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Förord 
 
Likt många andra branscher hårdnar med tiden konkurrensen inom friluftsområdet. Det finns 
många aktörer som slåss på samma marknad och konkurrenter som tidigare verkade på andra 
sidan jorden har idag produkter på hyllan intill i butiken. Det gäller för aktörerna att vara först 
med nya tekniska lösningar och att ha den senaste designen för att behålla sina 
marknadsandelar.  

Detta examensarbete har varit en givande avslutning på civilingenjörsutbildningen 
Ergonomisk design och Produktion vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet har inneburit 
motgångar och framgångar men i och med att ett resultat finns i form av en fullständig 
tillverkningsbeskrivning på en ryggsäck som båda är nöjda med känns det som en bekräftelse 
på alla timmar i projektrummet har betalat sig. Den kunskap utbildningen har givit inom 
produktutveckling har tydligt visat sig vara värdefull. 

Projektupplägget har inneburit möjligheten att få arbeta med två företag som är ledande i 
Sverige inom sina områden, Haglöfs och ErgonomiDesign. Handledarna på respektive företag 
har yrken som båda finner attraktiva och de har kunnat dela med sig mycket av sina lärdomar.   

Det har varit stort intresse kring examensarbetet bland studiekamrater.  Det har inneburit att 
många bra idéer har kommit fram om vilka funktioner deras ryggsäck skulle innehålla om de 
hade möjlighet att bestämma. Deras intresse och engagemang har hjälp till att hålla 
kreativiteten uppe under våren 2010. 

 

Vi vill tacka de som hjälpt till och stöttat oss under arbetet: 
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Sammanfattning 
 
Examensarbetet beskriver den designprocess som genomförts under utvecklingen av en 
vardagsryggsäck för friluftsföretaget Haglöfs Scandinavia AB. Målet med ryggsäcken har 
varit att det ska vara en produkt som tilltalar målgruppen stilmedvetna, yngre människor med 
friluftsintresse. Den ska ha en tilltalande design och innehålla funktioner som underlättar en 
vardag med skola, arbete och till träning.  
 
Syftet med projektet var att komplettera tidigare kunskaper inom produktutveckling med 
kunskaper om textildesign och frilufsprodukter. Haglöfs värdesätter inspiration och att få 
åsikter om brister användare ser i deras kollektion. 
 
Arbetet inleds med att skapa en designplattform som utgörs av information nödvändig för en 
givande idégenerering. Ryggsäcken delas upp i undergrupper för att få en så genomarbetat 
ryggsäck som möjligt. Olika kreativa metoder används sedan för idégenereringar inom de 
specifika områdena. 
 
Omfattande idégenereringar efterföljt av lika många systematiska gallringar genomförs för att 
leda fram till ett valt slutkoncept. Det valda konceptet genomgår sedan en detaljdesign för att 
tillsist presenteras med illustrationer och en fullständig tillverkningsbeskrivning. 
 
Resultatet av examensarbetet är en väl genomarbetad ryggsäck där mycket fokus har lagts på 
designen som kompletterats med funktioner, varav ett antal inte finns på marknaden vid 
projektets genomförande.  
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Abstract 
 
This essay is describing the design process that has been made during the development of a 
daypack bag for the outdoor company Haglöfs Scandinavia AB. The goal has been to develop 
a product that appeals to the target group which we self belongs to, trend conscious younger 
people with an interest in outdoor life. The product should have a appealing design and 
include functions which contributes to make the weekdays easier with school, work and 
training.  

From our view the use of the project has been to complete our previously knowledge in 
product development with a new understanding about fabrics and outdoor equipments. 
Haglöfs appreciate inspiration and opinions about weaknesses in their collections. 

The work starts by constructing a design platform which consist of information that are 
necessary for providing generation of ideas. The backpack is divided and worked with in 
different subparts to make a product that is as well-worked as possible. Different creative 
methods are used to generate ideas within the specific subparts. 

Numerous generations of ideas complied with the same amount of systematical selections are 
made to head forward to a final concept. Thereafter the chosen concept is going through a 
detail design to finally be presented with illustrations and a complete description of 
manufacturing.  

The result of the essay is a well-worked daypack with focus on design and with several 
functions that did not exist on the market during the project. 
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1 Inledning 
 
Haglöfs Scandinavia AB som det här projektet har gjorts mot, erbjuder ett stort antal 
ryggsäckar inom ett flertal användningsområden. Den sektionen som är ekonomiskt viktigast 
för företaget är ryggsäckar av typen ”daypack”. Daypack är branschens benämning på 
vardagsryggsäckar som används för till exempel studier eller träning och hos Haglöfs finns de 
representerade inom flera kollektioner.  
 
Arbetet har utförts i lokaler på Luleå Tekniska Universitet med Stig Karlsson som handledare. 
Haglöfs som har sin produktutveckling i Järfälla har stått till förfogande med 
avstämningsmöten där chefdesignern för ”Hardware”, Henrik Kax har fungerat som 
handledare. Den kontinuerliga handledningen har skett med Elisabeth Ramel-Wåhrberg på 
Ergonomidesign i Bromma. Vid tre tillfällen under processen har arbetet setts över 
tillsammans med Henrik och Elisabeth på plats i Stockholm. 
 
Historien om Haglöfs startade i Torsång i Dalarna. År 1914 tillverkade Victor Haglöfs de 
första ryggsäckarna, Outstanding Outdoor Equipment som såldes för 90 öre stycket. De första 
kunderna var skogsfolk och bönder som levde i närområdet. År 2010 bestod kollektionen av 
cirka 350 artiklar och företaget tillverkade över en miljon produkter under året. Kollektionen 
bestod framförallt av ryggsäckar, sovsäckar, kläder och skor som säljs på 15 marknader i hela 
Skandinavien, Europa och Japan. (www.haglofs.se, 2010-04-13) 
 

1.1 Bakgrund 
 

Projektidén uppstod med uppfattningen att ingen av de daypacks som Haglöfs erbjuder med 
funktioner som är anpassade för vardagslivet har ett formspråk som tilltalar målgruppen yngre 
friluftsmänniskor. En vanlig situation är att de ryggsäckar som köps för användning i 
vardagslivet ofta är av typen avancerade friluftsryggsäckar och innehåller många gånger till 
exempel isyxefästen och fästen för att bära skidor. Projektmålet blev att skapa en daypack 
som var anpassad för studier och träning men med ett formspråk som tilltalade yngre 
människor med friluftsintresse, alltså den målgrupp vi själva tillhör. 
 

1.2 Syfte 
 
Båda undertecknade har ett stort friluftsintresse och ett examensarbete inom friluftsbranschen 
fördes tidigt på tal. Att låta projektet behandla en process som till stor del innebar 
produktutveckling inom textilområdet sågs som ett motiverat komplement till den kunskap 
båda besatt före arbetes genomförande. 
 
Haglöfs söker hela tiden nya lösningar och ny inspiration. Att stödja ett externt arbete utan att 
ansvara för den kontinuerliga handledningen ger en bra feedback på vilka brister och önskade 
ändringar utomstående personer ser hos företagets produkter.  
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1.3 Mål 
 
- Vid projektets slut skall material för framtagning av en verklig prototyp finnas.  
 
- Arbetet skall resultera i en produkt som uppfyller de önskemål som framkommit genom 
kravspecifikation och målgruppsundersökningar.  
 
- Att skapa ett formutryck och ett antal lösningar och som inte finns på tidigare 
haglöfsprodukter för att ge produkten en signatur samt att skapa en produkt som täcker ett 
behov som Haglöfs inte tidigare täckt.  
 
- Arbetet skall dokumenteras fortlöpande och presenteras i form av en rapport och en muntlig 
examensredovisning. 
 
- Resultatet av examensarbetet kommer även presenteras med digitala illustrationer. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Examensarbetet kommer inte att behandla: 

 
- hållfasthetsberäkningar. 

 
- materialundersökningar som sträcker sig utanför branschstandard. Endast material som finns 
hos tillverkare kommer att ingå i slutresultat. 

 
- mönsterkonstruktion. 

 
- tillverkning av prototyp. 

 
- utformning och konstruktion av nya plastdetaljer. 

 
- kalkylering av tillverkningskostnader. 
 

1.5 Tidsplanering 
 
För att kunna fördela den tid som fanns till förfogande för projektet på ett effektivt sätt 
skapades ett Gantt-schema (Bilaga A). Där planerades tidsupplägget i stort och val av vilka 
moment som skulle ingå i processen gjordes. Schemat justerades under tiden som projektet 
fortlöpte då till exempel datum för avstämningsmöten kunde behöva flyttas för att passa alla 
parter. 
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2. Metod 

Produktutvecklingsprocessen har beskrivits i mycket litteratur, och oavsett hur många de olika 
stegen är och vad de kallas är den övergripande processen i princip densamma. Exempel på 
hur denna process kan se ut beskrivs i bland annat Bohgard m.fl. (2008), Johannesson m.fl. 
(2004), och Ulrich och Eppinger (1995). Även om detaljnivån varierar vid olika beskrivningar 
av utvecklingsprocessen är indelningen i de fyra stegen utformning av krav/funktion/uppgift, 
konceptuell utformning, detaljerad utformning och konstruktion gemensam för de flesta upp- 
fattningar (Bohgard m.fl., 2008).  
 
Oavsett vilka moment som inkluderas i processen så liknar upplägget vanligtvis den som 
används i det här projektet. Upplägget för det här projektet inkluderar Förstudie, 
Konceptgenerering, Konceptval och Detaljdesign som leder fram till en färdig Produkt (se fig. 
2.1). Förstudien skapar den designplattform som bestämmer vad resten av processen bör 
fokuseras på. Under konceptgenereringen som kan repeteras flera gånger skapas de i idéer 
som det sedan väljs mellan under konceptvalet. Det valda slutkonceptet genomgår sedan en 
detaljdesign för att förbättras, förtydligas och anpassas innan det fungerar som underlag till en 
färdig produkt. 
 
 

 
Fig. 2.1 Produktutvecklingsprocessen 

 

2.1 Intervjuer 
 
Samtalsform som primärt syftar till utfrågning av en person. Den äldsta formen finns i 
förhöret. Mest känd har intervjun blivit som journalistiskt arbetsinstrument. Senare har den 
utvecklats som arbetsmetod även inom psykologi och socialt arbete, liksom den används som 
datainsamlingsform i frågeundersökningar. (www.ne.se, 2010-06-01) 
 
I det här arbetet används intervjuer som metod för informationsinsamling. Den mest 
strukturerade metoden är när informanten intervjuas efter ett färdigställt frågeformulär. 
Intervjuformen som benämns som spontana intervjuer används också och sker utan formulär 
som en mer öppen intervju där informanten är med och styr ämnet för att innefatta de 
områden som av båda parter känns motiverade. 
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2.2 Enkäter 
 
Journalistisk metod som innebär att en eller flera frågor, vanligen i ett dagsaktuellt ämne, 
ställs till ett antal personer, vilkas svar återges mer eller mindre fullständigt. 
(www.ne.se, 2010-06-01) 
 
I projektet användes enkät som metod att samla in den information som behövdes som 
beslutsunder. Enkäten innehöll ett antal frågor som besvaras med till exempel fri text eller ett 
betyg. 
 

2.3 Konkurrentkartläggning 
 
Konkurrentanalysen kan göras på olika sätt och hur djupgående den behöver vara är helt upp 
till problemställningen för projektet. En enkel form av konkurrentanalys innebär i stora drag 
följande arbetssteg. (Ulrich & Eppinger, 1995) 

 
- Identifiera konkurrenter 
- Identifiera deras lösningar på liknande problem 
- Analysera deras styrkor och svagheter 
- Jämför med identifierade kundbehov 

 

2.4 Benchmarking 
 
En Benchmarking innebär att man mäter hur väl till exempel ett företag eller en bransch 
presterar jämfört med andra företag eller branscher. Benchmarking har utvecklats till en 
managementteknik genom att jämföra hela eller delar av verksamheten i till exempel ett 
företag med en väl fungerande verksamhet representerande "best practice". Eftersom personal 
från de båda enheterna deltar i jämförelsen har benchmarking blivit ett viktigt instrument för 
kunskapsöverföring mellan verksamheter och för organisatorisk förändring. (www.ne.se, 
2010-06-01) 
 
En klassisk ”Benchmarking” för produktutvecklare går till så att man samlar produkter från 
de tillverkare man anser marknadsledande inom området. Där analyserar man produkterna 
utifrån hur de fungerar, hur de kan vara tillverkade, vilka material de innehåller m.m. Den 
insamlade informationen används sedan för att förbättra sin egen process och sitt resultat. 
 

2.5 Brainstorming 6-3-5 
 
Metoden går ut på att en grupp på sex (6) personer genererar tre (3) idéer på fem (5) minuter. 
Idéerna beskrivs direkt på ett papper som efter att de fem minuterna passerat roteras vidare till 
nästa deltagare i sexmannagruppen. Alla sex papper som roteras tillhör ett angivet 
problemområde som behöver lösningar. Genereringen tar ca 30 min (6x5 min) att genomföra 
och ger 108 lösningar. (www.mycoted.com, 2010-02-10) 
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2.6 Brainwriting 
 
Brainwriting liknar den klassiska metoden Brainstorming där en grupp efter att ha blivit 
introducerade för ett problem, fritt får generera idéer till lösningar under en tid. Skillnaden är 
att under en brainwriting beskiver deltagarna sina idéer på ett papper genom text eller 
illustrationer istället för att diskutera dem i grupp. Fördelarna är då att deltagarna inte styr 
eller påverkar varandra under genomförandet, att alla kan arbeta parallellt och att idéerna 
automatiskt finns dokumenterade.  (www.mycoted.com, 2010-02-10) 
 

2.7 Scenariobaserad idégenerering 
 
Vid scenariobaserad idégenerering beskriver en gruppledare en situation för deltagarna. 
Situationen innehåller ett problem som måste lösas. Metoden kombineras sedan med någon 
annan lämplig idégenereringsmetod så att deltagarna på lämpligaste sätt får uttrycka sina 
lösningar på problemet verbalt eller på papper. (www.mycoted.com, 2010-02-10) 
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2.8 Skissning 
 
Att teckna för hand är inledningsvis ofta den effektivaste metoden att skapa former och visa 
funktioner. Illustreringarna kan sedan utvecklas eller göras från flera riktningar för att göra 
dem mer precisa eller beskrivande. Exempel visas i bild 2.1. 

 
Bild 2.1 Skissning 

 

2.9 Lermodellering 
 
Att använda lera för framtagning av former är en metod som snabbt ger skaparen en känsla av 
hur tankarna fungerar i verkligheten.  Materialet är lätt att ändra i och med verktyg kan man 
”rita” i ytan för att experimentera med till exempel delningslinjer och ytstruktur (se bild 2.2).  
 

 
Bild 2.2 Lermodellering 
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2.10 Digital illustrering 
 
Ett bra modernt sätt att illustrera ett material är att rita upp det digitalt, bild 2.3. 
Ändringsmöjligheterna som kommer med de digitala metoderna ger användaren en möjlighet 
att snabbt se sina idéer i ett stort antal färger och materialstrukturer. 
 
 

     
        Bild 2.3 Digital illustrering 
 
 

2.11 Viktning 
 
Eftersom att produktutvecklingsprocessen är en iterativ process återkommer val av koncept 
ofta i flera faser av processen, från det breda urvalet i början av konceptgenereringen till slutet 
då valen är inriktade mot detaljdesign och förfining av koncept. Till konceptvalsfasen bör det 
finnas konceptlösningar som täcker samtliga identifierade kundbehov, då ett stort antal 
koncept ökar chanserna att i resultatet uppnå en attraktiv och kundfokuserad produkt. Vare sig 
det gäller ett första urval eller det slutgiltiga konceptvalet är det av ytterst stor vikt att dessa 
val grundar sig på tidigare identifierade kundbehov och krav. För att styrka valen bör därför 
samtliga koncept jämföras och mätas mot kraven för att se hur väl de olika kraven uppfylls. 
De koncept som väljs ut ska sedan vidareutvecklas, förfinas och eventuellt designas om. 
(Ulrich & Eppinger, 1995) 
 
För att styrka de val som görs mellan olika koncept under utvecklingsprocessen kan man väga 
aktuella koncept mot varandra i en så kallad utvärderingsmall. I en utvärderingsmall 
poängsätter man koncepten enligt en poängskala, i projektets fall 1-5(där 5 betyder att 
konceptet löser behov mycket väl), på hur väl de uppfyller väsentliga funktioner, krav eller 
önskemål. Utöver denna poängskala tilldelar man även en vikt till varje funktion, krav eller 
önskemål, som symboliserar hur viktig denna är för produkten i fråga. För att få fram vilket 
av de utvärderade koncepten som svarar bäst mot kraven och önskemålen multipliceras den 
poäng som varje funktion, krav eller önskemål har fått med respektive koncepts poäng. 
Resultaten summeras och ett vinnande koncept kan koras. Ett exempel på en utvärderingsmall 
av det här slaget finns i tabell 2.1 nedan. 
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Tabell 2.1. Exempel på en utvärderingsmall (utan verklighetsförankring) med funktionernas vikt samt konceptens 
poäng inom parentes. 
 Koncept 1: Sydväst 

 
Koncept 2: Yllemössa 
 

Koncept 3: 
Bomullsmössa 
 

Tåla regn (vikt 3) (5) 15 (2) 6 (2) 6 
Bibehålla värme (vikt 2) (1) 2 (5) 10 (4) 81818 
Medge låg kostnad (vikt 1) (4) 4 (4) 4 (4) 4 
 21 Vinnande koncept! 20 18 
   
 
Utvärderingsmallar av liknande slag har använts för alla delproblem under det aktuella 
projektets gång, och finns redovisade i kapitel 7 Konceptval. 
 
För att avgöra vilket koncept som uppfyller satta krav och önskemål bäst kan man använda 
sig av s.k. viktning. Där betygsätter man faktorer som styr konceptens prestationsförmåga 
efter hur viktiga de bedöms vara. Betygsskalan är 1-5 där 5 betyder att konceptet löser ett 
behov mycket väl. Vid ett större antal faktorer bör man gruppera faktorerna i huvudgrupper. 
Viktningsprocessen inleds då med att huvudgrupperna betygssätts för att sedan betygsätta 
faktorerna som ingår i varje huvudgrupp. Multiplicerar man huvudgruppens betyg med 
faktorns betyg får man ut det meritvärde (MV) som visar hur tungt faktorn skall väga vid ett 
konceptval.  
 
I nästa skede betygsätts koncepten efter hur väl de uppfyller de styrande faktorerna. Poängen 
som genereras därifrån summeras och pekar på det koncept som enligt metoden bör väljas 
som slutkoncept.  
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3. Teori 
 
I detta kapitel avhandlas den teori som är till fördel att känna till vid vidare läsning av denna 
rapport. Kapitlet kommer att behandla teorier kring ergonomi, plaster, textiler och 
tillverkning.  
 

3.1 Ergonomi 
  
Ryggraden består av 33 sammanlänkade ryggkotor. Av dessa är 24 rörliga och de övriga är 
fasta. Varje rörlig kota sammanbinds med nästa av en led som kallas facettled. Dessa 
stabiliserar ryggraden och möjliggör den rörlighet som lämpar sig bäst. Leder i nacken och 
ländryggen ger stor rörlighet medans bröstryggens leder har en begränsad rörlighet för att 
bröstkorgen ska hållas på plats. Parallellt med ryggraden finns många olika muskler som ger 
stöd. Musklerna i buken, nacken, skinkorna och låren påverkar också ryggens hållning.  
 (Jane Hobden, 2002, s. 10-11) 
 
Genom att använda sig av en ryggsäck belastas ryggen betydligt mindre än om man skulle 
använda sig av handburna väskor. Ryggsäcken ger rörelsefrihet för armarna och möjlighet till 
en upprätt ställning som är skonsam. Risken för sned belastning och ohälsosamma vridningar 
som annars kan ge långvariga problem undviks i stor utsträckning. Vid vridande rörelser 
förskjuts kotorna en aning från det ideala läget, vilket gör att stötar och vibrationer inte 
dämpas lika bra. En ryggsäck som är ergonomiskt rätt utformad möjliggör packning av tyngre 
saker nära ryggen. Detta för att tyngdpunkten ska hamna så nära den naturligt räta lodlinjen i 
kroppen som möjligt. (Mats Bjurvald, 1998 och Rolf Nordemar, 1984, s. 119) 
 

3.2 Textilier 
 
Textilier är en benämning som sammanfattar produkter av textilfibrer, naturliga och 
konstgjorda. De material som räknas till textilier är garner, snören, tågvirke, nät spetsar, band, 
vadd, filt, fibertyg, väv och trikå. Framställning sker främst genom spinning, flätning, filtning, 
vävning, stickning, tuftning och sömnad. Kläder som huvudsakligen är tillverkad av dessa 
material benämns även som textil. 

Textilierna grupperas efter dess användning och funktioner i beklädnads-, inrednings- och 
hushålls- och tekniska textilier. Beklädnadstextiler är den största gruppen och har också flest 
funktioner. Textiler har framförallt estetiska, fysiologiska och tekniska funktioner.  

De fysiologiska funktionerna är till exempel att textilen är värmeisolerande men ändå tillåter 
borttransport av värme och svett. Tekniska funktioner är till exempel motståndskraft mot 
förslitning och tvättålighet. Egenskaper bestäms av fibrernas och fibermassans egenskaper, 
konstruktionen samt den fysikaliska och kemiska behandlingen av materialet. (www.ne.se, 
(2010-05-20) 
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3.3 Plaster 
 
För att ett konstruktionsmaterial ska få benämnas som plast måste det innehålla tillsatser 
förutom polymerer. En polymer är organiska molekylenheter som är upprepade efter en viss 
struktur. Genom polymerisation som sker vid kemiska reaktioner bildar de organiska 
molekylerna långa kedjor. Utgångsmolekylerna kallas monomerer.  
 
Om kedjorna är linjära eller grenade bildas termoplast vid höga temperaturer. Ett sådant 
material kan omformas flera gånger genom uppvärmning och blir således visköst. Glesa 
kedjor i ett tredimensionellt nätverk bildar ett gummimaterial som inte är visköst förens vid 
höga temperaturer då kedjorna går sönder. Detta kallas för vulkanisering och sker med 
kemiska reaktioner. Ett mycket tätt nätverk av kedjor bildar det styva materialet härdplats. 
Den reaktion som behövs då är härdning eller tvärbindning. (Hans Bertilsson, 1994)  
 
En färdig plastprodukts egenskaper och funktionsduglighet beror på flera faktorer som 
materialval, bearbetning och design. Utöver dessa finns yttre påverkan så som belastning och 
miljö. Polymerer är ett konstruktionsmaterial som lämpar sig väl för återvinning. 
(Carl Klason, 1978)  
 
Exempel på plastdetaljer som används inom ryggsäckstillverkning visas nedan, bild 3.1. 
 
 

           
Bild 3.1 Plastdetaljer från Duraflex 

 
 

3.4 Utveckling och tillverkning 
 
När en ny ryggsäck utvecklas anlitas oftast en designer som får bestämma ryggsäckens former 
och till viss del funktioner beroende på den kravspecifikation som satts. Detaljerade och 
förklarande skisser på design och funktion med vissa utsatta mått skickas därefter vidare till 
en mönsterkonstruktör. Mönsterkonstruktörens uppgift är att tolka de skisser och illustrationer 
som designern överlämnat och att utifrån dem skapa de mönster som skräddarna behöver för 
att sy upp den färdiga ryggsäcken. Mönsterkonstruktören kan vara extern, det utvecklande 
företagets egna eller finnas hos sluttillverkaren. 
 
De flesta företag som har ryggsäckar i sitt sortiment har sin tillverkning utomlands. Den mest 
omfattande och billigaste tillverkningen sker i Asien. De flesta av komponenterna till 
ryggsäcksproducenter tillverkas också där. 
 
För att nå ett tillfredställande resultat behövs vanligtvis ett antal korrigeringar efter det att de 
första prototyperna tillverkats. Anledningen kan till exempel vara felbedömningar gjorda av 
designern, bristande information i tillverkningsbeskrivningen eller att information försvunnit 
under processen.  
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Fig 3.1 Ex. på ryggsäckens 
uppdelning vid tillverkning 

Fig 3.2 Förklarande bild av nyttjande av tyg 

 
För att underlätta tillverkningen tillverkas ryggsäcken i separata delar, tabell 3.1, för att sedan 
slutligen sys ihop till en komplett ryggsäck. I fig 3.1 illustreras den uppdelning av ryggsäcken 
som oftast sker vid tillverkning. Delarna i sig kan sedan bestå utav ytterligare delar. Ett högt 
utnyttjande av textilerna skapar en lägre tillverkningskostnad, se fig 3.2. 
 
 

Tabell 3.1: Vanlig uppdelning vid tillverkning 
Nr: Del 
1 Frontpanel 
2 Sidopaneler 
3 Ryggplatta 
4 Bärremmar 
5 Botten 

 
 
För att minska antalet prototyper och justeringar men framför allt för att spara tid är det 
viktigt att man gör ett noggrant förarbete vid överlämning till mönsterkonstruktören. Bilder 
säger ofta mer än ord och risken för problem med kommunikationen minskar radikalt 
eftersom ingen behöver översätta någon omfattande text. I de fall man vet vilken typ av 
sömmar, överlappningar och veck som önskas är det bra att beskriva detta. Fotografier och 
namnsättningar förekommer också på redan befintliga lösningar som man vill efterlikna. 
(Hampus Östberg & Henrik Kax, 2010) 
 
  



18 
 

4 Nulägesbeskrivning 
 
I den volymstorlek som ligger inom ramen för projektets kommande koncept erbjöd Haglöfs 
under våren 2010 nio stycken modeller av ryggsäckar inom områdena Daypack – Multi, 
Daypack – Work och Mountain – Snow  (bild 4.1). Varje modell fanns i ett antal utförande 
med olika storlek och inriktning.  
 

  
   

a b c d e 

  
  

 

f g h i  
 
Bild 4.1 Daypack ryggsäckar 
 
Ryggsäck a och b är de modeller i kollektionen som stödjer förvaring av laptop och ryggsäck 
a, b och c har organizer och fack för A4-dokument. Funktionerna ansågs vara de som gör 
dessa ryggsäckar anpassade för användning i skola och eventuellt arbete.  
 

4.1 Marknadsanalys  
 
För att kartlägga det utbud som finns på marknaden bedömdes det nödvändigt att göra en 
konkurrentanalys. Marknaden för ryggsäckar består av ett enormt antal stora och små aktörer. 
Det totala utbudet räknat på modeller är självklart ännu mer omfattande så marknadsanalysen 
begränsades till de aktörer som ansågs konkurrera med Haglöfs i Sverige samt de aktörer som 
kunde fungera som inspiration för projektet. 
 
Analysen kunde effektivast göras genom internet så analysen begränsades till det som visuellt 
redovisas av företagen på deras hemsidor. Det gjorde att fokus lades på framförallt formspråk 
men även de funktioner som syns på visningskorten. Ett utplock ur bilaga B, visas nedan i 
bild 4.2. 
 



19 
 

 
 

 
Bild 4.2 Konkurrentanalys 
 

4.2 Produktgranskning  
 
För att undgå att produkten utvecklas enbart baserat på teoretiska kunskaper så gjordes ett 
antal butiksbesök. Där kunde uppbyggnad och material på ett antal ryggsäckar undersökas på 
närmare håll och även ge möjligheten att se fler av de funktioner som finns på marknaden. 
 
I samband med butiksbesöken gjordes också spontana intervjuer med personalen för att få 
information om vad som gjorde att en daypack säljer bra, vilka problem kunder kan uppleva 
och vad de själva anser utgör en bra ryggsäck.   
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4.3 Målgrupp 
 
Att utveckla en produkt som i de flesta fall tillverkas i textilier var en ny utmaning för båda.  
För att begränsa områdena med mindre kunskap till så få områden som möjligt valdes en 
projektidé som riktade sig mot den målgrupp som båda själva tillhör. Det beslutet gjorde att 
undersökningar kunde göras i de kretsar båda umgås i och att en del bedömningar kunde 
göras med den egen ”magkänsla” under utvecklingen.  
 
Målgruppsbeskrivningen illustreras i fig 4.1 och löd kortfattat: 
 
”Unga, trendmedvetna människor som lever ett aktivt liv och låter friluftsintresset lysa 
igenom hos sin vardagliga klädsel.”  

 
Fig 4.1 Målgruppsbeskrivning 
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Även den miljö som projektets målgrupp befinner sig i diskuterades och presenterades för 
Haglöfs med den moodboard som visas nedan i bild 4.3. 
 
 

 
Bild 4.3 Moodboard - miljö 
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5 Problembestämning  
 
De ryggsäckar som ingår i Haglöfs daypacksortiment är i stor utsträckning tydligt präglade av 
företagets friluftsinriktning med funktioner som isyxefästen och skidfästen. De utav Haglöfs 
ryggsäckar som innehåller funktioner för studier (se bild 5.1) representeras inte av ett 
formspråk som tilltalar yngre friluftsmänniskor. Problemsituationen är att de personer som 
ingår i den aktuella målgrupp oftast köper en ryggsäck som är utvecklad för friluftsliv men de 
använder den framför allt, ibland uteslutande, till vardagsliv.   
 

 
Bild 5.1 Haglöfs daypacks för ”vardagsliv” 

 
 
Att göra en problembestämning med ett eller flera formulerade problem var nödvändigt. Att 
lista upp dem gav en möjlighet att fokusera på huvudproblemen som upplevs med dagens 
ryggsäckar och utbud. Målet för projektet var dock att det framtagna slutkonceptet också 
skulle innehålla nya lösningar som tillförde ett mervärde snarare än löser ett problem. Dessa 
funktioner genererades inte utifrån en kravspecifikation utan skulle tas fram genom fri 
idégenerering. 
 
För att precisera tydligare vad som skulle komma att krävas utrymmesmässigt och 
funktionsmässigt listades tänkbart packinnehåll (bilaga C). Den information som bedömdes 
vara intressant för konceptframtagningen var mått och vikt.  
 

5.1 Enkät 
 
För att få en samlad bild och dokumenterad grund att ta senare beslut på så behövdes en 
undersökning på hur produktens målgrupp använder sin daypack och vilka problem som de 
upplever vid användning.  
 
Vid tillfället för projektets idésession, då målgruppen redan fanns samlad, tilldelades 
deltagarna en enkät (bilaga D)som behandlade just hur deltagarna använder sin daypack och 
vilka problem som de upplever vid användning. För att utnyttja deltagarnas kreativitet fick de 
även i enkäten möjlighet att komma med förslag på nya lösningar eller mervärdesfunktioner.  
 
Resultatet från enkäten sammanställdes och finns redovisat i bilaga E och F. Den input som 
var viktigast för den fortsatta konceptgenereringen var vilka funktioner som deltagare ansåg 
vara viktigast hos sin ryggsäck. Funktionerna finns redovisade nedan och är rangordnade efter 
antalet deltagare som nämnt dem (Endast de sex första nämndes i mer än en (1) gång). 
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- Fler lättåtkomliga fack 
- Laptopfack  
- Småfack utanpå 
- Miljövänligt tillverkad  
- Bra fack för dator och termos 
- Ställbar rygglängd 
- Löstagbara höftbälten 
- Drickhållare 
- Helt regntät 
- Nät framtill 
- Någonstans att göra av alla remmar 
- Innerfack som isolerar saker från varandra 
- Avskiljare mellan mobil och nycklar 
- Vädringsfäste utanpå 
- Skopåse 
 
De funktioner som personer nämnde att de gillade hos befintliga ryggsäckar från olika 
tillverkare var 
 
- Ryggöppning 
- Uttagbara styva material 
- Variabelt topplock 
- Pivot tail på North Face 
- Rem för att fästa saker under topplock 
- Camelback 
- Laptopficka 
- Kamerafack 
- Sidoficka med dragkedja/resår 
- Vattentäta material och dragkedjor 
- Möjlighet att spänna fast saker utanpå 
- Isolerad ficka för matlåda 
- Vattentät 
- Stöttåligt fack i ryggsäckens överdel 
 

5.2 Produktsignaler 
 
En intern diskussion fördes för att komma fram till vilka signaler ryggsäcken skulle sända för 
att nå den avsedda målgruppen. Detaljerade beskrivningar undveks för att inte kväva 
kreativiteten men för Haglöfs och Ergonomidesign redovisades tankarna kring slutproduktens 
signaler med den moodboard som visas i bild 5.2. 
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Bild 5.2 Moodboard, produktsignaler 
 

5.3 Kravspecifikation 
  
Kravspecifikationen för projektet har delvis tagits fram med Haglöfs men innehåller även 
önskemål från den informationsinsamling som gjorts bland användare och återförsäljare. 
Kravspecifikationen innehåller två typer av behov, det första är av typen ”krav” och benämns 
i tabell 5.1 med ett ”K”. Koncepten i slutskedet måste uppfylla behoven med statusen ”K”. 
Behoven som endast klassas som ett önskemål benämns i samma tabell med ”Ö”. Koncepten 
som ingår i konceptvalet gynnas av att uppfylla önskemålen till en hög grad när slutkonceptet 
skall tas fram. 
 
 

Tabell 5.1 Kravspecifikation 
 Geometri 
K Rymma laptop 15” 
K Erbjuda volym för en omgång träningskläder 
K Erbjuda förvaring för nycklar, mobil och plånbok. 
K Erbjuda förvaring av A4, böcker och pärmar 
Ö Erbjuda justerbar volym 
  
 Material 
K Tåla normal nötning för användningsområdet (5 år) 
K Tåla UV (5 år) 
K Vattenavvisande 
Ö Användning av Haglöfs leverantörer 
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 Ergonomi 
K Möjlighet att justera bärsystemet 
K Ej omotiverad egenvikt 
K Jämt avlastad mot rygg och axlar 
Ö Motverka att ojämna föremål trycker mot ryggen. 
  
 Handhavande 
K Lättåtkomliga fack 
Ö Lättåtkomliga fack vid bärande 
Ö Tillfredställande justeringsmöjligheter 
  
 Underhåll 
K Möjlig att tvätta 
Ö Lätt att rengöra 
  
 Miljö 
Ö Återvinningsbara material 
  
 Design 
Ö Ge identitet 
Ö Tilltalande formspråk 
Ö Tillförlitlighet 
Ö Flera färgkombinationer att välja mellan 
Ö Passa in hos Haglöfs produktsortiment 
  
 Tillverkning 
Ö Möjlig att tillverka i önskade material 
Ö Inga nya formverktyg 
  
 Kostnad 
Ö Rimlig kostnad i jämförelse med konkurrenter 
  
 Funktioner 
K Laptopförvaring 
Ö Fack för att skydda A4-ark  
Ö Fack som skyddar ömtåliga saker 
 

 

  



26 
 

6. Konceptgenerering 
 
Projektets största del, konceptgenereringen planerades till att pågå under sju veckor. För att 
inte styra eller prägla varandra inledningsvis satte sig båda två och skissade individuellt på 
former och idéer inom de olika områdena. Färgläggningen hölls oftast sparsam för att låta allt 
material vara neutralt gentemot varandra.  
 
Som visas i fig. 6.1 genererades idéer under en tid och sedan skedde en gallring för att i nästa 
steg till exempel utveckla, kombinera eller justera de koncept som inte gallrats ut. Detta 
skedde en eller flera gånger beroende på tid och problemets omfattning för att tillsist nå ett 
slutkoncept. Under processens inledning gjordes gallringen på känsla för att i slutskedet 
använda mer strukturerade metoder för konceptval. 
 

 
Fig 6.1 Idégenereringsprocess 

 

6.1 Idésession 
 
För att utnyttja det faktum att den målgrupp som produktutvecklingen riktas mot finns 
representerad på universitet anordnades en idésession (bild 6.1). Där fick deltagarna 
inledningsvis fylla i den enkät som gav mer information om vilka faktorer som var styrande 
vid val av ny ryggsäck. En brainstorming uppdelad i två typer av utförande (scenariobaserad 
brainwriting och 6-3-5) genomfördes för att söka nya funktioner och lösningar till 
slutkonceptet. Materialet skulle senare även fungera som inspiration och ytterligare peka på 
vad användarna önskar på sin ryggsäck. 
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Bild 6.1 Idésession 
 

6.2 Uppdelning 
 
Vid tillverkning delar mönsterkonstruktören många gånger upp ryggsäcken i mindre delar 
som tillverkas separat för att tillsammans med de andra delarna i slutskedet sys ihop till en 
färdig produkt(se kap 3.4). Uppdelningen tillverkningsmässigt faller ofta naturligt in med de 
funktionerna de olika delarna utgör. Till exempel så tillverkas ryggplattan separat, vars syfte 
är att avlasta tyngden ergonomiskt mot användare. Ryggplattan sys sedan ihop med själva 
ryggsäcksskalet vars syfte är att skapa en volym att packa i. 
 
Att arbeta med ryggsäcken uppdelad i olika områden(bild 6.2) föll sig helt naturligt från 
början och arbetsområdena delades upp i följande: 
 
- Skalet (a) 
- Ryggplatta (b)  
- Bärremmar (c) 
- Funktioner 
- Insida 
 

   
a b c 

 
Bild 6.2 Uppdelning av ryggsäck 
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6.3 Konceptgenerering -  skal (formspråk) 
 
Skalet är ryggsäckens största del och den delen som syns mest när produkten sitter på 
användaren. Att generera ett formspråk fokuserat på den delen och sedan låta resterande delar 
formmässigt inspireras av det var självklart. 
 
I det första skedet skapades förslag till former på ett mycket enkelt sätt genom s.k. thumbnails 
(bild 6.3). På så vis kunde en mängd huvudformer snabbt genereras.  
 
 

 
Bild 6.3 Ex. på thumbnails 
 
 
Arbetet med genereringen av idéer på funktioner gjordes parallellt med arbetet på skalet så 
efter en tid kom de funktioner som det bedömdes att de skulle viktas vidare ibland att prägla 
former på skalkoncepten. Det gjordes för att funktionerna i och på skalet på ett realistiskt sätt 
senare skulle kunna appliceras utan att ändra formen. 
 
Ungefär 100 formkoncept med olika detaljnivå togs fram. De mest detaljerade av dem 
redovisas i bilaga G och ett utplock av dem visas i bild 6.4. En gallring genomfördes och 
kombinationer och utvecklingar gjordes på de koncept som en eller båda ansåg hade någon 
form av potential. 
 

 
Bild 6.4 Ex. på formspråkskisser 
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De koncept som därefter ansågs kunna innehålla tilltalande funktioner och även hade ett 
tilltalande formspråk valdes vidare. Ett problem med att göra skisser är att de inte alltid går att 
återskapa vid tillverkningen. Det beslutades att de kvarvarande koncepten skulle byggas upp i 
lera för att garantera att kommande illustrationer visade rätt. Lermodellerna justerades till det 
att tillfredställande resultat hade uppnåtts och fotograferades sedan för fungera som underlag 
till nästa moment (bild 6.5, bilaga H). 
 
 

                                  
            Bild 6.5 Lermodeller 
 
De modellerade koncepten illutrerades i Adobe Illustrator (fig 6.1 och bilaga I) för att kunna 
jämföras på ett grafiskt rättvist sätt. Färgläggning gjordes för att de olika koncepten skulle 
lyftas till en högre nivå och att de koncepten som kunde bli mer tilltalande av ”snygga” 
färgfält gynnas av det.  
 

 
Fig 6.1 Digitala illustrationer på utvalda formspråk 
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6.4 Konceptgenerering – funktioner 
 
Att presentera ett ryggsäckskoncept som innehöll en eller flera idéer på nya lösningar för 
Haglöfs var ett mål. Det kunde gälla idéer som redan fanns på marknaden men som skulle 
vara nya på Haglöfs produkter eller att presentera idéer på funktioner som är helt nya för 
marknaden. Det senare visade sig vara svåruppnåeligt då branschen har eftersträvat nya 
funktioner sedan det att ryggsäckar började tillverkas. 
 
Sammanställningen av enkäten (bilaga E) och spontana intervjuer pekade på ett antal behov 
som behövde lösningar och några unika lösningar hos konkurrenter som målgruppen 
uppmärksammat positivt. 
 
Den egna idégenereringen fokuserades på dessa områden och kravspecifikationen men var 
inledningsvis fri från styrande metoder. Nedan i bild 6.6 visas ett utplock av konceptuella 
förslag som skapades under konceptgenereringen på funktionssidan. Resten visas i bilaga J. 
 
 

 
Bild 6.6 Skisser på funktionsidéer 
 
Koncepten summerades på affischer (bilaga K, L och J) för att fungera som underlag när 
realism och behoven kring de nya lösningarna vid flera tillfällen diskuterades. De lösningar 
som med tiden kom att påverka förslagen i konceptgenerering – skal, var separat förvaring av 
träningskläder och matlåda, sidofickor, laptopförvaring, ytliga småfack och utgång för 
hörlurar. 
 

6.5 Konceptgenerering - ryggplatta 
 
Dagens lösning på Haglöfs ryggplattor i daypacksortimenten består av en skiva EPP-skum 
som tillförts ett mönster genom formpressning där ett textillager lagts till i samma moment. 
Mönstret består av en stor variant av Haglöfs logotyp. Åsikten kring den lösningen var att 
användningen av logotypen i den storleken gav ett ”blaffigt” och för kommersiellt intryck 
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vilket fick medhåll från Henrik Kax. På ryggsäckarna i daypack-kollektionen prioriteras inte 
ergonomin med motiveringen att kollektionen inte utgörs av prestationsprodukter som 
användaren skall kunna bära mycket tung last med. Åsikten som lades fram till Haglöfs var att 
det ändå gav ett oseriöst intryck att signalera något annat än en anatomisk ryggplatta. 
 
Konceptgenereringen kring ryggplattan fokuserades mest på att få ryggplattan att signalera 
ergonomi, anatomi och användarvänlighet. Att lägga in extra kuddar för bättre avlastning på 
utsatta punkter diskuterades också liksom att på några områden sy in ytmaterial med högre 
nötningsbeständighet eller andningsförmåga.  
 
Liksom hos konceptgenerering – skal, så inleddes processen med att generera former genom 
att skissa thumbnails. I de bilder som visas nedan i bild 6.7 är mörka partier utstående för att 
agera avlastningsyta mot användaren. 
 

 
Bild 6.7 Thumbnails på ryggplattor 
 
 
En gallring gjordes och 25 mer detaljerade koncept(bilaga M) togs fram för att gallras genom 
diskussion. Ett utplock av dessa visas i bild 6.8. 
 

 
Bild 6.8 Skisser på ryggplattor 
 
 
Med handskisserna som underlag togs tre koncept som ansågs uppfyllda de givna kriterierna 
fram. Koncepten var både kombinationer av olika idéer från handskisserna samt oförändrade 
idéer som bara behövde justeras. De tre koncepten illustrerades digitalt i Adobe Illustrator och 
justerades ytterligare för att viktas i konceptvalet.  
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6.6 Konceptgenerering – Bärsystem 
 
Ryggplattan valdes att inte ingå i området bärsystem så de funktioner som behandlades där 
blev axelremmar, bröstrem och höftbälte. Diskussioner om höftbältet fördes med både 
Haglöfs och butikspersonal och en enad bild fanns om att de i många fall inte användes utan 
fanns med på tidigare produkter till stor del för att öka antalet säljargument i butik.  Enligt 
Haglöfs och den egna bedömningen gällde inte samma sak för bröstremmen. Båda de 
slutsatserna hade stöd från diskussioner vid idésessionen och senare spontana intervjuer. Med 
det som underlag eliminerades höftbältet från konceptgenerering – bärsystem.  
 
Axelremmarna på Haglöfs daypackryggsäckar är idag en enkel konstruktion. Enligt företaget 
ställer inte ett vanligt användande av en daypackryggsäck så stora krav på 
avlastningsergonomin. Konceptgenereringen handlade därför mest om att lägga till något 
dekorelement som gör att formspråket blev gemensamt för axelremmar och skalet.  
 
En studie av de axelremmar som idag används av Haglöfs på motsvarande produkter gjordes 
och mindre formmässiga ändringsförslag togs fram där det upplevdes att det gynnade 
ergonomin. Ändringsförslagen grundades i att den undersökta axelremmenstypen upplevs 
som för kort och för smal samt att vinkeln från väskan bör ändras så att remmarna avlastar lite 
längre ut på axlarna. Att göra flera koncept på grundformen ansågs överflödigt då samtliga 
justeringarna ansågs vara för små för att skapa några alternativ till, se bild 6.9. 
 

 
 
Bild 6.9 Förändring av axelremmens form 

 
Thumbnails på dekor (se fig 6.2) för axelremmarna skissades och de som ansågs mest 
tilltalande illustrerades på den framtagna grundformen i Adobe Illustrator. Ett utbud 
bestående av cirka 15 dekorer (se bilaga P) togs fram för att senare kunna gallras och matchas 
mot valt formkoncept på skalet.  
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Fig 6.2 Thumbnails på axelremmar 

 

6.7 Konceptgenerering - insida 
 
Från kravspecifikationen finns önskemålen att slutkonceptet skall innehålla en 
förvaringslösning för en 15,4  tums laptop och A4. Koncept som hanterade en bred typ av 
problem togs fram. Idéerna kring insida (bilaga K och L) hanterade inledningsvis bland annat 
öppningssätt, öppningsplacering och metoder att skydda laptop. Exempel på idéer visas nedan 
i bild 6.10. 
 

 
Bild 6.10 Skisser på insidan 
 
 
Valet av alla funktioner som påverkar utsida och uppbyggnaden av skalet styrs dock av 
konceptval – skal. Detta gjorde att de koncept som valdes för att hanteras vidare endast rörde 
möblering och funktioner som påverkar insidan. Övriga funktioner har möjlighet att viktas in 
via konceptval-skal om de där löser ett behov på ett sätt som lämpar sig för att ingå i något av 
skalkoncepten.  
 
Det fördes en diskussion kring organiserare och småfack på insidan av dagens produkter med 
Haglöfs. En gemensam bild fanns att dessa i stor utsträckning inte används i praktiken. 
Önskemål om att ta bort sådana funktioner ses också i sammanställningen av enkäten, bilaga 
E. En motivering från Haglöfs sida till att man ändå har det var återigen att det eventuellt 
fungerar som säljargument. Beslut om att insidan skulle ha få funktioner togs när koncepten 
som skulle tas vidare till konceptval – insida utsågs. Fyra koncept illustrerades i Adobe 
Illustrator för att viktas i konceptvalet. 
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7. Konceptval 
 
Kravspecifikationen ansågs nödvändig men flertalet av kraven därifrån, framförallt på 
hållfasthet, skulle först kunna uppfyllas under själva detaljdesignen där bland annat 
materialval ingår. Då delkoncepten kommer att sättas ihop till ett slutkoncept är 
kravspecifikationen svåranvänd på delkoncepten. Nya rubriker med kravspecifikationen som 
underlag togs därför fram för att göra varje delviktning efter.  
 
Koncepten är utvecklade för att signalera det Haglöfs anser sig stå för och därför diskuterades 
valen av delkoncept med Elisabeth och Henrik vid ett mötestillfälle före det att viktningarna 
genomfördes. Viktningarna gjordes som en uppföljning men utfallet från dessa överensstämde 
i samtliga fall med de val som diskuterats fram.  
 

7.1 Konceptval - formspråk 
 
Formspråket är den faktor som är mest avgörande vid val av ny daypackryggsäck. Den 
bedömningen får stöd av sammanställningen av enkätsvaren (bilaga E), Henrik på Haglöfs 
och Elisabeth på Ergonomidesign. Det avgörande valet av slutkoncept fokuserades då på 
vilket formspråk som stämde bäst in på de mål som hade satts upp i projektets inledning. 
 
 
7.1.1 Gemensamma lösningar 
 
Sidofickor finns på båda sidors nederdel. På ena sidan utgörs den av en öppen ficka som 
framförallt är avsedd för vattenflaska och som skall kunna nås när ryggsäcken sitter på 
användaren. På andra sidan utgörs sidofickan av ett slutet utrymme med blixtlås avsett för 
mindre saker som snabbt skall kunna nås eller stoppas undan.  
 
De mörka detaljerna på de tre koncepten ger en kontrast på produkten och beroende på 
material förstärker den även den robusta känslan som ryggsäcken bör inge.  De på 
illustrationerna (fig 7.1-7.3) synliga blixtlåsen är av vattenavvisande typ och förstärker 
kontrasterna ytterligare. 
 
Koncept 1 och 2 innehåller en funktion som erbjuder en öppning in till ett separat utrymme 
för saker användaren vill förvara separat. Detta utrymme kan lösa behovet för både den typ av 
användare som vill förvara matlåda och den som vill förvara träningskläder eller badkläder 
separat. Funktionen benämns härefter ”Wet-pocket” 
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7.1.2 Koncept 1 
 

 
Formen i koncept 1 (fig 7.1) byggs kring den sköld som går ner från toppen och slutar ca en 
fjärdedel från botten. Skölden sänder en omslutande och beskyddande signal samtidigt som 
den ger möjlighet till ett stort sammanhängande färgfält. 
 
Kontrastområdena får en färgmässig fortsättning ut mot övergången till axelbandens nedre 
infästning vilket ger ett omslutande visuellt uttryck kring användaren även i ryggsäckens 
underdel. 
 
Öppningen till laptopfacket är sidomonterat för att ingången skall vara åtskild från de andra 
öppningarna, vara mindre utsatt för vatten och kunna användas både när ryggsäcken står upp 
och ligger på sidan. 
 
 
  

 
Fig 7.1 Koncept 1 
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7.1.3 Koncept 2 
 

 
Formens största färgfält är uppdelad i tre delar och utgör fasaden på formkonceptet. Samma 
fält fortsätter ned och ramar in Wet-pocketöppningen samtidigt som fältet vidgas så att det når 
ryggsäckens sidopartier. Se fig 7.2. 
 
Även det här konceptet har ett kontrastparti i ryggsäckens nedre del men dess yta och form är 
något större och rejälare.  
 
Laptopöppningens placering är vald till ryggsäckens övre del vilket gör att elektronikfacket 
flyttats till laptopfackets insida. Elektronikfacket upplevs då mer skyddat och används lättare 
för förvaring av värdesaker.   
 
 
 
  

 
Fig 7.2 Koncept 2 
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7.1.4 Koncept 3 
 
 

 
Konceptet är det enda utan Wet-pocket och det ger fälten på framsidan möjlighet att gå längre 
ned på ryggsäcken. Det skapar ett mer långsmalt uttryck vilket ofta kan upplevas tilltalande. 
Framsida bryts av en osymmetrisk delning som ger ryggsäcken ett signum och även ger en 
naturlig plats till en gummiyta med hål för att fästa till exempel en vattenflaska. Se fig 7.3. 
 
På sidorna finns kontrastområdena som är det minsta på de tre koncepten.  
 
 

 
Fig 7.3 Koncept 3 
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Val av skalets och därmed hela ryggsäckens formspråk styrdes av tillräckligt många faktorer 
för att dela upp faktorerna i huvudgrupper som också viktades. I fig 7.4 visas betygsättning i 
högerkant av varje cell. Längst till höger ses det uträknade meritvärdet (MV) som används i 
nästa steg. Processen beskrivs i kap 2.11. 

 

 

Fig. 7.4 Meritvärdesuträkning för skal 
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De tre koncepten betygsattes efter hur väl de uppfyller faktorerna inkluderade i 
viktningsmallen ovan. Poängen som varje koncept tilldelats summeras i nederkant med det 
valda konceptet ”K 1” inringat. 

 
Tabell 7.1 Viktning av skal
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7.2 Konceptval - bärsystem 
 
Beslutet om vilket koncept för bärsystem som skulle ingå i slutkonceptet gjordes efter att 
skalkonceptet hade valts. Eftersom inget höftbälte kommer ingå och bröstremmen är av vanlig 
standard så är det enbart axelremmarna som kommer att förändras.  
 
De 5 koncept som valts vidare från konceptgenereringen visas i fig 7.5. 

 
Nedan visas den vikt som de olika faktorerna tilldelats inför viktningen av koncepten för 
axelremmar (fig 7.6). 

 
Fig 7.6 Meritvärdesuträkning för axelremmar 
 
Resultatet från konceptval – bärsystem visas i tabell 7.2 nedan med det valda konceptet  
”BK 1” inringat. 
 
Tabell 7.2 Viktning av bärsystem 

 
 

 
 

 
Fig 7.5 Axelemmar 
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7.3 Konceptval - ryggplatta 
 
Valet av ryggplatta styrdes av två faktorer. Den första var även i det här fallet valet av 
formspråk som ryggplattans utseende måste följa. Den andra faktorn var hur väl ryggplattan 
signalerar ergonomi. De tre ryggplattor som valdes vidare ses nedan i fig 7.7. 
 
 

 
Fig 7.7 Digital illustration för ryggplattor 

 
Nedan visas den vikt som de olika faktorerna tilldelats inför viktningen av koncepten för 
ryggplatta (fig 7.8). 
 

 
Fig 7.8 Meritvärdesuträkning för ryggplatta 
 
Resultatet från konceptval – ryggplatta visas i tabell 7.3 nedan med det valda konceptet  
”RK 3” inringat. 
 
Tabell 7.3 Viktning för ryggplatta 
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7.4 Konceptval - funktioner 
 
Valet av funktioner var den mest komplicerade processen. Många idéer fungerar och löser ett 
problem i teorin men blir för dyra, svåra att tillverka, för svåra att applicera eller få att fungera 
i verkligheten. I ett första utkast utav en tillverkningsbeskrivning kan realism i en funktion 
självklart bara bedömas. Utmaningen låg också i att väva in funktioner i de former, sömmar 
och material som önskas från slutkonceptet på skalet.  
 
Ett mål var att kunna tillföra funktioner som inte löser ett problem utan endast tillför ett 
mervärde till ryggsäcken.  
 
Åsikten var att den enda processen fram till att välja dessa tilläggsfunktioner var att diskutera 
valen. Att i kravspecifikation beskriva vilka problem som måste lösas skulle vara att 
förutbestämma vad funktionerna måste fokusera på och i värsta fall begränsa det spannet som 
idégenereringen skedde inom.  
 
Med stöd från enkäten och kravspecifikationen kompletterat med visionen om ryggsäckens 
användningsområde beslutades det att inkludera följande funktioner: 
 
- A4-fack 
- Laptopfack 
- Flaskhållare 
- Flera småfack 
- Snabbfack 
- Sidofickor 
- Matlådefack 
- Hörlursutgång 
- Säkerhetsfack 
- Elektronikfack 
- Bärhandtag 
- Platt botten 
 
Några idéer på funktioner visas i bild fig 7.9-7.11. 
 

   
Fig 7.9 Elektronikfack Fig 7.10 Wet-pocket, 

delkoncept 1 
Fig 7.11 Wet-pocket, 
delkoncept 2 
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7.5 Konceptval - insida 
 
Eftersom att valet av slutkoncept föll på en modell med ett flertal yttre öppningar för småfack 
blev önskemålet att skala av insidan för att undvika ett ”rörigt” intryck av ryggsäcken. Det 
beslutet gick även i linje med uppfattningen att många småfack och organiserare på insidan 
inte används. Se fig 7.12. Det sammanställdes vad en ryggsäck bör kunna rymma (bilaga C) 
och det kom fram till att de småfacken som nåddes från utsidan med marginal rymmer den 
utrustning som normalt förvaras i småfack på insidan. 
 

 
Fig 7.12 Insida 

 
Nedan visas den vikt som de olika faktorerna tilldelats inför viktningen av koncepten för 
insidan (fig 7.13). 
 

 
Fig. 7.13 Meritvärdesuträkning för insida 
 
Resultatet från konceptval – insida visas i tabell 7.4 med det valda konceptet ” IK 1” inringat. 
 
Tabell 7.4 Viktning för insida 
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8 Detaljdesign 

 
Koncepten i viktningen utvecklades enbart till den grad att en bedömning skulle kunna göras 
angående om de går att förverkliga. För att skapa ett tillverkningsunderlag behövde 
slutkonceptet preciseras vilket redovisas i kommande kapitel. 
 

8.1 Färg 
 
Ryggsäckarna 1-18 som presenteras i fig 8.1 har färgkombinationer tagna ur Haglöfs aktuella 
sortiment, bilaga O. Ryggsäck 19-24 däremot har färgkombinationer som inte är 
representerade hos dem idag. Färgkombinationernas namn ges i tabell 8.1. 
  

 
Fig 8.1 Färgkombinationer  
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Tabell 8.1 Färgkombinationer  
Nr: Färg Nr: Färg 
1 Ivory/Offwhite 13 Black/Bronze green 
2 Meso blue/Black 14 Deep red/Black 
3 Mellow red/Charcoal 15 Bronze green/Basalt 
4 Artic blue/Ice blue 16 Oxy blue/Charcoalzz 
5 Abyss blue/Meso blue 17 Meso blue/Black 
6 Charcoal/Basalt 18 Off white/Ice blue 
7 Barque/Root 19 Clear pink (NEW) 
8 Golden green/Black 20 Orange (NEW) 
9 Black 21 Fire yellow (NEW 
10 Mellow red/Deep red 22 Green/Blue (NEW) 
11 Black/charcoal 23 Black/Purple (NEW) 
12 Bronze green/Golden green 24 Turquoise (NEW) 

 
 
Av de 24 färgkombinationer som gjordes (fig 8.1), valdes sex stycken ut som förslag på 
lämpliga kombinationer för våran målgrupp, (fig 8.2). Diskreta alternativ finns 
representerade, t ex 1 och 11, samt mer utstickande, t ex 19, 20 och 21. 
  

 
Fig 8.2 Sex utvalda färgkombination på slutkoncept 

 
För presentation av slutresultatet valdes färgkombination nummer 22.  
 
Färgkombinationens huvudtoner är två gröna kulörer. Textilier på insidan, ryggplattan och 
delar av axelremmarna är ljusgrå och mörkgrå. Utöver dem är detaljer så som spännen, 
blixtlås och remmar svarta. Färgerna benämns fortsättningsvis som mörkgrön, ljusgrön, 
ljusgrå och mörkgrå. I tabell 8.2 presenteras färgerna i olika färgkoder. 
 

 Tabell 8.2 Textilfärger 
Färgkodning Ljusgrön Mörkgrön Ljusgrå Mörkgrå 
Pantone 374 377 Cool Grey 4 Cool Grey 11 
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8.2 Material 
 
Ryggsäcken begränsades till det materialbibliotek i form av materialpärmar och kataloger 
som Haglöfs tillhandahöll. Genom att bedöma de textiler som fanns i pärmarna skapades en 
uppfattning om deras egenskaper och uppförande. De textilier som valdes liknar till stor del 
de textilier som används på dagens ryggsäckar. Större delen av ryggsäcken är gjord av 
textilen 630 OX(BRT). Till ryggsäckens botten används ett kraftigare tyg, 1000D Spundra, 
som även har en glansig yta på insidan för att underlätta renhållning av wet-pocket. Tyg av 
typen Knit Span, som används i elektronikfacket och det som kommer att ligga tätt emot 
laptopen är mjukare än övriga. Två olika nättextiler (mesh) kommer användas till 
säkerhetsfacket och där vattenflaskan ska förvaras. Utöver dessa tyger kommer frontfacket 
och insidans tyg mot rygg respektive A4-fickan vara gjort av ett tunnare tyg som heter N210D 
Twill. De svarta designelementen som är placerade på sidofickorna är det kraftigaste tyget på 
ryggsäcken, Poly Spun 207´S 2*4. Den textil som fästs på den formpressade ryggplattan heter 
Memory och är en aning elastiskt. 
 
De flesta textiler som valdes kommer från DAEHYUN Textile Co sortiment, vol.10. Utöver 
dessa är nr 4 och 6 meshes och är hittade hos Shelby Extreme Materials & Gear. Se tabell 8.3  
 
Tabell 8.3 Textilier  
Nr: Användning: Namn: Bredd: Behandling: Densitet: Innehåll: 
1 Alla gröna ytor 

förutom botten. 
Taffeta Fabric,  
630 OX(BRT) 

58/60” PU1500 324 g / m2 Nylon 100% 

2 Botten med lock 
och wet-pocket. 

Kodra Fabric 
1000D 
Spundra 

37” Thin PU 400 g /m2 Nylon 100% 

3 Elektronikfack 
och laptop-
fackets insida 

Knit TPU 
Fabric, Knit 
Span 

58/60” PD 320 g/m2 Poly 94% 
Spandex 6% 

4 Säkerhetsfack Mesh lining, 
MESH 
 

60”  54g /m2 PES 100% 

5 Frontfack och 
inre vägg mot 
rygg. 

Twillfabric 
N210D Twill 

58/60” PU(2) 248 g/m2 Nylon 100% 

6 Vänster ficka för 
flaska. 

Thick Mesh, 
Mesht 

60”  150 g/m2 Nylon 100% 

7 Textil på 
ryggplattan och 
insidan på 
axelremmar. 

Knit TPU 
Fabric, 
Memory 

58/60” PD 180 g/m2 Poly 100% 

8 Svarta detaljer 
på fickor och 
laptop-ingång. 

Spun Fabric, 
Poly Spun 
20´S 2*4 

57/58” PU(2) 440 g/m2 Poly 100% 
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8.3 Komponenter och plastdetaljer 
 
De komponenter och plastdetaljer som ryggsäcken består av är standarddelar i Haglöfs 
sortiment(tabell 8.4). Alla komponenter är svarta oavsett färgkombination på skalet. Detta 
underlättar beställning och tillverkning. 
 
Tabell 8.4 Plastdetaljer från Duraflex 
Antal(1 st 
ryggsäck): 

Namn: Info/art.nr:  

2 Etro/Wing clip Detalj för bröstrem 

 

2 
Sternum 
management 
system 

Skena som gör det möjligt 
att justera bröstrem I 
höjdled. 

 

6 Zip-slider 
Specialdesignad 
dragskohållare som redan 
är framtagen åt Haglöfs. 

 

2 
Single Bar Power 
Pro Tensionlock , 
25 mm 

Spänne för axelrem som 
möjliggör justering. 

 

1 Keyring Hook Krok för nyckel 

 

1 Rock Lockster, 20 
mm Spänne för bröstrem 

 
 
 
Utöver de plastdetaljer som finns i Duraflex sortiment tillkommer en detalj av mjukare plast 
eller gummi som måste specialtillverkas, tabell 8.5. Den kommer benämnas som sewable wire 
opening och tillverkningsbeskrivningar på den finns i bilaga R. 
 
Tabell 8.5 Specialtillverkad detalj 
Detalj: Information:  

Sewable wire opening 
Egenframtagen detalj gjort 
med ett vitt tryck 
föreställande hörlurar.  

 

 



48 
 

Ryggsäcken innehåller sju stycken dragkedjor(se tabell 8.6) varav fyra av dem är 
vattenavstötande. En standarddragkedja används till säkerhetsfickan. Det stora facket får en 
kraftigare dragkedja som inte är vattenavstötande men två löpare används för att öka 
användarvänligheten. Dragkedjan till det stora facket kommer även att skyddas av ett 
överlappande tyg vilket minimerar risken för läckage.  

Tabell 8.6 Dragkedjor  
Modell: Quantity: Length: Info: 
[ZWR2] Water-resistant 
AquaGuard pocket 
zipper, YKK. 

2 180 mm Front and electronic pocket. 
Tooth width: 6 mm 

[YZC1_10] 10 mm coil 
opening zipper, one-way 1 180 mm Safety pocket 

Tooth width: 6 mm 
[ZWR2] Water-resistant 
AquaGuard pocket 
zipper, YKK. 

1 400 mm Laptop pocket 
Tooth width: 6 mm 

[ZWR2] Water-resistant 
AquaGuard pocket 
zipper, YKK. 

1 160 mm Right side pocket 
Tooth width: 6 mm 

[ZWR2] Water-resistant 
AquaGuard pocket 
zipper, YKK. 

1 500 mm Wet-pocket 
Tooth width: 6 mm 

[YVOT6] Vislon tooth 
opening zipper, two way. 1 820 mm Primary pocket 

2 sliders 
 
Den vaddering som finns i ryggplattan, skyddet för laptop och axelremmarna är gjorda av 
Expanded PolyPropylen(EPP). Det tillkommer även remmar, snöre och elastiskt band. Dessa 
material finns i tabell 8.7. 
 
 
Tabell 8.7 Övrigt 
Material: Weight: Thickness: 
EPP-sheet, Expanded PolyPropylen  18 g / liter 10 mm 
EPP-sheet, Expanded PolyPropylen  18 g / liter 30 mm 
Strong Diolen Polyester Cord, black 7 g/m 3 mm 
Webbing, 20 mm, PES, black 18 g/m 1,2 mm 
Webbing, 25 mm, PES, black 24 g/m 1,2 mm 
Webbing, 40 mm, PES, black 40 g/m 1,2 mm 
Soft Elastic webbing, 20 mm, black 14 g/m 1,1 mm 
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8.4 Logotyper 
 
Fyra av de fem logotyperna på ryggsäcken är tryckta med vit fluorescerande färg. Den 
fluorescerande färgen kommer att fungera som reflex. Logotypen syns därmed bra och 
kommer att upplevas som vit då ingen reflektion sker. Se tabell 8.8 för deras placering.   
 
Tabell 8.8 Logotyper. 
Placering: Info:  

Frontpanel Logotyp som fungerar som reflex 

 

Ryggplatta Vit logotyp. 

 

Sida x 2 Logotyp som fungerar som reflex 

 

Bärrem Logotyp som fungerar som reflex 
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8.5 Bärsystem och ryggplatta 
 
De axelremmar och den ryggplattan som valdes var de som överensstämde bäst mest med det 
valda skalets design. Ryggplattan var även det alternativ som verkade vara mest skonsam och 
ergonomisk för ryggen. Utöver axelremmarna tillkommer Haglöfs standardbröstrem. Den 
mörkgröna textilen i övre delen av axelremmen fortsätter in på väskan och skapar textilbron. I 
fig 8.3 nedan illustreras bärsystem och ryggplatta tillsammans. Baksidan på bärremmarna har 
ett tunnare tyg, Memory, som ger en bekväm avlastning mot användaren. Ryggplattan är 
formad ur ett stycke EPP-skum och utanpå skummet finns samma textil som baksidan på 
bärremmarna. De mörkare delarna på ryggplattan är den yta som är tjockare än övriga. Dessa 
ytor utgör vaddering som ligger cirka 15 mm utanför de ljusa partierna i djupled vilket 
möjliggör luftgenomströmning. 
 

 
Fig 8.3 Bärsystem och ryggplatta 
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8.6 Insida och wet-pocket 
 
Insidan på ryggsäcken, fig 8.4-8.6,  är relativt enkel och består av några få funktioner. De 
funktioner som är tillgängliga från huvudfacket är ett särskilt fack för att skydda A4-ark eller 
en tunnare pärm samt ett säkerhetsfack. Säkerhetsfacket är gjort av nätet Mesh lining vilket 
gör det enkelt att se vad som förvaras inuti. Dess storlek är 100 x 180 mm. I facket finns en 
200 mm lång rem med en krok i ena änden som är tänkt att möjliggöra en säker förvaring av 
nycklar. Mitt emot ryggsidan finns front-facket synligt. Det facket går enbart att komma åt 
genom en öppning med dragkedja utifrån och är 150 mm djupt.  
 
 

   
Fig 8.4 Ryggsida Fig 8.5 Front-sida Fig 8.6 Genomskärning 
 
 
I illustrationerna i fig 8.7 visas ryggsäcken packad och utan packning. Då Wet-pocket inte 
används utgör fackets tak huvudutrymmets botten så att ryggsäckens fullständiga volym är 
tillgänglig ovanifrån. 

 
Fig 8.7 Insida och wet-pocket, slutkoncept          
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8.7 Sidofickor 
 
Sidofickorna på väskan består av en ficka med vattenavstötande dragkedja på användarens 
högra sida och en ficka där det finns möjlighet att förvara en vattenflaska på den vänstra. 
Öppningen till de två fickorna har en bredd på 160 mm vilket gör det lätt att stoppa ner och ta 
upp föremål. Fickornas djup är cirka 170 mm. På användarens vänstra sida har fickan ett nät 
som gör det möjligt för eventuellt vatten från flaskan eller regn att dräneras ut genom 
nätmaskorna. I övre kanten på nätet finns ett elastiskt band. I fig 8.8 visas ett svart nät för att 
tydligt visa funktionen (verklig färg anges i bilaga R). Utanpå de båda fickorna finns ett 
dekorelement som består av en kraftig svart textil med Haglöfs logotyp. I och med att 
logotypen är tryckt som reflex fås ytterligare en funktion utöver att visa ryggsäckens 
tillverkare. Se fig 8.8. 
 
 
 

 
Fig 8.8 Sidofickor 
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8.8 Elektronik- och frontfack 
 
Frontfacket som är väskans tredje största fack är monterad på väskans frontpanel, fig 8.9 
Frontfacket har en 180 mm lång vattenavvisande dragkedja. Fickans djup är 150 mm och ska 
rymma diverse mindre saker. Fickan är gjord i en dubbelvikt ljusgrå tunnare textil, N210D 
Twill.  
 
Elektronikfackets mått är 100 mm djup och 180 mm bred med en öppning mellan 
bärhandtaget och ryggplattan. Den vattenavvisande dragkedjan som har samma bredd som 
facket ger en bra möjlighet till överblick över innehållet. Den textil som elektronikfacket är 
gjort av är mjuk och ska därför vara skonsam mot känslig elektronik eller till exempel 
solglasögon. Genom en öppning mellan axelremmarna finns möjligheten att leda en 
hörlurssladd vid användning av Mp3-spelare eller dylikt. Denna öppning är konstruerad på 
sådant sätt att risken för att vatten ska kunna komma in och skada utrustning är mycket liten. 
Funktion och konstruktion illustreras i fig 8.10. 
 
 
 

  

Fig 8.9 Frontfack Fig 8.10 Elektronikfack  
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9  Resultat 
 
Målet med examensarbetet har varit att ta fram en ny ryggsäck som kompletterar och utökar 
Haglöfs kommande daypacksegment. Vissa önskemål och krav fanns och de var bland annat 
att ryggsäcken ska: 
 

• ...ha en tilltalande design. 
• ...ge en känsla av kvalité och funktion. 
• ...ha Haglöfs formspråk. 
• ...vara tillräckligt ergonomisk för dess användningsområden. 
• ...kunna förvara en 15,4” laptop. 

 
Den tilltänkta målgruppen är någon som: 
 
 

• ...är social. 
• ...vill ha ett mervärde. 
• ...tänker green tech. 
• ...gillar high tech. 
• ...känner sig ungdomlig. 
• ...troligtvis är student. 
• ...är en trendsättare och modemedveten. 
• ...vill utåt uppfattas som aktiv. 
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Formen byggs upp av avrundade hörn upptill medans botten är platt för att ryggsäcken skall 
stå stadigt på marken och därmed skydda laptop och underlätta då man ska öppna 
huvudfacket. Huvudfackets öppning är vinklat för att användaren i öppet läge lätt skall få bra 
översyn över utrymmet. Laptopfodralet är åtskilt och lättåtkomligt från den högra sidan 
genom en dragkedja utefter ryggplattan. Placeringen gör också öppningen mindre utsatt för 
regnvatten, ett skydd som förstärks av den kringliggande tyglisten. Se fig 9.1. 
 
 

 
Fig 9.1 Sidovy – höger sida 
 
Ingången till huvudfacket sker via en lång dragkedja med två löpare som går hela vägen från 
den högra sidofickan till vattenflaskhållaren på den vänstra sidan. Insidan är ljusgrå för att det 
ska bli lättare att se utrymmet och vad som förvaras där. Inredningen i ryggsäcken består av 
ett fack för att skydda A4-ark eller mindre pärmar. Utöver denna funktion finns även ett 
säkerhetsfack av nät. I facket finns en smart rem för att sätta fast nycklar.  
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Fig 9.2 Perspektiv - höger sida 
 
Sidopanelerna har ett dekorelement av svart och kraftig textil som har Haglöfs kantiga 
formspråk. Det skapar en kontrast mot det gröna tyget och logotypen. På den högra 
sidopanelen finns en mindre sidoficka som är ett bra komplement vid de tillfällen man inte 
bär jacka eller har byxor med otillräckliga förvaringsmöjligheter. Denna ficka rymmer till 
exempel mobil och plånbok. Se fig 9.2. 
 
I botten av ryggsäcken finns en wet-pocket som är ett utrymme tillägnat blöta badbyxor, 
handdukar eller matlådor. Insidan går lätt att rengöra och då funktionen inte används utgör 
fackets tak huvudutrymmets botten så att ryggsäckens fullständiga volym är tillgänglig 
ovanifrån. 
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Fig 9.3 Perspektiv – vänster sida 
 
På vänstra sidan av ryggsäcken finns en nätficka där man kan placera en vattenflaska eller 
andra föremål som ska vara lättillgängliga. Vid den övre kanten på framsidan finns ett 
frontfack placerat. Där finns möjligheten att förvara sin adapter, vantar eller pennfodral etc. 
Se fig 9.3. 
 



58 
 

 
Fig 9.4 Baksida 

I toppen av ryggsäcken närmast ryggplattan finns en dragkedja som leder till ett fack som har 
ett mjukare tyg. Detta fack är ämnat åt ömtålig elektronik eller andra saker som man vill vara 
rädd om. I och med att dragkedjan är placerad nära nacken är stöldrisken under användning 
liten. Från facket kan en hörlurssladd ledas ut genom det skyddade hål som befinner sig 
mellan axelremmarna. Se fig 9.4. 

 
På ryggsäckens övre del finns ett överlappande textilstycke för att täcka övergången mellan 
skal och axelremmar. Detta för att få skalet att fortsätta ut på axelremmarna vilket får 
ryggsäcken att visuellt omsluta användaren. Textilstycket hjälper även till att hålla upp skalets 
form för genom att ”hålla i” ryggsäckens överdel.  
 
Ryggplattan har fem ergonomiskt utformade kuddar som gör ryggsäcken behaglig vid 
användning. Kanalerna som bildas mellan kuddarna ger bra ventilation för ryggen.  
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10 Diskussion 
 
Problemet som projektet är uppbyggt kring känns som en realistisk brist i Haglöfs sortiment. 
Det blev avslag på att gå vidare med prototyp men det ändrar inte uppfattningen att en 
produkt med den aktuella inriktningen skulle vara ett komplement till dagens kollektion. 
Haglöfs motivering till att inte gå vidare med projektet var att konceptet hade för lite 
gemensamt med de planer som satts för kollektionen 2012. Planerna för den kollektionen 
spikades efter tillfället för projekts start. Om information om deras kollektionsplaner hade 
gjort skillnad för projektets utfall eller om avslaget berodde på att produkten inte utvecklats 
av personer med kunskaper på deras nivå är svårt att bedöma. 
 
Vi är nöjda med resultatet och upplever att de inkluderade funktionerna på ett realistiskt sätt 
löser de problem och önskemål som prioriterats. En prototyp hade visat om resultatet är 
möjligt att tillverka men uppfattningen är att de idéer som ligger utanför Haglöfs tidigare 
lösningar är konceptuella men genomförbara.  
 
Att välja ett projekt som hanterar en produkt som många använder och mot en målgrupp som 
finns rikligt representerad på universitet var tacksamt. Personer kan relatera till produkten och 
våra mål med den och därmed komma med nyttiga åsikter på många områden.   
 
De produktutvecklingsprocesser som presenteras i litteratur är nyttig som kunskap men svår 
att använda fullt ut i samtliga fall. I det här projektet fanns ett stort antal problemområden, i 
vår mening för många för att undvika att i några fall använda diskussion som metod för att ta 
beslut.     
 
Projektet har varit mycket givande i många aspekter. Till de mest påtagliga hör kunskapen vi 
har fått om att arbeta med textiler. Som ingenjörsstuderande är man van att kunna fräsa ut 
resultatet i en metall där CAD-modellen redan har visat precis hur resultatet kommer att se ut. 
Att arbeta med textiler kräver en mer indirekt tankegång och utmaning är att se hur det mjuka 
materialet kommer att bete sig. 
 
Projektets upplägg med en uppgift mot ett företag och handledning från ett annat, båda 
belägna på annan ort, har inneburit nackdelar och fördelar. En nackdel var den förutspådda att 
inte ha tillgång till kunskap i grannkontoret. Det är svårt att bedöma hur den saken har 
påverkat resultatet. Ibland har vi nästan upplevt att vi har haft för liten kontakt med 
handledaren Elisabeth trots möjligheten till telefonkontakt.  
 
En fördel med upplägget har varit erfarenheten av att arbeta mot en ”kund”. Ergonomidesign 
var till stor användning när det handlade om hur vi skulle presentera material för Haglöfs som 
vi bara hade avstämningsmöten med. Vi lärde oss mycket om vilken nivå diskussionsmaterial 
bör ligga på och vad som är relevant information att presentera.  
 
Att vara två i examensarbetet har varit riktigt bra. Den självklara situationen att man inte alltid 
fattar tycke för samma idéer och att information kan tolkas olika övervägs mångfaldigt av 
värdet att ha någon insatt att diskutera sina idéer med, någon som upptäcker de fel man själv 
har förträngt, någon som kan ha bättre idéer än dig själv, någon som förväntar sig att man 
kommer till projektrummet i tid m.m. 
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GANTT-schema Bilaga A(2/3) 

 

 

 



GANTT-schema Bilaga A(3/3) 

 

 



Konkurrentanalys - Arcteryx Bilaga B(1/19) 
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Konkurrentanalys – Dakine Bilaga B(3/19) 
 

 

 

 



Konkurrentanalys – Dakine Bilaga B(4/19) 
 

 



Konkurrentanalys - Fjällräven Bilaga B(5/19) 
 

 



Konkurrentanalys - Haglöfs Bilaga B(6/19) 
 

 

 



Konkurrentanalys - Lundhags Bilaga B(7/19) 
 

 

 



Konkurrentanalys - Norröna Bilaga B(8/19) 
 

 

 



Konkurrentanalys - Osprey Bilaga B(9/19) 
 

 



Konkurrentanalys – The North Face Bilaga B(10/19) 
 

 



Konkurrentanalys – Vaude Bilaga B(11/19) 
 

 

  



Konkurrentanalys – Vaude Bilaga B(12/19) 
 

 

 



Konkurrentanalys – Peak Performance Bilaga B(13/19) 
 

 



Konkurrentanalys – Black Diamond Bilaga B(14/19) 
 

 



Konkurrentanalys – Eastpack Bilaga B(15/19) 
 

 



Konkurrentanalys – MacPac Bilaga B(16/19) 

 

 



Konkurrentanalys – Klättermusen Bilaga B(17/19) 
 

 



Konkurrentanalys – Burton Bilaga B(18/19) 

 

 



Konkurrentanalys – Deuter Bilaga B(19/19) 
 

 



Specifikation på innehåll Bilaga C(1/3) 

 

Specifikationer på  eventuella saker som ryggsäcken ska kunna innehålla. 

 Pryl: Mått: Vikt: 

 

 

Laptop 15,6” 

Ca 379 mm x 

258 mm x 42 

mm 

Ca 3-4 kg 

 

 

Laptop 17,3” 
Ca 440 

x295x44 mm 
Ca 3-5 kg 

 

 

Transformator/adapter/ 

batterieliminator 

 Ca 150x60x38 

mm 
 

 

 

A4-ark 210x297 mm - 

 

 

Träryggspärm A4 
60x315x285 

mm 
 

http://www.swedoffice.se/products-a-oe.php?id=683


Specifikation på innehåll Bilaga C(2/3) 

 

 

 

Kollegieblock A4 Ca 230x297 mm 0,60-0,1 kg 

 

 

Mobiltelefon/MP3 

(Iphone) 
115x61x11,6  0,135 kg 

 

 

Extern hårddisk 
140x210x41 

mm 
1,4 kg 

 

 

Vattenflaska 
Ca 270x84 mm 

(1 liter) 

0,05 kg 

(tom)/ 1 kg 

(fylld) 

 

 

Ombyte 

(Shorts, t-shirt, 

underkläder mm) 

  

 

 

Handduk 1400x700 mm 500 g/m² 

 

 

 

javascript:popWindow();
http://www.giveto.se/reklamartiklar/sv/visa-produkt/visa-produkt.php?item=prod_prod-s1/55&group=prod_prod_grp-s1/167&image=2


Specifikation på innehåll Bilaga C(3/3) 

 

 

 

Skor 

Ca 

330x300x150 

mm 

(1 par) 

Ca 0,7 kg 

 

 
 

Thermos 
Ca 75x45x 265 

mm (0,47 liter) 
0,7 kg 

 

 
 

Nyckelknippa 100x80x20 mm  

 
 

Miniräknare (TI-XX) 190x84x22 mm 0,26 kg 

 

 

Kompaktkamera 
Ca 

86x54x20mm 
Ca 0,1-0,2 kg 

 

 

Matlåda 
Ca 220x150x80 

mm 
0,5 kg (fylld) 

 



Enkät – idésession Bilaga D(1/2) 

 

 



Enkät – idésession Bilaga D(2/2) 

 

 



 Sammanställning – enkät idésession Bilaga E(1/3) 

 
Sammanställnig av enkät  

 

Kvinnor:  9 Män:  9 

Ålder: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Antal:  1 2 3 3 4 3 1   1 

 

Hur skulle du beskriva din livsstil: 

Aktiv: 8 

Student: 4 

Hektisk: 3 

Ganska aktiv: 3 

Sportintresserad: 2 

Modeintresserad: 2 

Idrottare: 1 

Social: 1 

Värdefull: 1 

Extremsport: 1 

 

Hur skulle du beskriva din klädstil: 

Casual:  5 

Street: 4 

Bekväm: 4 

Trendig: 4 

Aktiv/sportig: 3 

Frilufts:  1 

Preppy:  1 

Proper: 1 

Rock:  1 

Punk: 1 

Politiskt: 1 

Varierande: 1 

 

Vilka intressen har du: 

Träning: 6 

Musik: 6 

Snowboard: 5 

Vänner/familj:  5 

Friluftsliv: 5 

Alpinskidåkning: 4 

Resa: 3 

Sport: 3 

Teknik: 3 

Design: 3 

Klättring:  2 

Hiking: 2 

Foto: 2 

Arkitektur: 1 

Golf: 1 

Segling: 1 

Simning: 1 

Tennis: 1 

Muskelbilar: 1 

Vindsurfing:  1 

Surfing:  1 

Turskidåkning: 1 

Nattliv: 1 

Cyckling: 1 

 

När använder du din ryggsäck till vardags: 

Träning: 11 

Skolan:  8 

Alpinskidåkning: 5 

Resor : 4 

Snowboard: 2 

På isen: 2 

Handlar mat: 2 

Jobb: 1 

Klättring: 1 

 

Vilken utrustning material har du med dig i din ryggsäck: 

 

Ombyte: 11 

Böcker: 8 

Skolmateriel: 8 

Vatteflaska: 7 

Kamera: 5 

Matlåda: 5 

Dator: 5 

Block: 5 

Mobil: 4 

Laddare: 3 

Första hjälpen: 1 

Pass: 1 

Lösa papper: 1  

Multitool: 1

 

 

 

Vilka typer av vardagsväskor äger du: 

Ryggsäck:  16 

Axelremsväska: 10 

Handväska:  9 

Bag: 5 

Tygpåse: 2 

Portfölj: 1 



Sammanställning – enkät idésession Bilaga E(2/3) 

 

Betygsätt hur stort utslag nedanstående faktorer har vid köp av ny ryggsäck. (Betyg 1-5 där 5 är mycket 

stort utslag) 

 

Design _45444455555534344  73  Betyg: 4,3 

 Funktioner _44444543555243545  70  Betyg: 4,1 

 Pris _52553234333352232  55  Betyg: 3,2 

Märke _43233121232423213  41  Betyg: 2,4 

Unik _53444222341413133  49  Betyg: 2,9 

Komfort _51543531445335554  65  Betyg: 3,8 

 

Vilka funktioner använder du mest på en vardagsryggsäck? 

- Småfack (6) 

- Laptopfack (4) 

- Bärfunktion (3) 

- Storfack (2) 

- Dragkedja (2) 

- Matlådefack(2) 

- Alla fack (ej små med dragkedja) 

- Sidoblixtlås till huvudfack 

- Midjerem 

- Dragkedja på stora facket 

- Ställbara axelremmar 

- Handtag ovanpå ryggsäck 

- Komfortinställningar 

- Lilla allt-i-allo-facket 

- Remmar mellan axelbanden 

 

Finns det några funktioner du bedömer helt onödiga på en idag existerande ryggsäck? Vilka? 

- Isyxefäste(4) 

- Nej (4) 

- Pennhållare (2) 

- Plats för att spänna fast fler remmar 

- Alla förbannade snören/ band 

- Gummiband på ryggsidan 

- Desto mer desto roligare 

- Vattenflaskhållare 

- Jättefack där allt försvinner 

 

Finns det någon funktion du saknar på din /dina nuvarande vardagsryggsäckar? 

- Nej (5) 

- Fler fack(3) 

- Laptopfack (3) 

- Småfack (2) 

- Miljövänligt tillverkad (2) 

- Bra fack för dator och termos 

- Ställbar rygglängd 

 

 



Sammanställning – enkät idésession Bilaga E(3/3) 

 

- Löstagbara höftbälten 

- Helt regntät 

- Skopåse 

- Nät framtill 

- Någonstans att göra av alla remmar 

- Innerfack som isolerar saker från varandra 

- Avskiljare mellan mobil och nycklar 

- Vädringsfäste utanpå 

- Drickhållare 

 

Har du noterat någon unik men redan existerande funktion du gillat på en ryggsäck? Vilka? 

- Pivot tail på north face,  

- Ryggöppning 

- Uttagbara styva material 

- Variabelt topplock 

- Rem för att fästa saker under topplock 

- Camelback 

- Laptopficka 

- Kamerafack 

- Sidoficka med dragkedja/resår 

- Vattentäta material och dragkedjor 

- Möjlighet att spänna fast saker utanpå 

- Isolerad matlådeficka 

- Vattentät 

- Stöttåligt fack i ryggsäckens överdel 

 

 

Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala för en vardagsryggsäck? 

 

 

 

0 2 4 6 8

< 600 kr

601 -800 kr

801 - 1000 kr

> 1001 kr

Personer



  Sammanställning – idésession Bilaga F(1/2) 

 

 

 Fack 

Gummisnodd som håller fast ”luckan” 

Många mindre fack 

...som är sandfria 

Allt-i-allo-fack 

...för kalender eller almenacka 

Fack som går att knäppa loss. 

...för hjälm, jacka, skateboard mm. 

Delade fack 

...för kamera 

Dragkedja både fram och topp. 

Öppning på sidan så man slipper gräva i 

ryggsäcken. 

...i flera olika storlekar 

...med invändig dragkedja. 

Dold ficka 

...som fungerar som en stor påse. 

...fack som kan vecklas ut så att storleken kan 

justeras. 

...på midjebältet 

...både sidoöppning och ovanifrån 

...för datormus 

...strukturerade fack, 5S typ 

...transformator/adapterfack 

... som är säkert för plånboken 

...som är dolt vid sömmen 

Nät som fungerar som kängurupung för snabb 

åtkomst på baksidan. 

...för matlåda som går att torka/rengöra lätt 

...som håller matlådan på plats så att inte 

locket lossnar. 

Vattenflaskhållare på sidan (dold?) 

...för thermos som isolerar 

... för blöta handdukar 

...för vattenflaska med ett hård, tjockt 

gummiband, samt platsbotten. 

...som kan ventileras/vädras där man har 

svettiga kläder. 

...inbyggt hårt glasögonfodral eller andra 

ömtåliga saker. 

...för pärm 

...som öppnas från ryggen 

...för skor/tofflor 

... som lämpar sig för necessär eller handväska 

...miniräknare 

...kontors/skol –materiel 

...för ombyte/träning 

...som är hårdare för att skydda A4-ark 

...som är lättåtkomligt för mobilen 

...för finelektronik, dvs så att inga repor 

uppkommer. 

...som fungerar som en säck för blöta kläder 

som man kan ta ut. 

Gympapåse som går att ”fälla ut”.  

Laptop 

Uttagbart fodral 

Fodral som tål kyla 

Laptop-case som kan användas som 

sittunderlag 

Vadderad 

Inbyggt solid fodral 

Anordning som fixerar laptopen 

Självslutande, ej blixtlås 

Neopren 

Vattentät 

Uppblåsbart skydd (tar ej plats då det ej 

används) 

Elektronik 

Sladd från fack som är lättillgänglig 

Kit med features man kan appliceras 

Högtalare i toppen 

Fästen(kardborre?) för att undvika 

sladdtrassel 

Strömförsörjande ryggsäck (USB-uttab för 

laddning etc.) 

Fack som avskrämar strålning från mobil 

Styrning av elektronik med blåtand som finns 

på axelremmen. 

 

 

 

 

 



  Sammanställning – idésession Bilaga F(2/2) 

 

 

Fästen/spännen/remmar 

Snabb klick funktion 

...som kan läggas i ett avsett fack. 

...karbin för nycklar eller dylikt 

...som göms undan vid flygning t ex. 

Punktspänne på bröstet 

Brett midjeband 

Avtagbart midjebälte 

Mycket remmar 

Mycket krokar/öglor/remmar 

Ögla för hundkoppel 

Avtagbara remmar 

Samma spännen överallt så man kan dra 

remmarna efter behov 

Volymjustering 

Straps för komprimering samt fäste för saker 

Features 

Möjglihet att göra om den till 

axelväsk/messengerbag 

Inbyggd thermos 

Möjglihet att göra om den till väska att hänga 

på cykel 

Kamerafäste för lätt åtkomst 

Inbyggd regnluva/poncho 

Hål och behållare för camelback 

Inbyggt regnskydd 

Sittdyna 

Möjlighet att finna väskan vid förlust. (GPS?) 

Snodd för nycklar 

Ring för nycklar 

Möjlighet att bygga upp sin väska med 

moduler. 

Iphone appz... typ Nike 

Ryggplatta 

Bra ventilering för ryggen 

Extra vaddering 

Bra ergonomi 

Åtsittande 

Bra komfort 

Självupphållande, ej fladdrig då den är tom. 

Axelremmar 

Fack för musikspelare/mobil/kamera 

Fack för penna 

Clips för mobil 

Åsikter 

Inga mobilfack (har i jackan) 

Design 

Starka färger 

Snygg 

Inget stilrent 

Diskret märke/modell 

Mönstrad 

Massa fina färger 

Övrigt 

Möjlighet att rotera väskan runt kroppen 

Inbrottssäker 

Material som är lätt att torka av 

Rygglock 



Skisser - skal Bilaga G(1/4) 

 

 



Skisser - skal Bilaga G(2/4) 

 

 



Skisser - skal Bilaga G(3/4) 

 

 



Skisser - skal Bilaga G(4/4) 

 

 



Lermodeller Bilaga H 

 

 



  Digitala illustrationer - skal Bilaga I(1/5) 

 

 

 



Digitala illustrationer - skal Bilaga I(2/5) 

 

 

 



Digitala illustrationer - skal Bilaga I(3/5) 

 

 

 

 



 

Digitala illustrationer - skal Bilaga I(4/5) 

 

 

 



 

Digitala illustrationer – skal Bilaga I(5/5) 

 

 



Skisser – funktioner Bilaga J 

 

 



 Skisser – laptopfodral och huvudfack Bilaga K 

 

 



Skisser – fickor och fack mm Bilaga L 

 

 



Skisser - ryggplattor Bilaga M(1/2) 

 

 



Skisser - axelremmar Bilaga M(2/2) 

 

 



Skisser - axelremmar Bilaga N 

 

 



Färgkombinationer - Haglöfs Bilaga O(1/3) 

 

Exempel på Haglöfs olika färgkombinationer på ryggsäckar, 2010-04-28. 

Färg Palett Exempel 

Black/charco
al 

 

 

Bronze 
green/Golde

n green  

 

Mellow 
red/Deep red 

 

 

Deep red 

 

 

Graphite 

 

 

Black/Sunset 

 

 

Black/Basalt 

 

 

Bronze 
green/Basalt 

 

 

Deep 
red/Basalt 

 

 

Fire/Basalt 
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Charcoal/Bas
alt 

 

 

Abyss 
blue/Meso 

blue  

 

Black/Abyss 
blue 

 

 

Black/Bronze 
green 

 

 

Black/Mello
w red 

 

 

Deep 
red/Black 

 

 

Golden 
green/Black 

 

 

Meso 
blue/Black 

 

 

Ivory/Offwhi
te 

 

 

Artic 
blue/Ice blue 

 

 

Barque/Root 
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Off white 

 

 

Off 
white/Ice 

blue  

 

Off 
white/Mello

w red  

 

Barque 

 

 

Black 

 

 

White 

 

 

Bracken 

 

 

Charcoal 

 

 

Mellow 
red/Charcoal 

 

 

Artic blue 

 
 

Mellow red 

 
 

Olive 

 
 

Oxy 
blue/Charco

al  

 
 

 



Digitala illustrationer –  Axelremmar Bilaga P 
 

 



  Sammanställning – intervju med Haglöfs Bilaga Q(1/2) 

  

Hur tror ni själva att era kunder ser på Haglös och varför välder de ert varumärke? 

 Starkt svenskt varumärke 

 Hög kvalite på allt. 

 Hållfast/slitstarkt 

 Bra sammarbetspartner mot kunder 

 Hög teknisk nivå 

 Varumärke för folk som investerar i varumärke 

 Marknadsföring åt alla 

Skiljer sig ovanstående från vad ni själva anser att Haglöfs representerar? 

 Nej 

Finns det någonting i era signaler utåt som ni skulle vilja förändra? 

 Föryngra 

 Finns produkter som är ”trötta” ex. Tight men den säljer förtfarande väldigt bra. 

Hur skulle ni beskriva eran målgrupp? 

 Bred 

 Överfunktion 

 Köp av statusprodukt 

 Utveckling sker mot en kärnmålgrupp (core-användarna) 

Vilka är de vanligaste problem ni stöter på i er produktutveckling? 

 Harware  - mkt mönster/grundform 

 Kommunikationsproblem med leverantörer/tillverkare (mönster) 

Vilka är de vanligaste problemen hos era produkter? 

 Produkter blir ej färdigutvecklade pga tidsbrist. (testade/genomarbetade/mönster/finnish) 

 Produkterna blir för dyra 

Vilka moment ingår i eran process vid utveckling? 

 Varje år startas med ett möte 

 Förstudie, säljare som oftast tipsar 

Konceptbasis 

 Konceptmöte 

 Marknad 

 Konkurrens 

 Segment 



Sammanställning – intervju med Haglöfs Bilaga Q(2/2) 

 

Vidareutveckling 

Viktigt - får inte fallera på funktion!!! 

 Styckar upp projektet 

 Sortimentlista m. artnr 

 Kravspec 

 Design brief 

 Features/detaljer (sker tidigt i processen) 

 Skiss 

 Pappmodeller 

 Provsömnad  

 Färger/stilar (ton i ton, låta fält andas, rena linjer) 

 Volym 

 Utpris 

 

 Kollar på tidigare säljstatistik 

 

Hur fördelar ni arbetstiden på de olika momenten (t.ex. brainstormings, formgivning, materialval) 

när en ny produkt ska utvecklas? 

 Väldigt varierande tid på utvecklingen 

Vilka egenskaper rankar ni högst vid utveckling av era produkter? ( t.ex pris, funktioner, kvalite) 

 Funktioner 

 Användarvänlighet 

 Pris 

Ex. på produkter som ni själva känner er nöjda med (både försäljningsmässigt, funktionsmässigt 

och formmässigt) 

Typiska Haglöfsprodukter 

 Tight 

 Corker 

Allmänna tips inför projektet 

 Sy själv 

 

 

 



Tillverkningsbeskrivningar – Information/perspektiv Bilaga R(1/12) 

 

 

 



Tillverkningsbeskrivningar - Mått Bilaga R(2/12) 

 

 

 



Tillverkningsbeskrivningar - Komponenter Bilaga R(3/12) 

 

 

 



Tillverkningsbeskrivningar – Sidofickor Bilaga R(4/12) 

 

 

 



Tillverkningsbeskrivningar – Wet-pocket och frontfack Bilaga R(5/12) 

 

Wetpocket 

 

  

 

Frontfack 

 

 



Tillverkningsbeskrivningar –  Logotyper Bilaga R(6/12) 

 

 

  



Tillverkningsbeskrivningar –  Ryggplatta Bilaga R(7/12) 

 

 

 



Tillverkningsbeskrivningar –  Insida Bilaga R(8/12) 

 

 

 

  



Tillverkningsbeskrivningar –  Axelremmar Bilaga R(9/12) 

 

 

  



Tillverkningsbeskrivningar –  Bröstrem och sladdutgång Bilaga R(10/12) 

 

Bröstrem 

 

 

 

  

 

Sladdutgång 

       

  



Tillverkningsbeskrivningar  - Material Bilaga R(11/12) 

 

Fabrics: 

Nr: Use Art: Finish: Densitity: Composition: 

1 All green fabrics accept bottom Taffeta Fabric,  
630 OX(BRT) 

PU1500 324 g / m
2
 Nylon 100% 

2 Bottom and wet-pocket Kodra Fabric 
1000D Spundra 

Thin PU 400 g /m
2
 Nylon 100% 

3 Electronic pocket and inse 
laptop case 

Knit TPU Fabric, 
Knit Span 

PD 320 g/m
2
 Poly 94% 

Spandex 6% 

4 Safety pocket Mesh lining, 
MESH 

 54g /m
2
 PES 100% 

5 Front pocket and fabric inside 
bag 

Twillfabric 
N210D Twill 

PU(2) 248 g/m
2
 Nylon 100% 

6 Left pocket Thick Mesh, 
Mesht 

 150 g/m
2
 Nylon 100% 

7 Fabric on molded EPP-sheet and 
shoulder straps 

Knit TPU Fabric, 
Memory 

PD 180 g/m
2
 Poly 100% 

8 Black details on side pockets. Spun Fabric, Poly 
Spun 20´S 2*4 

PU(2) 440 g/m
2
 Poly 100% 

 

Plastic details: 

Quantity: Detail: Info:  

2 Etro/Wing clip 
Detail for adjustment of chest 
strap. 

 

2 

Sternum management 
system 
 
 

Detail for adjustment of chest 
strap. 

 

6 Zip-slider Special zip-slider for Haglöfs 

 

2 
Single Bar Power Pro 
Tensionlock , 25 mm 

Tensionlock for shoulder 
straps. 
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1 Keyring Hook Hook inside safety pocket. 

 

1 
Rock Lockster,  
20 mm 

Buckle for chest strap. 

 
 

Zippers: 

Modell: Quantity: Length: Info: 
[ZWR2] Water-resistant 
AquaGuard pocket zipper, 
YKK. 

2 180 mm 
Front and electronic pocket. 
Tooth width: 6 mm 

[YZC1_10] 10 mm coil 
opening zipper, one-way 

1 180 mm 
Safety pocket 
Tooth width: 6 mm 

[ZWR2] Water-resistant 
AquaGuard pocket zipper, 
YKK. 

1 400 mm 
Laptop pocket 
Tooth width: 6 mm 

[ZWR2] Water-resistant 
AquaGuard pocket zipper, 
YKK. 

1 160 mm 
Right side pocket 
Tooth width: 6 mm 

[ZWR2] Water-resistant 
AquaGuard pocket zipper, 
YKK. 

1 500 mm 
Wet-pocket 
Tooth width: 6 mm 

[YVOT6] Vislon tooth 
opening zipper, two way. 

1 820 mm 
Primary pocket 
2 sliders 

 

Other: 

Material: Weight: Thickness: 

EPP-sheet, Expanded PolyPropylen  18 g / liter 10 mm 

EPP-sheet, Expanded PolyPropylen  18 g / liter 30 mm 

Strong Diolen Polyester Cord, black 7 g/m 3 mm 

Webbing, 20 mm, PES, black 18 g/m 1,2 mm 

Webbing, 25 mm, PES, black 24 g/m 1,2 mm 

Webbing, 40 mm, PES, black 40 g/m 1,2 mm 

Soft Elastic webbing, 20 mm, black 14 g/m 1,1 mm 

Sewable wire opening 
Special plastic detail, own 
design. 
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