är något nytt. 1

Företagsidentitet
Idag tolkas företagsidentiteten som en aktiv och avsiktlig kommu-
nikation med omvärlden. Identiteten för den kommunikationen blir 
via varumärket, som genom en klar helhetsbild ska kommunicera 
vad företaget vill berätta och säga; grunden till hela affärsidén. 

  

1    Gullberg, Gustav, Konstfack �00� sid �

”Design tells a story and the design-
er’s role is to understand the players, 
the intention and the meaning, and 
express the narrative as a product. 

The product has to satisfy both the 
client and the consumer, because 
they both have a story to tell” �

1  Yves Béhar, citat hämtat ur Bylund, Jonas, Enqvist, 
    Andreas och Ögren, Björn, �00� sid 9
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Det engelska begreppet corporate identity används vanligen inom 
företags- och marknads-världen som förklaring av fenomenet. Ge-
nerellt kan man säga att ett företags identitet konkret består av 
dess namn, logotyp och den enhetliga designen. 
Corporate branding - att bygga varumärket, kan sammanfattas av 
den process som etablerar och bibehåller relationen mellan ett 
företag och dess interna och externa intressenter; alltså alla parter 
som är inblandade i hela koncernen runt ett företag. Det finns in-
gen ensidig väg till att göra detta, utan allt handlar om att praktiskt 
genomföra och underhålla den kommunikation som strålar ut och 
in från företagets centrum. 
Corporate branding handlar alltså mer om allt runtomkring själva 
produkten och företagets visuella uttryck, och omfattas mer av de 
relationer och förväntningar de lever upp till hos sina konsumenter. 
Det inbegriper allt det övriga som inte uttrycks genom symboler, 
attityder, värderingar och stil, utan mer t ex det som överraskar el-
ler sviker sina intressenter. 1

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att företag i högsta grad 
jobbar med marknadsföring indirekt via design. Genom att nå ut 
till kunder visuellt och förmedla den berättelse man vill berätta om 
sig själv, är det viktigt med hur detta kommuniceras via företagets 
produkter. Som framtida designer har jag alltså en viktig roll att 
fylla, och därför ville jag ta mig an ett sådant projekt när jag väl fick 
chansen, för att förstå min framtida roll ännu mer!

  
1   Schultz, Majken och Hatch, Mary Jo, �00� sid 1��

”Ett corporate brand 
gestaltar företagets centrala värderin-
gar på ett kreativt och känslomässigt 
sätt, t ex genom att inspirera till en 
distinkt image som genomsyrar hela 
företaget” 
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Norska Helly Hansen är en global ledare inom kläder för säkerhets- 
och yrkeskläder samt sport kläder. 
Helly Hansen Group består av HH Sport och HH Pro och de-
ras huvudkontor ligger idag i Moss i Norge. 

Historiken bakom framgångarna för företaget kommer från utveck-
lingen inom oljeindustrin på 1970- talet, där företaget tog fram ar-
betarnas utrustning och skyddskläder. 
Vid ungefär samma tidspunkt uppfann Helly Hansen det välkända 
trelagers- systemet som används inom sport och klädesindustrin. 
Idag är detta system standard inom industrin och bygger på ett 
inre fuktavvisande lager närmast kroppen, ett värmande fiberlager 
därefter och sist det vindskyddande lagret ytterst.

Deras sportavdelning har ett stort och brett produktsortiment, 
och sponsrar bl a deltagarna i Volvo Ocean Race med utrustning . 
Företagets bredd och kunskap inom klädesområdet gör de till ett 
intressant och komplext företag, och det var en av anledningarna 
till att jag valde att samarbeta med dem inför mitt examensarbete.

Företaget Helly Hansen

”protecting people, property and 
environment”
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trust
quality
technology 
innovative design 
user needs
playful confidence 
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Research
För att grunda mina beslut runt mitt projekt gjorde jag en grundläg-
gande research inom olika relevanta områden. Jag kontaktade oli-
ka forum och klubbar inom hund- och sjö världen för att samla på 
mig viktig fakta.

Bakgrundsfakta hundägande och sjöliv
Sällskapsdjurens betydelse i Sverige ökar generellt över lag, och 
för närvarande finns det ca 600.000 hundar i vårt land, alltså 15,5% 
av vår befolkning har hund där 97 % av dessa klassas som rena 
sällskapshundar! 
Schäfer, golden retriever och labrador retriever är de tre vanligaste 
raserna i Sverige, och jag har därför valt att avgränsa mitt examen-
sarbete till att fokusera på denna storleksklass. 

Enligt Agrias Djurförsäkrings statistik drunknar det i snitt 4 hundar 
per år. Orsaken kan vara många; nedkylning, simokunskap, hög 
sjö mm. Jag har via hundforum även förstått att hundar kan glöm-
ma bort hur man simmar i ren chock när de hamnar i vattnet, och 
hundar med mycket päls kan få svårt att hålla sig flytande själva av 
tyngden när den blir blöt. 

Svenskarna generellt är ett båtintresserat folk och båtlivet är en av 
de största folkrörelserna. En tredjedel av landets vuxna befolkning 
färdas med fritidsbåt minst en gång per säsong. 
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Klasser och bestämmelser / CE märkning

Alla flytvästar för människor måste vara CE-märkta. Detta visar att 
flytvästarna är testade och godkända enligt EUs regler. Reglerna 
delar in flytvästarna i olika Newtonklasser. Newton är ett mått på 
bärförmåga hos flythjälmedlet. Tio Newton motsvarar ungefär ett 
kilos bärighet.

En människa behöver mellan 20 och 30 Newtons bärighet för att 
hålla sig flytande. Valet av flytväst är beroende av ett antal faktorer 
som typ av farvatten, verksamhet, ålder med mera. 
På marknaden finns det idag fyra olika klasser för flytvästar be-
roende på deras säkerhet och bärförmåga. 

För hundar gäller detta dock annorlunda. Då det gäller andra förut-
sättningar för hundar, som tex att deras tyngd förändras vid ned-
blötning, är det svårt att förutsäga flytkraften, och klassificeringen 
försvåras. Därför klassas flytvästen för hundar som flythjälp, och 
kommer att hamna runt 30- 40 N för den hundgrupp jag har valt att 
inrikta mig på i detta exjobb.
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Målgrupp
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Enligt en båtlivsundersökning i Sverige finns det idag ca 900 båtk-
lubbar och sällskap som är anslutna med 157 000 medlemmar.
Deras främsta orsak till att befinna sig på sjön är för att uppleva:

• Naturupplevelser
• Avkoppling
• Frihetskänsla
• Gemenskap

Den nyare målgruppen på sjön är kvinnor mellan 25 – 45 år som 
ser själva upplevelsen till sjöss som det primära. Det handlar om 
upptäckarglädje, njutning, natur och umgänge i marin miljö.

Grunden för denna grupp är en uttalad kärlek till livet till sjöss. 
De kan karaktäriseras som äventyrliga individualister och har även 
naturligtvis hund.

Parallellt med den nya gruppen lever alla de som i dag redan utö-
var båtliv. De är övervägande män, mellan 30 och 45 år. De har 
båtägandet som en identitet och livsstil. 

Målgrupp
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Marknadsanalys  
För att förstå var min produkt kommer hamna ute i butiker gjorde 
jag en grundläggande marknadsanalys.

/ konkurrenter

Generellt kan man säga att marknaden för hundflytvästar i Norden 
är relativt outvecklade . 
De nordiska producenterna som finns har fokuserat på att ta fram 
flytvästar som har som syfte att rädda hunden, och alla har ett 
säkerhetsuttryck. 

Det finns en del utländska producenter som har gjort dem mer 
modeinriktade, men då väldigt extravaganta. Den amerikanska 
marknaden är dock framåt, och har tagit fram välutvecklade, men 
relativt dyra flytvästar för hundar.
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Marknadsanalys  / segmentering olika värdeuttryck

Active

Rescue/ Pro
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Lifestyle

Marknadsanalys  / segmentering olika värdeuttryck
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Andra produktområden som jag har undersökt gällande hunden är 
jakt/ livsstil för att se vad som uttrycks där. Hunden används som 
bruksföremål eller accessoar åt olika extremer, och det blir väldigt 
tydligt i de enskilda produkterna. 

Jag ser ett glapp på marknaden där man kan skaffa sig funktionel-
la och seriösa produkter för ett särskilt behov, som uttrycker mer 
smak och formkänslighet. Att man kan behålla produktens status 
och få förtroende utan att den upplevs som oattraktiv eller tråkig.

Marknadsanalys  / andra hundprodukter
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Marknadsanalys  / positionering

ActiveRescue/Pro Lifestyle

Hundflytvästen är idag en produkt som ser ganska lik ut obe-
roende land och pris. De återkommande färgerna är uteslutande 
orange, gul och röd för att hunden ska vara väl synlig då den ligger 
i vattnet. 
Mitt mål är att ge mig in i området på marknaden som jag har ringat 
in, då jag ser ett stort hål som skulle kunna fyllas. 
Flytvästar som tilltalar den trendiga och medvetna konsumenten 
finns i princip inte utan att göra avkall på funktionen och säker-
heten och framför allt trovärdigheten. 
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Marknadsanalys  / flytvästar för människor

ActiveRescue/Pro Lifestyle

Marknaden för människor är betydligt större då det gäller flytvästar. 
Dels för att den traditionellt började där, men också för att männi-
skors medvetenhet gällande säkerhet har ökat radikalt de senaste 
åren. 
Folk använder ex mer hjälm då de åker skidor, och mer flytväst då 
de befinner sig på sjön. Därmed har även marknaden utvecklats, 
och skapat många olika former av uttryck för att passa in på den 
enskilde brukarens behov och smak. Säkerheten har etablerats 
mer som en självklarhet inom många områden, och därmed har 
även formen fäljt med.
Mitt mål är att föra över även denna trend och utveckling på 
marknaden för hundar!
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Varumärkesanalys Helly Hansen   / flytvästar

Helly Hansens västar har idag en tydlig profilering beroende på 
vilket av de tre segmenten de tillhör. Säkerhet- yrkes- och sport 
profilerna har alla varsina olika uttryck och former, som känns som 
att de passar in med de övriga produkterna. 
De på sport har många olika material som ex neopren för surfning 
vilket höjer känslan av professionalitet och en genomtänkt produkt 
för sitt ändamål och bruk. 
Företaget har sedan gammalt en hundflytväst, men som inte har 
utvecklats vidare de sista 15 åren. Min idé var att förändra fly-
tvästens utseende så att den passar in mer i helly Hansens övriga 
produktsegment, och då mot sport/lifestyle segmentet, då det över 
lag inte finns sådana flytvästar på marknaden idag.
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Varumärkesanalys Helly Hansen   / övrigt produktsortiment

Företagets övriga produktsegment har många färg- och formut-
tryck. Jag har tittat mest på deras sportsegment för inspiration till 
flytvästen, samtidigt som jag har velat ta med mig funktionen ifrån 
säkerhets- och yrkessegmentet. 
För mig har de många detaljer och mönster på stora klara ytor. De 
jobbar med enkla basfärger, med inslag och detaljer av accent-
färger för att markera funktion och materialbyten.
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Varumärkesanalys Helly Hansen   / detaljer

Med tydliga och enkla detaljer förhöjer man plaggets känsla av 
kvalitet och professionalitet. Helly Hansen har genom alla sina tre 
segment noggrannt utvalda detaljer som ger användarna känslan 
av att bära en säker och trygg produkt avdess för sitt enskilda än-
damål.
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Intervjuer

Outi Turkki, legitimerad veterinär 
Regiondjursjukhuset i Bagarmossen
Menar att hundar generellt simmar bra, men vissa bara med fram-
benen och bakbenen hänger, vissa är rädda och lyfter upp huvudet 
och benen i onöjdan mm. 
Hunden reagerar på kyla som människor och att man kan utgå 
ifrån att hunden efter ett tag i kallt vatten kommer få svårighet att 
hålla sig flytande. En flytväst är därför alltid behövlig och bra! Dock 
blir de mycket varma på sommaren då de ej kan svettas, vilket gör 
att den borde vara luftig och skön även under sommarhalvåret. 
Outis önskemål på en flytväst för hundar skulle vara lätt i vikten, lätt 
att röra sig i, lätt att få på och av, sitter bra på sin plats, handtag på 
ryggen. Hon menar även att hunden generellt är van sedan liten att 
ha sele med koppel, och att bruket av flytvästen är en vanesak.

Cecilia Obitz, hunduppfödare och båtägare 
Svenska Båtunionen
Har sedan länge varit hunduppfödare och stor vana med hund på 
sjön. Det svåraste momentet är att få hunden på/av båten utan att 
den trillar i! Ett annat stort problem är att få tag i en stor blöt hund 
när den också väl har trillat i då den blir väldigt hal i pälsen. 

Hon har flytväst till sina hundar, och ser idag ett problem med de 
remmar som går under magen och glider runt på hundens kropp 
och orsakar punktsmärtor vid lyft. Hennes behov av flytväst skulle 
vara en så smidig och rörlig flytväst som möjligt som erbjuder hun-
den flythjälp.

Pernilla Gråberg, sjukgymnast 
Albano Djursjukhus Rehabilitering
Menar att en panikslagen hund som fallit från en båt i hårt väder 
har betydligt svårare att hålla sig flytande än en hund som vard-
agssimmar på spegelblankt vatten. 
Hunden springer gärna ner och simmar i isigt vatten bara moti-
vationen är tillräckligt stor tex om den jagar en fågel. Den bryr sig 
kanske inte så mycket om kylan just då men kan bli nerkyld på 
vägen hem när den är blöt och det är kallt ute. Över lag kan man 
också säga att som för människor spelar den egna konditionen på 
hunden roll då det gäller graden av tålighet och uthållighet i vatten 
under en längre tid.

Kommentarer på hundforumet www.vovve.nu:

“Flytväst är bra att ha om man behöver fiska upp dem någon-
stans.”

“Använd flytväst. Men ha absolut inte en som är för stor, för då tip-
par hunden lätt framåt och om dom trillar i vattnet så druknar dom 
av den anledningen.”

“Ett tips när det gäller att få hunden i och ur båten är att använda 
en kraftig väska/bag och sätta hunden i den. Det gör ombord och 
ilandstigningen mycket enklare och säkrare.”

“Sy en hundbärväska specialanpassad till just din hund!
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Intervjuer   / besök hundrehabilitering på Arninge Djurklinik
                        samtal med sjukgymnast Anna Holmgren

“den måste vara anpassad efter varje ras”

“problem idag för särskilt taxar och långa hundar” 

“västen måste gå längs hela ryggen, det är där hunden får 
sin styrka och balans vid simning” 

“spännen på sidan skaver idag och är i vägen för hundens 
rörelser”

“ fickorna på sidan är till för att lägga vikter i för att få hun-
den i rak position i vattnet”

Jag fick kontakt med Arninge Djurklinik som visade sig ha ett hun-
drehab center med simning för ex opererade hundar. Dessa an-
vände flytvästar dagligen och kom med bra synpunkter på prob-
lem med dagens västar! De blev en bra kontakt under projektet 
med synpunkter på funktion och konstruktion av västen.
Här kommer några citat som sammanfattar den information jag 
fick med mig in i mitt vidare modellarbete!
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“Hunden får sitt stöd i vattnet av västen via ryggen. 
En trött hund sjunker med bakdelen först, därför är det viktigt att 
västen går så långt ner på ryggpartiet som möjligt för att stödja 
bakdelen.”

Intervjuer   / besök hundrehabilitering på Arninge Djurklinik
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Funktionsanalys   / hundens anatomi och fysiologi

Tyngdpunkt vid lyft Muskulatur och organ

lever och 
mage könsorgan

lungor

Labrador Retriever

För att få mer förståelse för hur hunden är uppbyggd och 
vilka delar av dess kropp som kommer påverkas av flytvästen 
främst vid lyft, gjorde jag en snabb undersökning av dess 
anatomi. 
Sedan tidigare bestämde jag också att bygga och konstruera 
västen efter storleken av en labrador, för att sedan visa på hur 
man får anpassa den efter andra storlekar och raser.
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Funktionsanalys   / besök textil- och båtmässa

tydligt och kraftigt handtag 

in/utsida med olika materialsmidig framdeltydliga reflexer

Jag besökte två mässor under exjobbet; Nordic Fabric Fair i Borås 
där jag fick kontakt med textil leverantörer och producenter. Det 
var en bra erfarenhet då jag fick mer insikt i hur tekniska textilier 
fungerar i verkligheten och tillämpas på produkter. Jag fick även en 
hel del prover och detaljer skickat till mig!

Båtmässan Allt för sjön var också ett bra besök då jag fick insikt i 
hur sjölivet fungerar och fick bra kontakter dels med flytväst lever-
antörer, men också myndigheter som Kustbevakningen, Svenska 
Båtunionen för statistik mm.
Under mitt mässbesök fick jag även möjlighet att gå runt och se på 
marknadens konkurrenter för att kunna göra en funktionsanalys.
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Funktionsanalys /problemområden

Uppblåsbar eller fast form?

Remmar eller helt tygstycke under buken?

Flytmaterial och dess fördelning på flytvästen?

Jag fick snart reda på att den fasta formen lämpar sig 
bäst, då man inte vill riskera att den uppblåsbara utlöses 
i onödan t ex då hunden badar på en strand.

Detta var en av mina huvud frågeställningar, då jag genom 
intervjuer med veterinär och hundvårdare fick klart för 
mig att remmar runt buken orsakar smärtor hos hunden. 
En amerikansk producent har idag ett större tygstycke 
som fördelar trycket runt bröstet. Dock måste denna vara 
flexibel och rörlig.

Att fördela flytmaterialet skapar fack som blir mer rörligare 
för användaren. Även om förändringen är minimal, ger den 
intrycket att ge mer rörlighet, vilket är positivt ur ägarens 
synvinkel.
Idag finns även ett finskt märke som använder sig av poly-
styrenkulor. Det gör flytvästen mer följsam. Dock upplevs 
den som en säck ärtor, vilket är lite negativt...
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Värdeord

professionalitet

säkerhet

innovativ design

skyddande delar
stort handtag
kraftiga fästen
reflexer
tydlighet i användandet

tydligt uttryck
förtroendeingivande
in/utsida
olika material för olika funktioner

färg- formglädje
kontraster
förnyelse inom produktområdet

För att kunna inleda designfasen och skissarbetet satte jag upp 
värdeord att utgå ifrån, som dels innehöll Helly Hansens riktlinjer 
och även mina egna mål med projektet. 
För att ytterligare förtydliga orden gav jag dem gestalt i form av 
kläder och accessoarer på marknaden som inspiration.



��

Moodboard

För att inleda mitt designarbete sammanställde jag en moodboard 
med alla de delar som jag ville få uttryckt i mitt arbete. Dels funk-
tionsbitarna men även formelementen och uttrycket för den världen 
som västen skulle komma att leva i.



��

Skissfas 1 Undersökning av konstruktionen med profilen och sidvyn av västen på hunden. 
Jag tittar också på hur remmar, fästen och ev dragkedja kan användas i konstruk-
tionen! 
Jag fick dock snabbt svar på att dragkedja inte fungerar med tanke på all päls 
som kan fastna.



��

Här tittade jag mer på hur man kunde ersätta remmarna under buken 
med tygstycke. Jag ville även dela upp flytmaterialet för att ge en känsla 
av rörlighet och komfort, och undersökte hur detta kunde göras på ett 
bra sätt.



��

Jag tittade även på färgkombinationer och hur detta 
skulle se ut. Mönster, färger mm sattes på västen för att 
utvärderas till nästa skissfas. 



��

Handtagsformer och infästningar provades också för att testa 
intrycket av styrka och robusthet för att klara av att lyfta en hund 
med. Hur handtagen skulle placeras och antalet av dessa tes-
tades också.
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Skissmodell och provkonstruktioner

Jag byggde en form av en hund i frigolit som jag sedan färgade in 
med grå plastfärg för att ha som provmodell inför framtagningen 
av prototypen.   
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På formen konstruerade jag tre olika västar med olika utseende 
och funktion gällande spänn- och fästanordning och handtag. 
Hur många handtag och i vilken ledd de skulle sitta spelar roll 
för hur man håller i hunden, lyfter upp den, styr den vid rehabsim 
mm. 

Jag träffade sjukgymnasterna på Arninge Djurklinik ännu en gång 
för kommentarer och utvärdering av mina skissmodeller. Slutsat-
sen av denna funktionsstudie blev att jag valde koncept 3 då den 
fördelade trycket bäst och mest ergonomiskt för hunden. Det var 
även ett helt nytt uttryck för produkten på marknaden, och kom-
mer därför få ett nyhetsvärde.

väst 1 

klassiskt utseende och två 
remmar runt buken, samt två 
handtag parallellt vertikalt

väst 2 

samma utseende som den 
klassiska modellen, men med 
en bred rem runt buken för 
att fördela trycket vid lyftet, 
samt två handtag i följd hori-
sontellt

väst 3 

nytt utseende med remmar 
mellan framben och under 
buk för att ytterligare fördela 
tryck vid lyft, samt två hand-
tag parallellt horisontellt
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Skissfas 2 

Under skissfas två tog jag ett steg tillbaka 
för att undersöka uttrycket av hunden när 
västen satt på. Olika linjer ger olika uttryck, 
och jag tittade närmare på detta.

Handtagens placering var viktig, dels för styrka 
och kraft vid lyft, men också för att möjliggöra 
två mans grepp vid behov, ex om man tar upp 
hunden ifrån vattnet till en båt. Samtidigt ska det 
vara enkelt att få ett stadigt grepp om västen om 
man är själv.
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Jag skissade nu även på den modell jag hade byggt för att 
sätta linjerna på en 3D modell. Jag undersökte antalet ränder 
som skulle vara de uppdelade flytfacken, samt deras storlek 
och bredd. 
Ojämn tjocklek på ränderna gav ett rörligt och aktivt intryck, 
samtidigt som det då gick att lägga delningarna anpassat 
efter hundens anatomi och muskulatur.
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Under den andra skissfasen gick jag också mer i detalj in 
på linjespel, möten och att alla delar skulle passa ihop med 
linjerna och färgerna. 
Jag beslöt att låta remmarna gå runt hela kroppen för att ge 
säkerhet vid lyft, men jag valde att bara låta dem gå på utsi-
dan på halva västen för att inte remmarna skulle ta över det 
visuella uttrycket. 



��

Jag ville få upp en stringens i formen som jag tycker helt saknas på 
dagens västar. Tydliga riktningar i linjerna samt material, funktioner 
och former som fyller ett syfte. 



��

Jag tog skisserna och ritade upp dem på hunden med svart 
tejp som jag sedan kalkerade av med mönsterpapper. 

Många remmar och linjemöten skulle passas ihop för att 
ge en fint linjespel även när hunden skulle vara i rörelse. 
Jag tänkte mycket på att frigöra de rörliga delarna av hun-
den som är mycket aktiva under bla  simningen.

Mönsterframtagning



��

För att få mer verklighetskänsla gjorde jag en liknande modell 
i skumgummi för att få upp den volym som västen skulle få i 
färdigt skick. 
Det svåra var att fundera ut hur man skulle kunna göra västen 
reglerbar och justerbar på hunden utan att förlora formen och 
de linjer jag ville få fram. 
Jag provade också länge de olika linjer som skulle komma 
fram, och ville få dem att passa in i konstruktionen.

Mönsterframtagning
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Just det främre partiet som band ihop selen med den övre 
delen blev viktig att kommunicera i form. 

Det blev en helt ny konstruktion och ett nytt uttryck för produk-
ten hundflytvästar i sig, och jag ville därför vara noggrann att 
kommunicera komfort och säkerhet på denna punkten då det 
är här som hunden får den mesta delen tryck vid lyft . 



��

På den textilmässa jag besökte i Borås i början av projektet fick jag 
kontakt med producenter av spännen, band och remmar som jag 
fick prover av. Reflexerna fick jag på beställning av 3M.

Jag fick hjälp av en kompis på textilinstitutionen att brodera in Hel-
ly Hansens logga på mitt tyg. Jag ville ha en relativt stor och tydlig 
logga med hög konstrast, som de har på sina flytvästar idag.

Detaljer och material
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Färg och grafik

Jag gjorde en analys av Helly Hansens färger i 
deras kollektioner, och såg en tendens av mat-
ta, svart- vita kombinationer i kontrast mot klara   
accentfärger. 

Jag tog upp detta genom att välja ut två mattare 
färger mot det svartvita, och sedan en klar blå 
och röd färg som jag tyckte spelade bra ihop och 
just blev ett roligare och nytt uttryck på västen. 

För att komma ifrån säkerhetsuttrycket, utan att 
förlora seriösiteten och förtroendet av produkten 
valde jag dessa färger som jag tyckte uttryckte 
mer fritid och sport. 

Logotypen ville jag dock hålla ren och tydlig, och 
den fick därför kvarstå som svart- vit.

Säkerhets- och informations lappen på insidan 
av västen ville jag skulle ha med de viktigaste 
bitarna av vad västen skulle utföra och vad som 
var nytt med just denna produkt.

      Dog Buoyancy Aid
This is a dog life vest made for use near or on the 
water, produced and constructed to have your dog in
safety and comfort during freetime. It consists of:

> Justable bounds around body and chest
> Soft harness for comfort and safety
> Strong handles for easy and fast grip 
> Clear reflectors for sight in darkness
> Divided floatingmaterial for comfort
> Clear D ring for attachment of lead and cords
> Provides protection against cold

Size L 15-40 kg

Retriever
Boxer
German Shepherd
Doberman
Collie

Setter
Large Poodle
Springer Spaniel
Airdaleterrier
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Prototyp i tyg

Jag var tvungen att sy två provmodeller så nära slutresultatet som 
möjligt för att där kunna göra felen som rättades till i slutmodellen. 
Först sydde jag en i bomullstyg, och sen en i den bävernylon som 
jag hade köpt. 
Att pussla ihop hela västen med alla delar; selar, spännen, D-rin-
gar, och det uppdelade flytmaterialet tog sin tid, men efter ett tag 
föll alla delar och linjer på plats!
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Konstruktion

Jag har valt att göra fem storlekar på 
modellen. Varje storlek har ca 5 cm 
överlappning vid de två öppningarna, 
så att västen ska vara reglerbar och 
kunna sitta bra på olika hundstorlekar 
och kropps former. 

Runt hela kroppen går två remmar för 
styrka och säkerhet vid lyft. De går 
på utsidan av västen på höger halva 
av formen, för att sedan på vänster 
sida löpa på insidan. Jag ville få bort 
mängden remmar som är för domin-
erande i uttrycket på dagens västar.

Remmen för huvudhandtaget går runt 
hela västen för att ge extra kraft. Un-
der remmen löper en latta (skena av 
glasfiber) för att förhindra att västen 
böjer sig när man lyfter i de yttre min-
dre handtagen. 

öppning med spänne

placering av D - ring

handtag

latta (förstärkande skena)
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Storleksanpassning 

(cm)

Tax Cocker spaniel Schäfer 
Labrador

New Foundland
Berner Senner

Grand Danois

Jag gjorde en undersökning efter hur storleksanpassningen ser ut 
i dag, för att sedan förändra och optimera den, då detta var en av 
de större problemen med dagens västar. 
Jag lade till tyg på längden för att få ner västen på hela ryggen, och 
även lite tyg på bredden för att få upp en volym av formen. 

0-8 kg 8- 15 kg

S M

15- 40 kg

L

40 kg

XL

40 kg

XXL

+

�� �� �� �0 70

�8
�8

�8
�8 �8
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Material 

Jag ville ha material som skulle vara 
lätta och slittåliga för bruk i den miljö 
västen skulle användas i. 

Alla tyger är i polyester och flytmateri-
alet som kommer från Helly Hansen är 
av polyeten. 

De delar som jag ville betona som de 
skyddande och symboliserar säkerhet-
en på västen har jag beklätt med mesh 
för att visa upp detta. Dessa bitar är 
framträdande på insidan av västen.

Utsida Insida

mesh

meshpolyester 
band

neopren
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Slutkoncept



��

Slutkoncept
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Slutkoncept

Float Coat 365
®
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Slutkoncept

Slutkonceptet blev en flytväst för hundar med alla dess detaljer 
och funktioner. Modellarbetet tog ca tre- fyra veckor att samman-
ställa med hjälp av Jonas Dolk som kom med en massa bra tips 
och konstruktionslösningar på västen. 

Min tanke är att nu ha levererat en flytväst i samarbete med Helly 
Hansen, och ha utvecklat dels funktionen och kvaltiteten på da-
gens hundflytvästar samtidigt som jag har velat ge västen ett nytt 
uttryck och profilera den mer som en livsstilsprodukt. 
Flytvästar för människor har sedan tio år tillbaka gått mot det hål-
let, så det känns helt naturligt att även flytvästar för hundar följer 
efter i det spåret. 

Sammantaget kan jag själv säga att själv är väldigt nöjd med mitt 
projekt! Det kändes som ett roligt projekt att få genomföra och 
utveckla under den här tiden! Jag upplever att jag har just lärt mig 
en hel del nya saker, kommit i kontakt med andra discipliner och 
kompetenser och framför allt fått tillämpa alla mina kunskaper i ett 
och samma projekt. 
   Att också få börja helt från noll till att slutföra en färdig prototyp 
känns väldigt givande, då det inte är i många projekt som man får 
möjligheten att ta det så långt. Det har också varit väldigt roligt att 
se hur alla i klassen har åstadkommit enorma resultat på denna 
tiden, det är något vi alla kommer ta med oss i framtiden!
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Tack till:

Böcker

Melin, Frans, Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla 
starka varumärken, Liber 1999

Nationalmuseum, Identitet- om varumärken, tecken och sym-
boler, Rasters Förlag 2002

SVID, Under ytan: en antologi om designforskning, Rasters 
förlag 2007

Zetterlund, Christina, Design i informationsåldern- om strat-
egisk design, historia och praktik, Rasters Förlag 2002

Artiklar

Bylund, Jonas, Enqvist, Andreas och Ögren, Björn, Design 
genom Storytelling, Magisteruppsats Konstfack 2005

Gullberg, Gustav, Företagsidentitet- varumärkets mekanis-
mer, Konstfack 2004

Salzer-Mörling, Miriam och Strannegård, Lars, Identitet- om 
varumärken tecken och symboler Raster Förlag 2002

Schultz, Majken och Hatch, Mary Jo, Identitet- om varumärk-
en tecken och symboler Raster Förlag 2002

Peter Ejvinsson
Jonas Dolk
Ulrica Bohné

Knut Ååsle på Helly Hansen
Bandi 
3M 
Jonas Steibert på Japac
Sjukgymnasterna på rehabsimmet på Arninge Djurklinik

Klassen!
Reiner 
mina nära och kära.......

Källförteckning:
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Funktionsanalys

För att underlätta de olika 
besluten runt designen och 
klargöra viktiga punkter 
i flytvästen gjorde jag en 
enkel funktionsanalys:

HF = Huvudfunktion
N = Nödvändig
Ö = Önskvärd
O = Onödig

/Brukarfunktioner

Funktion Klass Anmärkning

Flytkraft

Kvalitet

Påtagning

Avtagning

Storleksanpassning

Rörlighet

Smidighet

Eldsäkerhet

Sökande

Fasthakning

Rengöring

Torktid

Lyftmoment

Förstålighet

Erbjuda

Uttrycka

Underlätta

Underlätta

Möjliggöra

Maximera

Maximera

Maximera

Underlätta

Möjliggöra

Tåla

Maximera

Maximera

Äga

HF

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

HF

N

För hunden

För olika hundraser

För hunden

Vid olycksfall

För människa 

Bilagor
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Funktionsanalys /Konstruktion

Funktion Klass Anmärkning

CE krav

Saltvatten

Solljus

Temperaturskillnader

Olja

Lyft

Livslängd

Storleksanpassning

Kvalitet

Uppfylla

Tåla

Maximera

Underlätta

Äga

HF

N

N

N

N

N

Ö

Ö

Ö

Tåla

Tåla

Tåla

Tåla

För olika hundraser
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Funktionsanalys /Säkerhet

Funktion Klass Anmärkning

Flytkraft

Påtagning

Avtagning

Eldsäkerhet

Sökande

Fasthakning

Lyftmoment

Förstålighet

Erbjuda

Underlätta

Underlätta

Maximera

Underlätta

Möjliggöra

Maximera

Äga

HF

Ö

Ö

Ö

HF

Ö

N

Ö

VärmningErbjuda Ö

För hunden

För människan

Vid nedkylning
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Funktionsanalys /Beståndsdelar på flytvästen

Visselpipa

Flytmaterial

Stoppning

Värmande material

Fäste runt halsen

Handtag

Lyftöglor

Reflexer

Remmar

Lyftkrage

Lampa

Fickor

Funktionsanalys /Ergonomi

Funktion Klass Anmärkning

Kroppsanpassning

Vikt

Rörlighet

Skavning

Kroppsrörelser

Allergier

Maximera

MInimera

Ö

Ö

Ö

Ö

N

Ö

Maximera

Minimera

Maximera

Undvika
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Funktionsanalys /Marknadsföring

Klass AnmärkningFunktion

Målgruppen

Efterfrågan

Företagsimage

Identitet

Mode

Trend

Tilltala

Skapa

N

N

Ö

Ö

Ö

Ö

Understryka

Markera

Uttrycka

Följa/ Skapa

Uppmärksamhet

Produktnamn

Kvalitet

Märkesmedvetenhet

Ö

Ö

N

Ö

Skapa

Exponera/ Äga

Uttrycka

Skapa

För Helly Hansen


