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 Förord 
 
Inom de flesta produktproducerande företag spelar produktens utveckling en central 
roll för fortlevnad. Att lyckas med den ständiga utvecklingen kräver kunnig personal 
inom ett stort antal områden. Dock är den viktigaste aspekten ändå att t.ex. genom 
god kontakt kunna samarbeta samt förstå varandra genom hela 
utvecklingsprocessen. 
 
Tack vare min skolning till designingenjör har förståelsen för detta behov vuxit sig 
stark. Då design och konstruktion gått hand i hand genom utbildningen har jag lärt 
mig att förstå vikten av båda delar och att det bästa resultatet uppnås i ett nära 
samarbete mellan dessa. Om designarbete och konstruktionsarbete utförs integrerat 
i nära kontakt växer dessa delar naturligt samman och bildar en helhet, som utan 
modifikation passar varandra. 
 
I detta examensarbete har avsikten varit att på ett seriöst och professionellt sätt 
genomföra utvecklingen av en skid- och snowboardryggsäck. Nivån sattes högt för 
att uppnå bästa möjliga resultat. Detta har också följts och det som åstadkommits 
känns för mig tillfredställande.  
 
Vägen till det slutliga designförslaget har inte varit rak men i efterhand vet jag att 
som designer måste man alltid lyssna på sin egen känsla för att med stolthet kunna 
bära fram den utvecklade produkten. 
 
Jag har uppskattat att med så fria händer som jag haft fått samarbeta med Four 
Elements. Vi har fått en bra kontakt och jag har känt en positiv och innovativ energi 
från dem. Jag hoppas det här arbetet kan leda till framtida samarbeten och tackar för 
ett visat intresse. 
 
Vid tiden av det första mötet med Urban Wallbert, Industridesigner som skulle hjälpa 
mig med en prototypframställning hade jag kört fast. Jag hade svårt att tänka ut hur 
jag skulle fortsätta och ro iland projektet. Med Urbans långa erfarenhet och 
entusiasm fick jag ny energi. 
 
Alla ni som tagit er tid att hjälpa till i olika sammanhang vill jag tacka varmt: 
 

- Four Elements - Jonas & Henrik, designers & livsnjutare 
- Urban Wallbert, industridesigner, Baruma 
- Dennis Pettersson, examinator, professor i Industriell design, LTU 
- Alla ni som medverkat i livliga diskussioner 
- Min familj 
- Vänner 

 
 

 
 

 
 
Hampus Östberg 
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Sammanfattning 
 
Arbetet omfattar dokumentation i text, skisser och bilder av hur designprocessen av 
en skid- och snowboardryggsäck växer fram. Syftet med examensarbetet är att Four 
Elements vill utöka sitt produktsortiment från att designa och producera cross-
overkläder för den alpina marknaden till att även göra ryggsäckar och andra 
”hårdvaruprodukter”. Målet med ryggsäcken är att den ska ha ett tilltalande och 
annorlunda utseende med en stark Four Elements-känsla. Den ska avse användning 
för alpina aktiviteter såsom utförsåkning, snowboard- och telemarkåkning och ha en 
god ergonomisk utformning. Storleken och funktionerna är tänkta att passa dagsturer 
i och utanför liftsystemet. 
 
Arbetet grundar sig på systematisk problembehandling, som ger en mycket komplex 
produktutvecklingsprocess struktur och en chans att lösa problemet objektivt. Till 
hjälp finns många olika arbetsmetoder att välja mellan för att kunna passa in dem på 
vitt skilda produkter. Från en ingående informationsinsamling fick arbetet en bas att 
utgå ifrån. Medveten om att en ryggsäck av den här karaktären har en komplex 
funktionssammansättning underlättades detta genom att dela upp den i 
undergrupperna fästanordningar, bärsystem och förvaring. Dessa delades i sin tur 
upp i specifika delar som skulle ingå i ryggsäcken. Detta gav en klar struktur av 
uppbyggnaden och det kreativa arbetet kunde ta fart. Genom ”brainstorming” och 
ingående diskussioner i grupper samt information från en enkät genererades många 
idéer och tänkbara lösningar för mer ingående problemlösning. Resultatet av detta 
arbete är en skid- och snowboardryggsäck med väl 
uttänkta funktioner och som klart skiljer sig från 
konkurrenterna vad det gäller utseendet. Den är 
uppbyggd efter vad som karakteriserar Four 
Elements produkter: kvalitet, funktionalitet och 
maximal rörlighet och passform. Tanken är att 
ryggsäcken alltid ska vara stabil och sitta stabilt på 
ryggen genom att sidorna stadgas upp av ett styvt 
skummaterial och att ryggsäcken har en anordning 
som ökar kontaktytan mellan säck och rygg. 
Ryggsäcken är ordnad med fack och 
fästanordningar så att det underlättar att hålla 
ordning på utrustningen samt att den är utrustad 
med ett Första Hjälpen-kit. 
 
 

 Fig. 1 Skiss av det slutliga konceptet.
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Abstract 
 
This project covers documentation in text, sketches and pictures of how the design of 
a ski and snowboard backpack is processed. The purpose of this thesis is that my 
principal, Four Elements Clothing AB, wishes to expand their range of products from 
designing and producing only cross-over clothes, i.e. “soft products” for the alpine 
market, to start including “hardware products” for the same market. 
 
The goal with the backpack is to create an attractive and appealing design with a 
strong “Four Element” feeling. It is intended be used in alpine activities such as 
downhill, snowboard and telemark and to have a good ergonomic design. The size 
and the functions are designed to be suitable for day tours inside and outside (off 
pist) the lift system. The project is based on “Systematical Problem Treatment”, 
which entails a very complex process of product development, structure and 
systematics to facilitate solving problems objectively. There are many different work 
methods to choose between in order to suit the widely different products. Thorough 
research and information collecting gave the project a working base. The awareness 
that a backpack of this kind has a complex composition of functions  was a factor in 
dividing the backpack into the subgroups: fixtures, carrying system and storage 
space. These were then divided into specific parts which were to be incorporated into 
the backpack. This resulted in a clear structure of the construction and the creative 
work could start. Through “brainstorming” and thorough discussions in focus groups 
as well as information from a questionnaire, many ideas and possible solutions were 
generated for a more systematic continuation of the work, with many decisions to be 
made. The result of this project is a ski and snowboard backpack with well worked 
out functions which clearly distinguishes itself from 
the competitors in terms of appearance. It is made 
to the standard of Four Elements´ products: quality, 
functionality, maximum mobility and with a shape to 
fit its user. The idea is that the backpack shall 
always be solid and steady on the user’s back. This 
is achieved through a foam material reinforcing the 
sides of the backpack and a mechanism increasing 
the contact surface between the backpack and the 
bearer’s back. The backpack is constructed with 
compartments and fixtures facilitating good 
organization of the equipment. It is also equipped 
with a first aid kit. 

Fig. 2 Sketch of the final koncept
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1 Inledning 
 
Avslutningsvis för en högskoleingenjörsexamen i Industriell design görs ett 
examensarbete om tio poäng. Vill man bygga ut sina studier och ta en 
magisterexamen i Industriell Design vid Luleå tekniska universitet görs ett andra 
examensarbete om tio poäng. Man kan också slå ihop dessa examensarbeten till ett 
om tjugo poäng, vilket jag har valt att göra. Examensarbeten görs antingen på 
institutionen eller i samarbete med ett företag och ska visa vad teknologen kan efter 
avslutade studier. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Four Elements Clothing AB grundades 1998 av Henrik Köhler, Jonas Blom och 
Henrik Sundberg. Deras affärsidé är att designa och producera crossover-kläder 
(kläder för både skid- och snowboardåkning) av hög kvalitet och funktionalitet. 
Skidåkning och snowboardåkning har närmat sig varandra under senare år. Både 
vad det gäller sättet att åka och klä sig. Därför satsar Four Elements på crossover-
kläder som passar lika bra för alla typer av åkning. En visualisering av några av Four 
Elements produkter återfinns i bilaga a. 
De har valt att satsa på den senaste och bästa teknologin i val av tyger och 
membran. De eftersträvar maximal rörlighet och passform. Målet är att göra det 
optimala utförsåkarplagget. 
De hade under en tid diskuterat ett komplement till kläderna men inte haft tid att 
utveckla någonting på egen hand. Under diskussion kom vi fram till att en ryggsäck 
var en bra produkt att satsa på. Four Elements önskemål på ryggsäck var en 
kombinerad skid- och snowboardryggsäck där det skulle vara möjligt att fästa skidor 
eller en snowboard på ryggsäcken. 
 
 
 

 

Fig. 3 Four Elements logotyp. 
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Själv är jag en entusiastisk skidåkare som både åker alpint 
och telemark med en bakgrund av snowboardåkning. När jag 
kontaktade Four Elements, som jag sen tidigare visste var ett 
ungt och innovativt företag med stora visioner om framtiden, 
ville jag ta tillvara på deras kontakter inom branschen som en 
inkörsport till sport- och fritidsmarknaden. 

 Fig. 4 Four Elements logotyp. 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en ny produkt, en ryggsäck åt Four 
Elements. Ryggsäcken avser användning primärt inom alpina aktiviteter såsom skid-, 
telemark- och snowboardåkning. Den ska tala Four Elements formspråk och ha 
tekniska lösningar och detaljer som gör att den kan konkurrera med de bästa på 
marknaden. Ryggsäcken ska också vara korrekt utformad för åkaren med avseende 
på ergonomi och ryggens anatomi. Ryggsäcken avses främst för åkare som åker 
mycket i liftsystem, offpist och toppturer. Den lämpas inte som ryggsäck för 
flerdagsutflykter på berget. Den ska vara utformad så att åkaren kan organisera sin 
säkerhetsutrustning och andra tillhörigheter för att lätt och snabbt hitta dem. 
 

1.3 Mål 
 
Dokumentation om arbetets gång ska vara lätt att följa för att få en förståelse om hur 
designprocessen har fortskridit. Leverans av resultatet kommer att ske i form av en 
färdig fungerande prototyp av ryggsäcken och en rapport där ingående fakta och 
metoder, samt skisser på hur ryggsäcken vuxit fram, är sammanställda. Rapporten 
ska delges Four Elements Clothing AB samt Institutionen för arbetsvetenskap vid 
LTU. Slutligen ska en muntlig presentation av arbetet hållas. Självklart är det främsta 
målet att Four Elements vill starta en produktion av ryggsäcken och att folk sedan 
köper den samt att detta arbete ska generera framtida jobb i näringslivet åt mig. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
För enkelhetens skull samt för att hålla ner kostnaderna kommer inga nya spännen 
eller remmar att tas fram, då det redan finns ett stort utbud att tillgå på marknaden. 
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För att kunna påbörja en produktion av ryggsäcken kommer troligtvis fortsatt arbete 
att behövas göras. Utifrån den första prototypen kommer man att behöva göra 
detaljändringar, utvärdera lösningarna ur en ekonomisk synvinkel samt optimera 
materialbehov. Med en fungerande prototyp kommer man också att kunna prova 
lösningarna och se hur de fungerar. 
 
Tillverkning av en sådan här produkt sker enligt de som vet i Kina. Ryggsäckar sys 
för hand och kostnaden har att göra med antal sömnadstimmar och hur många 
verktyg som behövs för att ta fram mönstret. 
 
Inga exakta hållfasthetsberäkningar kommer att göras på ryggsäcken eller specifika 
delar andra än sådana påfrestningar som en ryggsäck ska klara av. 
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2 Teori 

2.1 Bakgrund om skid- och snowboardbranschen 
 

Snowboardkulturen tog sin form någon gång under 60-talet 
i USA. Det står mellan fyra män om vem som var först 
(Sherman Poppen, Tom Sims, Jake Burton Carpenter och 
Dimitrije Milovich). Oavsett vem det var har alla bidragit till 
att snowboardåkningen är så utvecklad och stor som den 
är idag. I slutet av 70-talet började Sveriges första 
snowboardpionjärer att åka. När sporten började ta fart i 
backarna i början av 90-talet var det en tryckt stämning 
mellan snowboardåkare och skidåkare. Skidåkarna 
kallades kryckåkare på grund av deras stavar, och 
snowboardåkarnas brädor kallades haschplankor på grund 
av den livsstil som en del associerade dessa till i samband 
med sporten. 

Fig. 5 Snowboardåkare från 80-talet. 

 
 
 
 

På senare tid har också telemarksåkningen brett ut sig. 
Många får upp intresset för snösporterna igen då de får 
prova på något nytt. Och idag har gränserna suddats ut. 
Alla är accepterade i backarna oavsett åkmedel. Många vill 
alternera sin åkning och har fler utrustningar. Det är detta 
som med en engelsk term kallas crossover. Detta har 
inneburit att marknaden kräver att delar av utrustningen 
ska lämpa sig för ett större användningsområde. Kläder, 
ryggsäckar, hjälmar etc. ska vara bekväma och fungera 
med diverse lösningar, vare sig man åker skidor, 
snowboard eller telemark. Något alla entusiastiska åkare 
har gemensamt är att de gärna letar sig utanför pisterna. 
Med dagens utrustning och den image (profil) den 
förknippas med, vill fler och fler hitta orörd snö i mer 
svårtillgänglig terräng. Många har inget emot att jobba lite 
för att få riktigt sköna åk. Antingen efter att ha klivit av liften 
och fortsätta att gå uppför eller att man tar baksidan ner 
och hamnar utanför liftsystemet så att man måste gå 
tillbaka. 

Fig. 6 Telemarksåkare. 
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När åkaren rör sig utanför pisterna krävs lavinkunskap och 
omdöme. Finns detta ser man alltid till att alla i gruppen har 
med sig den säkerhetsutrustning som behövs samt att alla 
vet hur den ska användas på rätt sätt. Det krävs mycket 
träning. Den grundläggande säkerhetsutrustningen besår 
av en lavinsändare (tranceiver), sond och spade. 
Lavinsändaren bär man på sig i en sele över bröstet, under 
ytterkläderna. Spaden och sonden ska finnas lättillgängliga 
i eller utanpå ryggsäcken så att dessa lätt kan hittas om 
olyckan är framme. Då krävs det att ryggsäcken är 
utformad därefter. Utrustningen måste vara väl ordnad och 
sitta på sina speciella platser så att de är lättåtkomliga. För 
en bättre förståelse finns mer att läsa i  bilaga b. 

Fig. 7 Off pist. 

 
 
 

2.2 Anatomi 
 
Ryggen, eller hela bålen, blir en viktig studie när en ryggsäck ska utformas. Ryggens 
anatomi ger en god förståelse och uppfattning av hur ergonomin i projektet ska 
behandlas. 

 
Ryggraden är uppbyggd av kotor staplade på varandra och agerar bålens 
stöttepelare. Den har svikt genom de naturliga s-formerna med svank i 
nivå med midjan och i halsryggen samt lätt kutning i övre ryggen. Att 
ryggen följer formen på ryggraden är ganska naturligt. Men formen är ändå 
individuell. Somliga har en större kutning i övre ryggen och andra har en 
djupare svank. Att längden skiljer sig avsevärt från person till person är 
också självklart. Dessa aspekter spelar stor roll vid utformning av en 
ryggplatta som ska vara stöd för ryggen. 
 
 

 Fig. 8 Ryggradens S-form. 

 
Vissa forskare anser att den upprätta gången kan vara anledningen till att 
människans rygg är så sårbar. Anledningen är att konstruktionen är för klen för 
vertikal belastning på dem känsliga ryggstrukturen, som från början inte var avsedd 
för detta. För att undvika problem med ryggen är bålens och bukens muskulatur 
mycket viktig. 
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Ryggmusklerna är många. De fäster sig vid varje kota från skallbasen till korsbenet. 
Dessa muskler sträcker ryggraden, kan böja bålen och huvudet bakåt samt vrida 
bålen. De är särskilt utvecklade hos oss människor just för vår upprätta gång. 
 
Ytterst på skuldrans muskler sitter kappmuskeln (Trapezius) som håller 
skulderbladet på plats när överarmen rör sig. 
 
Den breda ryggmuskeln (Latissimus doris) går ut från ryggraden och går utefter 
bröstkorgssidan upp till överarmens insida. Den medverkar till bland annat armens 
bakåtförning och att sänka skuldrorna. 
 

 Fig. 9 Ett urval av överkroppens muskler. 
 
 
Stora bröstmuskeln (Pectoralis major) utgår från nyckelbenet, bröstbenet och 
revbenen och har sitt fäste i armbågsbenets övre del. Mellan den breda ryggmuskeln 
och den stora bröstmuskelns kanter bildas axelhålan. 
 
”Deltamuskeln” (Deltoid) ger axeln sin rundning. Muskelns ursprung ligger på 
nyckelbenet och skulderbladet och dess fäste mitt på överarmen. 
 
Bukens muskler (Aponeurosis & Rectus abdominus) bildar bukhålans framsida. De 
drar bröstkorgen närmre bäckenet och vrider bålen. Bukmusklerna och diafragman 
sammandrar sig när man lyfter något tungt. Det höjer trycket och minskar 
påfrestelserna på ryggraden. 
 
Av denna kunskap gåt det lätt att förstå att det finns ett nära samband mellan alla 
dessa muskler. De hjälper också varandra och delar ansvaret att bära upp 
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överkroppen. Det ligger alltså på ryggens, bålens, skuldrornas, och bröstets ansvar 
att avlasta ryggraden. 
 
Med hjälp av detta ska ett idealiskt bärsystem till ryggsäcken konstrueras. Skulle det 
vara bäst att ha fler avlastningspunkter, som fördelar trycket och tyngden från 
ryggsäcken på så många lämpliga muskelgrupper som möjligt? Kan det också 
medföra att hela konstruktionen blir stabilare? Eller är enkelheten i det traditionella 
bärsystemet det bästa då en dagssäck inte kommer att väga särskilt mycket? 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer allt som har gjorts för att nå fram till resultatet att redovisas. 
Inför varje metod som har använts kommer det inledningsvis att beskrivas hur denna 
fungerar. Därefter beskrivs resultatet som uppnåddes med hjälp av denna. 

3.1 Informationsinsamling 
 
Första steget i informationsinsamlingen var att hitta skrivet material. En rad artiklar 
(referens) om utvärderingar av ryggsäckar för liknande användning har undersökts. I 
dessa artiklar har man jämfört ryggsäckarnas funktioner och betygsatt dem. Det har 
förstås givit idéer om vad som krävs av en ryggsäck för att den ska hålla måttet. 
 
Ett frågeformulär sattes ihop (se bilaga c) och besvarades av cirka 50 personer med 
olika bakgrund. En förutsättning för de tillfrågade har varit att de normalt åker med 
ryggsäck. I samband med frågeformulären sattes också mindre diskussionsgrupper 
ihop. Här hölls en inledande brainstorming om projektet. 

3.2 Konkurrensanalys 
 
Det finns ett stort antal konkurrenter beträffande ryggsäckar på marknaden. Att bilda 
sig en uppfattning om utbudet, kan vara till hjälp för att veta i vilken riktning man ska 
gå samt att det inte finns någon anledning att uppfinna hjulet igen.  
 
I en inledande fas gjordes en grundlig genomgång av vad som fanns på marknaden. 
Med digitalkamera, penna och papper jagades alla detaljer, former, färger och 
material på ett stort antal ryggsäckar som fanns tillgängliga. Att få känna på 
säckarna och prova hur de sitter på ryggen var till stor hjälp. Eftersom tillverkarna är 
duktiga på att marknadsföra sig på Internet finns det mycket information att inhämta 
där. Av alla märken och modeller var det vissa som stod ut från mängden på en del 
punkter. Dessa modeller blev inspirationskälla till arbetet.  
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 Fig. 10 Några ryggsäckar som jag har hämtat inspiration ifrån. 

 
 
De etablerade märkena lägger alla ner stora resurser på att utveckla sina produkter 
samt att de redan har stora kunskaper och erfarenheter i hur processen går till. 
 
Några svenska märken som Four Elements konkurrerar med är: 

- Haglöfs 
- Peak Preformance 
- Lundhags 
- Fjällräven 
- Klättermusen 

 

3.3 Slutsatser från informationsinsamlingen 
 
Att en ryggsäck för ett sådant här ändamål är en komplex produkt insågs ganska 
snabbt. Fokus skulle ligga på att hitta den bästa lösningen som passar en ryggsäck 
med Four Elementskaraktär. En tilltalande ryggsäck som konsumenten skulle känna 
ett stort mervärde i. 
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Den största hjälpen har varit att få svar på frågor om på vilket sätt man vill fästa 
skidorna och hur man vill förvara säkerhetsutrustning, i form av spade och sond. 
 
Självklart måste ryggsäcken ha ett bra bärsystem som gör att den sitter skönt på 
kroppen. Idag är det viktigt med rätt ergonomisk utformning på nästan allting vi har 
kontakt med. Med kunskapen om utbredd last och att aktivera flera muskelgrupper 
som hjälps åt att avlasta tyngden från ryggsäcken har man ett bra utgångsläge. 
 
Då det finns så otroligt många varianter av ryggsäckar ute på marknaden finns stor 
hjälp att finna redan där. Trenden tycks vara att säckar blir mer och mer 
specialutformade med avseende på vilket användningsområde den är avsedd för. 
Fler och fler rena snowboard- och skidryggsäckar finns att hitta i affärerna. Om en ny 
ryggsäck ska kunna konkurrera med dessa måste den stå ut från mängden och 
framförallt synas. Det är viktigt att den tilltalar ögat och har ett annorlunda 
designspråk. Tyngden har lagts på att gå i linje med vad Four Element står för: 
uttänkta funktioner och ren design! 
 

3.4 Systematisk Problembehandling 
 
För att kunna planera ett produktutvecklingsprojekt måste arbetet struktureras. Då 
produktutvecklingsprocessen i regel är mycket komplex kan den inte lösas helt 
intuitivt. För att systematiskt kunna behandla och bestämma problem finns teorier 
och metoder. Dessa är viktiga att följa för att få en så objektiv lösning som möjligt. 
Intuition kan ofta bygga på omedveten användning av tidigare erfarenheter och 
kunskaper. Det är självklart ingen nackdel att redan ha erfarenheter och kunskap om 
den produkt man ämnar utveckla eller omdesigna, men det kan göra att man i ett 
tidigt stadium låser sig till en lösning. I det här projektet har mycket tagits från ett 
kompendium av Hamrin och Nyberg (1993). 
 
För att klara av arbetsuppgiften krävs en successiv tillförsel av information och 
kunskap. För att problemets behandling och resultat ska bli kända krävs 
fortskridande dokumentation, vilket även fungerar som information åt andra. Den 
överordnade arbetsuppgiften ”behandla problem” delas upp i så kallade arbetssteg, 
som bildar ryggraden i projektet. Så här långt ser de flesta projekt lika dana ut. När 
man sedan ska välja arbetsmetoder är det upp till var och en. Det viktiga är att välja 
metoder man tycker passar bäst till den produkt man ska utveckla. Produkter inom 
olika områden har ofta olika uppbyggnad och alla metoder kanske inte passar in. 
Sen är det förstås viktigt att den eller de som arbetar med projektet känner att de 
behärskar metoderna som väljs. Nedan syns upplägget för problembehandling för 
ryggsäcken som behandlas i detta examensarbete. 
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Fig. 11 Schematisk skiss av projektets uppbyggnad. 

3.5 Problembestämning 
 
Arbetet i ett projekt består alltid av en rad problem som ska lösas för att nå fram till 
målet. För att undvika missförstånd och underlätta arbetsgången är det viktigt att i 
projektets inledande fas, klart och tydligt, definiera dessa problem. Då är det lättare 
att arbetet får rätt inriktning. Det är samtidigt viktigt att inte upprätta onödiga 
begränsningar av lösningsmöjligheter. Sätta upp riktlinjer men inte förkasta 
alternativ. 
 
Det går att arbeta efter en rad olika metoder för att bestämma problemen. Här spelar 
produktens karaktär och komplexitet en stor roll. 
 

3.5.1 Stegvis diskussion 
 
En grupp bestående av sex personer med olika kunskaper och förhållningssätt till 
skid- och snowboardåkning sattes ihop. Gruppen stod under en ordförande 
(författaren) som förklarade diskussionsämnet ganska övergripande. Det är 
meningen att diskussionen till en början ska ske fritt men att ordföranden stegvis 
genom frågor eller upplysningar leder gruppen mot en snävare målsättning. När 
gruppen närmar sig uppdragets område avslöjar ordföranden detta och en definitiv 
problemformulering utarbetas. Avsikten med att stegvis ge mer information är att 
gruppen då ges möjligheten att närma sig problemet från en oväntad synvinkel. 
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Gruppen fick först veta att det handlade om skid- och snowboardåkning i lift- och 
offpistmiljö. Frågan var då: vad behöver man för detta? Det gick ganska snabbt att 
komma in på vikten med en bra ryggsäck. Diskussionen gick från utseende och vilka 
funktioner som är väsentliga på en skid- och snowboardryggsäck, men även till att  
diskutera detaljlösningar. 
 
Många gånger går moment och metoder in i varandra och kan ge förslag och svar till 
andra problem i utvecklingsprocessen. Självklart tar man till vara på all information 
men det är viktigt att samtidigt hålla isär vad man kommer fram till och ha en 
organiserad dokumentation. 

3.5.2 Problemformulering 
 
Efter diskussion med Four Elements och med hjälp av metoden stegvis diskussion 
skrevs en problemformulering ner. 
 
Projektet ska generera design och formgivning av en förstaklassig skid- och 
snowboardryggsäck, där helheten uttrycker vad Four Elements står för med 
avseende på kvalitet, funktionalitet och visuellt  formspråk. 
 

3.6 Problemundersökning 
 
Problemundersökningen innebär en djupare förståelse av problemet. Den omfattar 
momenten uppdela, analysera och precisera problem. Tanken är att få en klar bild av 
problemet så att en vältäckande lista kan ställas upp över kriterier som produkten 
ska uppfylla. Det kan många gånger vara skönt att få ett komplext problem uppdelat i 
mindre delproblem. 
 

3.6.1 Föremålsuppdelning 
 
Delar man upp produkten i delobjekt är det lätt att få en överblick hur allt hänger 
ihop. När problemen sedan skall tacklas finns möjligheten att beta av listan och 
känna att det går att få klarhet i hur det kan tänkas se ut i slutänden. 
 
Listan har kompletterats under projektets gång, då idéer och lösningar har arbetats 
fram. 
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Fig. 12 Föremålsuppdelning av ryggsäcken. De ingående delarna kommer att förklaras senare i arbetet. 

3.6.2 Brist- och fördelsanalys 
 
I de fall där en redan existerande produkt ska förbättras, är det lätt att koncentrera 
sig på dess nackdelar. Många har lätt för att kritisera en produkt och hitta de fel den 
har. I grupp diskuteras och fastställs nackdelar, brister och förbättringar av delar. 
Tillvägagångssätt: 
a) Studera det konkreta objektet. 

__________________________________________________________________ 18



______________________________________________________________   

b) Identifiera brister, nackdelar och motsägelser i objektets existerande 
utformning. 

c) Identifiera fördelar och smarta lösningar i objektets existerande utformning. 
d) Upprätta en förteckning över önskade förbättringar. 
 
I det här projektet samlades grupper av vana skid- och snowboardåkare. Alla åker 
regelbundet med ryggsäck och tog med sig sina egna ryggsäckar till mötet. Utifrån 
sin egen ryggsäck diskuterades nackdelar och lösningar som kunde förbättras samt 
fördelar och de smarta och positiva lösningarna. Vad gruppen kom fram till finns 
punktade i bilaga d. 
 

3.6.2.1 Sammanfattning av förbättringar 
 
Fästanordningar 
För att minimera antalet remmar och spännen behövs ett gemensamt och enkelt 
system för fäste av skidor och snowboard. Eftersom skidor och snowboardar har stor 
variation på dimensioner är det viktigt med goda justeringsmöjligheter. 
 
Det är viktigt att göra det enkelt för användaren att spänna fast saker då miljön kan 
vara mycket krävande. Det kan ofta vara brant med svår terräng där åkaren tar av 
och på åkutrustningen.  Ryggsäckens konstruktion ska vara så robust i sig att den 
vid montering av skidor/snowboard ändå är stabil då den är tom. Då en 
snowboardåkare hajkar (går upp för berget) är det vanligt att denne använder 
snöskor och teleskopstavar. Förslagsvis bör snöskorna kunna fästas i samma 
anordning som brädan då dessa inte används. Stavarna måste också kunna fästas 
på lämpligt ställe. Det behövs en bra och enkel lösning för att snabbt kunna fästa 
t.ex. jacka, mössa, vantar, goggles (skidglasögon) på vägen till och från liften eller 
upp för en sluttning och det är varmt. 
 
Viss åkning kan ske i mycket svår terräng och kräver extra säkerhetsutrustning. 
Därför behövs ett fäste för en isyxa samt fäste för extra, ibland större utrustning på 
utsidan av ryggsäcken. Alla fästanordningar måste ge ett pålitligt intryck. Man ska 
inte vara rädd för att saker ska lossna. 
 
Bärsystem 
Med tanke på att vi är olika byggda, behövs goda justeringsmöjligheter på en 
ryggsäck. Ryggsäcken ska sitta slimmad mot ryggen för bästa komfort. Midjebältet 
bör vara så stabilt att det både avlastar och håller säcken på plats. Ett bröstspänne 
ska kunna justeras i höjdled för att användaren själv ska kunna bestämma var det 
har bäst verkan. Ryggplattan som ger stöd längs ryggraden bör vara utformad så att 
den kan passa de flesta användare. Den ska också ge ett visst skydd mot ryggen, så 
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att lasten inte känns genom plattan in i ryggen. Axelremmarna ska ha en optimal 
utformning för bästa komfort. 
 
 
 
Förvaring 
Säckens volym bör vara anpassad för en dagstur, ca 25-30 liter. Det stora facket ska 
ha sådan öppning att saker är lättåtkomliga. Facken ska vara ordnade så att det är 
lätt att hålla ordning. Det ska finnas ett eller fler mindre fack för småsaker. Beroende 
på hur lösningen ska se ut för den säkerhetsutrustning många skidåkare har med 
sig, ska den i alla fall vara lättåtkomlig och sitta säkert. Formen (djupet på säcken) 
ska tillåta användaren att sitta bekvämt i en sittlift. Den ska vara förberedd för 
vattensystem med utgång för vattenslang. Mer ingående förklaring återfinns på sidan 
32. 
 
Material 
Säcken ska vara sydd i ett material som, om inte vattentätt, är vattenavvisande. Det 
flesta ryggsäckar av denna typ idag är sydda i ett polyestermaterial av olika 
tjocklekar och med lite skilda egenskaper. Säcken ska vara väl vadderad för största 
komfort där det behövs. Säcken ska vara slitstarkt och det ska finnas förstärkningar 
där slitaget är som störst. Konstruktionen ska i viss mån skydda innehållet från yttre 
påfrestningar. Spännen och dragkedjor ska vara av god kvalitet och ha dimensioner 
så att de klarar normal användning. Användaren ska helst kunna hantera 
ryggsäckens alla funktioner med vantar på. Hela säcken ska ge intryck av kvalitet; 
robusthet och samtidigt uppfattas som smidig. 
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4 Utförande  – idéverksamhet 
 
När målet, kraven, och alla problem är kända och fastställda ska idéer och lösningar 
utformas. Det än nu den kreativa processen tar fart på riktigt. Idéverksamheten kan 
utföras på många sätt. Det finns en rad olika metoder som kan användas och 
kombineras, till exempel brainstorming, associassionssystem flerhandsskissning 
med flera. Helst ska flera lösningsförslag hittas till problemen på alla olika nivåer. 
Lösningarna ska sedan undersökas, bedömas och kanske vidareutvecklas tills man 
hittat en lösning man är nöjd med. 
 
Inledningsvis skissades det en hel del på helheten av en ryggsäck. Det var viktigt att 
få en uppfattning om hur stor plats anordningar med spännen och remmar tar och att 
leka med perspektiv och olika former. Redan här provades en hel del olika lösningar 
på problemen. 
 
Därefter användes den klassiska metoden brainstorming för att leverera ett stort 
antal lösningar. Metoden kombinerades efter hand med diskussioner kring 
problemen. Jag har i det här avsnittet litat mycket på mina egna kunskaper i ämnet 
och min kreativa förmåga. Stor vikt har lagts vid att ta reda på vad medlemmarna i 
diskussionsgruppera har varit missnöjda med när det gäller deras egna ryggsäckar. 
 
 
 

 
 

 Fig. 13 Kreativt arbete. 
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Fig. 14 Skisser på förslag till ryggsäckar. 

4.1 Brainstorming 
 
Brainstorming används för att söka ett stort antal idéer till lösningar, de kan 
formuleras med hjälp av både skisser och text. I det första skedet av 
problemlösningen ska idéerna inte granskas kritiskt. De får gärna vara helt 
banbrytande och måste inte ha någon direkt verklighetsanknytning. Många kreativa 
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lösningsförslag eftersträvas för att vidga möjligheterna. Efter avslutad brainstorming 
väljs de förslag ut som anses mest intressanta att gå vidare med. Det finns även 
möjlighet att sammanföra flera förslag, blanda idéerna för att få tag i den bästa.  
 
Den här delen i arbetet var en fortsättning av den inledande delen, 
informationsinsamling. Då hölls en övergripande brainstorming allmänt om 
ryggsäckar för skid- och snowboardåkning. Ungefär samma sammansättningar av 
grupp gjordes för denna övning. Med anledning av komplexiteten i ryggsäcken 
modifierades metoden något. Då övningen var tidsödande presenterades först alla 
delar av ryggsäckens funktioner och sedan gicks varje del igenom ganska snabbt 
och övergripande vid första sammankomsten. Efter övningen fick alla i uppgift att 
tänka vidare på lösningarna och också gärna komma på nya.  
 
Efter en tid hölls en andra sammankomst. Det tidigare materialet hade då 
sammanställts av författaren och visades upp, varpå en vidareutveckling på 
lösningarna gjordes under diskussion. 
 

4.2 Helheten 
 
Det färdiga resultatet måste vara en kombination av att vara snygg och tilltala 
målgruppen samt att ha rätt funktioner. Om ryggsäcken inte syns och står ut från de 
andra ryggsäckarna uppmärksammas inte funktionerna. Självklart får funktionerna 
olika prioritet. Några gånger har det kompromissats när det gäller lösningarna bara 
för att helheten ska bli den bästa. Ofta ärar det de centrala anordningarna, liksom 
skid- och snowboardfästerna som styr de andra. 
 

4.3 Fästanordningar 
 
En ryggsäck som ska fungera för avancerad skid- och snowboardåkning måste vara 
väl uttänkt när det gäller var och hur utrustningen ska fästas. Det måsta vara god 
ordning, lättåtkomligt och samtidigt måste remmarna vara placerade så att den yttre 
formgivningen blir tilltalande.  
 

4.3.1 Styvhetsförstärkning 
 
Ett problem som uppdagats under diskussioner har varit att när diverse tyngre 
föremål fästas på en ryggsäck som är tom blir den nästan alltid instabil och säcken 
måste fyllas med barlast. Det räcker således inte med att ha en stabil ryggplatta för 
att lösa detta problem. Efter funderingar på olika lösningar, såsom en säck helt i 
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något hårt material eller tyg av styvare karaktär etc. gick tankarna in på en lösning 
där någon del av ryggsäcken skulle vara ”styvhetsförstärkt” med någon form av 
skummaterial. Antingen kan man sätta förstärkningen som en panel längst ut eller 
som något som skulle likna sidopaneler. Med dessa skulle ryggsäcken stadgas upp 
då den var tom. Det skulle då bli lättare att fästa skidor eller en snowboard. 
 
 

 

 Fig. 15 Förslag till styvhetsförstärkning. 

 

4.3.2 Skidor 
 
Det finns ett antal sätt att fästa skidor på en ryggsäck då man till exempel vill gå en 
längre sträcka och ha händerna fria. Dessa olika möjligheter har diskuterats i 
grupper samt fått förslag genom frågor i enkäten. 
 
Då skidorna är långa är det uteslutet att fästa dem horisontellt. Att då istället fästa 
dem vertikalt är en fråga om smak. När det ska vara en ryggsäck för både skid- och 
snowboardåkning kan det vara en stor fördel att kombinera fästena för dessa saker. 
Då minimerar man remmar och fästen. För att komma fram till den mest lämpliga 
lösningen sattes följande kriterier upp: 
 

• Stabilitet 
• Smidigt och snabbt fäste 
• Kombinera fästanordningarna för skidor och snowboard för att minimera 

remmar och spännen. 
• Frigång för armar 
• Frigång för hälar 
• Frigång för huvudet 

 
De olika lösningarna har fått karaktäristiska namn för hur de fungerar. Dessa har 
därefter jämförts sinsemellan enligt kriterierna. Alla för och nackdelar har vägts mot 
varandra. 
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A. A-fäste – Här fästs skidorna på varsin sida av säcken. Upptill sätts spetsarna 
ihop oftast med ett medtaget kardborrband. Anordningen bildar ett stort A. 

 
Positivt med den här lösningen är att den är stabil och att hälarna går fria när 
man går. Sämre är att då det byggs på bredden på säcken kan frigången för 
armarna störas. Remmar och spännen blir många då det behövs två stycken på 
varje sida utöver de som behövs då man fäster snowboarden. Anordningen gör 
att huvudet undviker att slå i skidorna. 

 
B. Diagonalen – Skidorna fästs på diagonalen baktill på säcken. Bindningarna 

sitter mitt på så att det blir jämvikt. 
 

Sitter skidorna fast ordentligt är anordningen stabil. Om ryggsäcken inte är stabil 
i sig själv, t.ex. om den är helt tom, kan skidorna dra snett. Det går snabbt att 
fästa skidorna och samtidigt kan hjälp tas av snowboardspännena för att få en 
stabilare fästanordning. Armar, hälar och huvud går fria. 

 
C. Rakt upp å ner – Skidorna sitter ihop och är fästa vertikalt mitt på säcken. 

 
Anordningen ger stabilitet då skidorna sitter på mitten. Spännanordningarna kan 
kombineras med dem för snowboarden. Fästanordningen kan göras enkel och 
snabb att använda. Armarna går fria, dock slår hälarna i när man går och 
skidorna slår lätt i bakhuvudet. 

 
D. Platt – Här är skidorna isärtagna och sitter bredvid varandra men annars på 

samma sätt som ”rakt upp å ner”. 
 
Denna lösning har sammaför och nakdelar som den lösning som fick kallas ”rakt 
upp å ner”. Dock blir denna anordning något plattare och mer lik en snowboard. 
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4.3.3 Snowboard 
 
När det gäller fästning av snowboard var det egentligen bara ett alternativ som var 
relevant då det handlade om att kunna kombinera fästanordningen med den för 
skidor. Det handlar om att fästa snowboarden lodrät bakpå ryggsäcken. 
Bindningarna som är centrerade på brädan placeras i överkant respektive underkant 
av ryggsäcken där spännen håller snowboarden på plats. 
 
Det har även diskuterats en lösning där snowboarden sitter horisontellt närmst 
ryggen, just som den ofta bärs av åkaren när denna inte har ryggsäck på sig.  

 
 
 

.3.4 Snöskor, stavar, isyxa 

vänder snowboardåkare ofta hjälpmedel när de är ute och 
ten i 

h ett spänne upptill. 

Fig.17 Fästning av snowboarden, antingen vertikalt eller horisontellt. 

4
 
Som nämnts tidigare an

ajkar h längre sträckor. Snöskor och stavar underlättar avsevärt framkomlighe
djup snö. Om terrängen är väldigt brant och svårframkomlig kan det till och med 
behövas en isyxa. 
Formen på snöskorna gör att de passar bra att fästa i samma anordningar som 
snowboarden. Stavarna fästs lättast i fästen på sidorna. Fästen för isyxor ser oftast 
likadana ut på alla ryggsäckar. Den fästs i en ögla nertill oc
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Fig.18 Snösko, teleskåpstavar, isyxor. 

  

. Om 
man kan få säcken att följa ryggens hela längd skulle den sitta bättre. 
 
Nedan kommer det förklaras vad som bestämdes för de olika delarna som enligt 
föremålsuppdelningen utgör bärsystemet. 
 

4.4.1 Axelremmar, bröstrem och midjebälte 
 
Dessa lösningar grundar sig på tidigare erfarenhet från deltagarna i 
diskussionsgrupperna och brainstorminggruppen. De allra flesta 
ryggsäckar har idag S-formade axelremmar för att de ska följa kroppens 
utformning. De ska gå fria från nacke och hals, gå över axlarna och följa 
bröstm t är viktigt att längden p axelremmen 

e flesta längderna på överkroppar. 
ort. 

 
 

4.4 Bärsystem 
 
Att utveckla ett helt nytt och revolutionerande bärsystem är en lång process som inte 
skulle hinnas med i detta projekt. Det har därför koncentrerats till att hitta brister på 
det traditionella bärsystemet och göra små förändringar där. Huvudsaken med 
bärsystemet är att ryggsäcken ska sitta bekvämt och väl fast på ryggen. Det som 
ofta är problemet med mindre ryggsäckar då remmar som hör till bärsystemet dragits 
åt, är att säcken kommer för högt upp på ryggen och i nacken. Detta gör att säcken 
har för liten kontakt med ryggen vilket i sin tur bidrar till att den sitter instabilt

Fig. 19 Axelrem. 

uskulaturen under armen. De å 
är avvägd så att ryggsäcken passar d
Bredden och vadderingen är en fråga om komf
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Bröstremmen är bekväm att ha då den håller ihop 
axelremmarna och gör att hela ryggsäcken sitter bättre på plats. 
Beroende på vem som använder ryggsäcken är det viktigt att 
bröstremmen är justerbar i höjdled. Här är det stor skillnad 
mellan kvinnor och män, långa och korta personer. 
 
 
 

På större ryggsäckar, som innehåller lite tyngre saker, har 
midjebältet en avlastande funktion för axlarna. Där är det 

öfterna. På mindre säckar är 
dock midjebältets funktion mest till för att säcken ska sitta på 

 pengar, 
nycklar och dylikt på midjebältet. 
 

ggplatta

E
i
n
s mnar en bit 
ut från kroppen. Därför är det många som väljer bort skyddet när 
de åker med ryggsäck. 
 
Väl inne i projektet lades denna idé åt sidan. Det ansågs vara en 
för komplicerad detalj för storleken och vidden på detta projekt. 

 
 

Fig. 21 Midjebälte med

Fig.20 Bröstrem. 

meningen att all last ska bäras på h

plats nertill. Utformningen på midjebältet är ofta en smaksak. 
Vissa vill att det ska vara så litet och omärkbart som möjligt. 
Andra vill att det verkligen ska ge stöd och göra sitt jobb. I 
diskussionerna var majoriteten för ett midjebälte som gav stadga 
för ryggsäcken. Den skulle få ett rejält tag om höftbenen men 
absolut inte minska användarens rörlighet. Det fanns också 
önskningar om en liten ficka för småsaker såsom

 ficka. 

4.4.2 Ry  
 

n önskvärd detalj på ryggsäcken var att det skulle finnas ett 
nbyggt, enklare ryggskydd. Många som åker alpint på lite högre 
ivå använder ryggskydd som skyddar ryggraden för slag. Dessa 
kydd är varma och de gör också att ryggsäcken ha

Det skulle ta för lång tid och kräva större resurser helt enkelt. 
 
Istället stadgas ryggen av säcken upp av en plastplatta med en 
aluminiumskena i som ska följa formen på ryggraden och ge 
stöd för korsryggen. För att få ryggsäcken att passa alla olika 
former på ryggar krävs det goda justeringsmöjligheter på 

Fig. 22 Säckens rygg. 
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remmar. Det är även viktigt att de är tillväckligt långa och speciellt att vadderingen är 
tillräcklig där det behövs. 

4.4.3 Sidovingar 
 
Många gånger när man drar åt remmar för att ryggsäcken ska sitta bra hamnar den 
för högt upp i nacken. Dessutom vilar den då bara på ryggens kutning vilket gör att 

För
r

mid
ryg
Nä
lös n sitter på en av Marmots 
ryggsäcksserier. Den består av något som i den här rapporten fick 
ben

 
 
Med dessa sidovingar sitter ryggsäcken mer slimmat mot ryggen. Görs man 
sidovingarna av et

 från
och ryggsäck om fa
 

det blir instabilt. 
 

 att uppnå det krav som har ställts på ryggsäckens bärsystem 
 det visat sig att det behövs fler kontaktpunkter mellan 
jebältet och axelremmarna. Ska ryggsäcken ligga direkt an mot 
gen och inte fladdra runt när man åker, är detta avstånd för stort. 
r detta problem kom upp i diskussionerna fanns ett förslag till 
ning redan ute på marknaden. De

ha

ämningen sidovingar. 

t mesh-material (ett nätliknande material) kommer fortfarande 
 sidan, men förhindrar ändå att det kommer in snö mellan rygg 

ll i djup snö skulle ske. 
luftströmning in

 

ing 

cken har från början varit a
bara bestått av ett stort 

 

4.5 Förva

Fig. 23 Sidovingar. 

Fig. 24 När säcken sitter bra samt när den hamnar för högt upp i nacken. 

r
 
Idén med ryggsä tt den ska underlätta förflyttning av saker. 

fack att packa i. Idag har ryggsäcken 
elar och det finns hundratals ryggsäckar för olika aktiviteter 

Länge har ryggsäcken 
delats upp i specifika d
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och tillfällen. Vad gäller en skid- och snowboardryggsäck där meningen är att det ska 

.5.1 Huvudfack 
 
Det stora och centrala facket kan ha olika typer av öppningar. Som så många andra 
lösningar på hur ryggsäcken planeras är det också en fråga om tycke och smak. 
Genomgående för ryggsäckens alla funktioner är att de ska uttrycka kvalitet och 
hållbarhet. Ett önskemål snarare än ett krav från Four Elements sida var att denna 
ryggsäck skulle öppnas med dragkedja. Andra lösningar kan vara rulltopp och 
topplock. Använder man sig av dragkedja till huvudfacket är det lätt hänt att denna 
blir en svag länk i konstruktionen. Det är viktigt att rätt dimension används och bra 
kvalitet på dragkedjan. Hur dragkedjan placeras är också av stor vikt. Det ska vara 
så lite belastningar på dragkedjan som möjligt. Många har löst detta med att ha 
komprimeringsremmar på sidorna. Det har även betydelse vart dragkedjan placeras. 
Sätts den nära ryg jan som får 

ålla större delen av lasten. Sitter den däremot längst ut, så att öppningen bara blir 
acket går in mot ryggplattan, avlastar detta dragkedjan. 

.5.2 Inredning 

mligt. 

pen 
tt förslag från början var att ryggsäcken skulle innehålla ett 

gå att ha med viss specialutrustning så som sond, spade och vattenpåse behövs 
planering av förvaringslösningar. 
 

4

gplattan så att huvudfacket bildas utåt, blir det dragked
h
en ”tygtunga” och huvudf

4
 
Med inredning menas vad som ingår i huvudfacket. Vissa av detaljerna har varit krav 
från början och andra har varit önskvärda och efter hand har tycks att det funnits 
utrymme att komplettera med dessa. Var placeringen av ryggsäckens olika 
komponenter är alltid en fråga av prioritering. Det som används mest och är viktigast 
måste självklart vara mest lättåtko
 
 Första Hjäl

E
Första Hjälpen-kit speciellt utformat för extremsporter som är 
utformat av företaget Akla. Akla har sedan 1926 utvecklat och 
tillverkat produkter inom Första Hjälpen och sjukvård. 
 
 

 
För att det ska vara ett säljargument och uppfattas som en väl genomtänkt detalj 
måste facket som ska hålla kitet placeras lättillgängligt. Hur ofta används då ett 
Första Hjälpen-kit? Självklart så sällan som möjligt. Om olyckan ändå sker är det bra 
att det finns där. Alla ytterfack har en inverkan på ryggsäckens form. Där gäller det 

Fig. 25 Aklas Första Hjälpen-kit. 
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att få ett bra samspel mellan form/utseende och funktion. Resonemanget blev att det 
räcker med att ha ett separat fack i direkt anslutning till öppningen av huvudfacket. 
 

tem 
är man utövar fsykiskt krävande sporter behöver man alltid mycket vätska. Att 

Det finns en standardlösning med utrymme 
för detaljlösningar på det här området. Påsen sticks ner i en 

ggen. Fickan bör rymma de flesta storlekar och 

en som 
säljs på de flesta välsorterade 

 

CD/MD 
n trend  när man åker i backarna syns mer och mer. Många har 

t

4.5.3 Småsaker 
 
En ryggsäck behöv
ryggsäcken har ett to
öppnar huvudfacket 

man
ortfarande försöka

innehållet skadas i ett
 

 Vattensys
N
ryggsäcken skulle vara förberedd för ett vattensystem var ett krav. Vattensystemet 
innehåller en vattenpåse som är påfyllningsbar. Från påsen går en slang som går ut 

från säcken genom en lämplig öppning. I slutet av slangen 
finns en ventil som öppnas när man biter på den och man kan 
suga i sig vattnet. 

Fig. 26 Vattenbehållare från 
Platypus. 

ficka närmast ry
utformningar på vattenpåsar som finns på marknaden då det 
inte följer med något vattensystem. Många har redan en 
vattenpåse och ryggsäcken blir billigare om det inte ingår ett 
vattensystem. Dessa köper man istället separat. Märk
Platypus och Camelback 
sportbutiker.

 
 Verktyg 
Många har med sina egna verktyg om de skulle vara tvungna att laga eller justera 
något på utrustningen. Därför tycks det vara önskvärt med en separat ficka för 
verktyg. Fickan medför ordning samtidigt som man skyddar resten av innehållet i 
säcken då verktyg kan vara vassa. 
 
 
E  att lyssna på musik
med sig sina CD-spelare eller MD-spelare (minidisc). Visst är det också populärt att 
ha en Mp3-spelare man de är betydligt mindre och får alltid plats. För sådana här 
småsaker är det bra om det finns bestämda platser för dem. De behöver inte ligga 

 med alla andra saker. 

er alltid ett lättillgängligt fack för diverse småsaker. Om 
pplock finns det alltid ett fack för småsaker där. Om man istället 
med dragkedja blir frågan om placering inte lika självklar. 
 lägger dragkedjan får man anpassa ett litet fack därefter. Men 
 placera det upptill har många fördelar. Där är minst risk för att 
 fall eller när man fäster utrustning på utsidan. 

lösa och blandas run

Beroende på var 
att f
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4.5.4 Sond och spade 

erkad för alpinism är i regel i flera delar. Ett 
padblad och en skaftdel, som kan bestå av två delar för att göra skaftet längre. 

ge och spadskaftet har ungefär samma form och längd. Det gör 

dbladet längst ut/bak i en separat ficka 
på ryggsäcken. Där blir den som en skyddande sköld för innehållet samtidigt som 

ga upp säcken. 

 
Det är viktigt att dessa två delar i säkerhetsutrustningen är lättåtkomliga om olyckan 
är framme. Sonden är alltid hopfällbar eftersom den brukar vara mellan två och tre 
meter lång. En spade som är tillv
s
Sonden i hopfällt lä
att det är enkelt att sätta den på varsin sida av ryggsäcken. Informationen som 
framkom av enkäten som gjordes i början av projektet visade på att många vill ha 
säkerhetsutrustningen i en kombination av inuti och utanpå ryggsäcken. Antingen 
kan man ha den inuti ryggsäcken men i separata fack eller utanpå fästa i speciella 
fästen. Det kan vara en fördel att placera spa

den hjälper till att stad
 

 
 
 
 
 

4.6 Extern hjälp 
 
För att få kunskap om hur man i ett företag med lång erfarenhet går tillväga när man 
tar fram en ryggsäck, kontaktades ett företag i Göteborg. Four Elements hade 
tidigare haft kontakt med Handelshuse

Fig. 27 Sond och spade. 

t Baruma AB. Baruma har sedan 1984 arbetat 
om konsulter i acessoardesign. Industridesignen Urban Wallbert förklarade kort vad 

de gjorde och visade produkter de tagit fram åt en rad svenska och utländska 
företag. Urban ville pointera att man ska göra det så lätt för sig som möjligt. När 
designen är bestämd är det bara att förklara i detalj, med hjälp av skisser hur de 
olika delarna ser ut och hur man tänkt sig de specifika lösningarna. Sen 

s
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sammanställer man ett material som skickas iväg till fabriken för den första 
prototypframställningen. De som syr upp ryggsäckar och speciellt de som jobbar 
med prototypframställning är experter på det de gör. Är man noggrann med 
förklaringarna blir det oftast rätt. När man får tillbaka prototypen är det lätt att göra 
förändringar där det uppstått missförstånd eller där man ser att ens lösning inte 
fungerar i realiteten. Felen ringas in och nya bättre förklarar görs. Antingen görs 
ändringarna på den fysiska modellen och skickar tillbaka den, eller så görs nya 
skisser med bättre förklaringar. Metoden kan tyckas vara tidskrävande men en 
vända handlar om cirka fyra veckors tid och det är kostnadseffektivt. Det skulle vara 
ett större projekt för en som inte har någon tillskärarkunskap att lära sig det och 
sedan lära sig att sy en ryggsäck som är en komplicerad produkt att sy. 
 

.7 Konkretisering och slutlig formgivning 

fter brainstormingen resonerades det mycket om och kring lösningsförslagen. För 
m storleken på ryggsäcken och hur mycket plats 

spännen gjordes idéskisser i naturlig storlek. Det var då 
ttare att kontrollera med mätningar att ens tankar gick i rätt riktning. När det gäller 

4
 
E
att lättare kunna få en uppfattning o
lösningar med remmar och 
lä
en sådan här produkt är det detaljlösningarna styr formgivningen. 
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5 Resultat – slutligt koncept 
 
Målet var att skapa en skid- och snowboardryggsäck som skulle utöka och 
komplettera Four Elements produktsortiment. Målgruppen var den entusiastiska och 
medvetna skid- och snowboardåkaren. Målen och kriterierna som sattes upp i början 
av arbetet har alla uppnåtts och Four Elements är nöjda med resultatet. 
  
Ryggsäcken 

• har ett tilltalande och annorlunda utseende 
• talar Four Elements formspråk 
• ger en känsla av klass och kvalitet 
• fungerar för alpina aktiviteter med rätta tekniska lösningar och funktioner 
• har en god ergonomisk utformning 

 
I det här kapitlet kommer resultatet av det slutliga konceptet, för den första och andra 
prototypen presenteras. I avsnittet diskussion kommer möjliga ändringar och 
förbättringar att tas upp. I bilaga e och f återfinns detaljskisser och mått på 
ryggsäcken och alla dess delar. Detta material var det som skickades till Hong Kong 
för prototypframställningen. 
 
Nyckelorden för hur ryggsäcken ska se ut har varit kvalitet, rörelse, ergonomi och 
innovation. Det som för dem samman är att ryggsäcken i slutändan ska utstråla en 
stark Four Elements-känsla.  
 

Fig. 28 Funktionsförklaring. 
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5.1 Utformning & funktion 
 
Ryggsäckens utseende styrs av dess funktioner och i synnerhet de delfunktioner 

r det finns 
agkedjor o s v. 

Sid a  styvt skum. Dessa ”sidopaneler” 
ger ryggsäcken ett stabilare utgångsläge för fästning av snowboard eller skidor. I 
dis s t om det bästa sättet att lösa fästet för 
skid .  till 
dia n  fördelar. Fästena blir således ett spänne 

pptill på vänster sida sett bakifrån och ett spänne nertill på höger sida. Det övre 

vänster sida. Här träs huvudet på yxan in och upptill 
pänns skaftet åt av ett kardborrfäste. På andra sidan och på samma sätt kan ett par 

r genom en lång dragkedja som går från sida till sida 
ch bildar en öppning i form av en tunga. I inredningen som presenterades i 

föremålsuppdelningen ingår separata fack för Första Hjälpens-kitet som ingår, 
verktyg och dylikt, en vattenpåse som finns att köpa till (finns i olika märken) och en 
ficka som kan användas för t.ex. CD eller MD. Upptill på säcken finns ett fack som är 
till för lättåtkomliga saker av mindre karaktär. Öppningen utgörs av en blottad 
vattentät dragkedja. 
 
På sidorna men dolda bakom sidopanelerna sitter fästen för sond och spadskaft. 
Placeringen gör att de är lättåtkomliga men ändå sitter skyddade. Spadbladet har en 
separat ficka mittpå ryggsäcken. Här utgör den också en skyddande funktion åt 
innehållet. 
 
Det som utgör skillnaden mellan denna ryggsäck och andra beträffande bärsystemet 
är de så kallade sidovingarna. Dessa bidrar till att ryggsäcken sitter stabilt och tätt 
inpå ryggen vid kroppslig aktivitet. Midjebältet har fått en stabil utformning för att 
också ge ryggsäcken stabilitet på ryggen. Det är bredare över höfterna och smalnar 
av framtill, för ökad bekvämlighet och rörlighet. En platt ficka för t.ex. mobiltelefon 
och pengar sitter på midjebältet för dess lättåtkomlighet. 

som är indelade i gruppen fästanordningar. Dessa bidrar med var spännen och 
remmar blir placerade och vilka funktioner som beror på varandra. Hur 
förvaringsmöjligheterna är utformade har också en avgörande del i den slutliga 
utformningen, med avseende på hur man öppnar huvudfacket, va
dr
 

orn  på ryggsäcken är tillverkade av en typ av

kus ionerna där man resonerat mycke
or Av erfarenhet valdes det alternativ som i kapitel 2.6.3.2 namngavs

go alt. Det alternativet för med sig flest
u
spännet kan tas bort helt om man åker snowboard eller också användas som ett 
tredje spänne för snowboarden. De två huvudspännen som utgör fästena för 
snowboarden sitter fast i sidopanelerna och spänner tvärs över ryggsäcken. Dessa 
tillåter även fäste av snöskor. För att ge formen mer symmetri placerades fästet för 
isyxan, en slinga nertill på 
s
stavar fästas i det nedre skidfästet. 
 
Ingången till huvudfacket ske
o
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Fig. 29 Vyskisser av det slutliga konceptet.
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5.2 Material 

yggsäckens material är bestämt i samråd med Urban Wallbert på Baruma. Efter 
ånga år av kontakt med tyger och andra väskmaterial var hans kunskaper 

ovärderliga. Större delen av ryggsäcken är gjord av Polyester 600 D, där 600 är 
benämningen på tjockleken på tråden i väven.  Botten är gjord i ett vattentätt 
gummiliknande material som heter Tarpuline. 
 

5.3 Färgsättning & logotypplacering 
 
Under diskussion med Four Elements har färgerna och logotypplaceringar bestämts. 
För att få ett rent utseende och återknyta till de rena färgfälten i kläderna har 
sidopanelerna blivit färgkällan på ryggsäcken. Årets klädlinje går i färgerna rött, grönt 
och blått med grått, svart eller vitt som bas. Valet på prototypens färg blev rött. Den 
synliga basen dvs. de delar som syns när ryggsäcken används valdes till ljusgrått. 
Det gummiliknande materialet nertill valdes till mörkgrått för att få en markant 
brytning i skarven mellan de olika materialen. Samma mörkgråa färg sattes även på 
de delar som inte syns vid användning, de delar som ligger mot kroppen. Att det är 
två olika gråtoner gör att ryggsäcken delas in i en framdel och en bakdel vilket ger 
mer liv och en intressantare presentation. Det ingår fyra placeringar av loggor för att 
man ska uppfatta vad det är för märke på väskan från alla vinklar då det är en helt ny 
produkt från Four Elements. Loggorna utgör även visuella detaljer som hjälper till att 
bilda ett mervärde i produkten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
R
m
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Fig. 30 Bilder på den första prototypen.
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5.4 Kommentarer om första prototypen 

för komplicerat att beskriva hur varje detalj ska ändras på den första 
rototypen ger jag här en mer överskådlig förklaring. Det nya materialet till den andra 

prototypen beskrivs i bilaga f. 
 
Det är lätt hänt att skisser och förklaringar blir missförstådda. När den första 
prototypen var klar var det några ändringar som var tvungna att göras. Helheten, 
arbetet bakom tillverkningen dvs. sömnadsarbetet var mycket bra. Det var också 
skönt att se att nästan alla tolkningar av skisserna var korrekta. Det var dock några 
lösningar som behöver några justeringar nu när de kan provas praktiskt. 
 
Färgsättningen blev fel och måste justeras. Det blev även några fel när det gäller 
materialen. Sidovingarna, som på prototypen är gjorda i det blanka materialet 
Tarpuline skulle vara av samma material som den övriga säcken, en väv med 
benämningen Polyester 600 D. Samma blanka material som är i botten gjorde sig 
inte bra på ryggsäcken. Den är utbytt till en liknande väv som resten av ryggsäcken 
fast lite grövre, Polyester 1000 D. 
 
Sidovingarna, de som skulle hjälpa till att ryggsäcken hålla ryggsäcken på plats var 
bra uttänkta och fungerade i praktiken. När ryggsäcken provades i praktiken visade 
det sig att den branta infästningen i midjebältet gjorde att detta skar in i magen. Men 
annars fungerade funktionen utmärkt. Här var jag tvungen att hitta en ny infästning 
till midjebältet. 
 
Fästanordnignerna för spadskaftet samt sonden höll inte dessa på plats säkert nog. 
Därför gjordes en mer robust fästanordning för skaftet och sonden fick ett separat 
fack inuti säcken. Öppningen för facket som var avsätt för spadbladet blev för litet. 
För att göra det smidigare ändrades ingången till facket samt att dragkedjan 
förlängdes. 
 
Midjebältet som det utformades från början visade sig bli för stort för en smal person. 
Eftersom den vadderade delen av bältet är fäst i sidan av ryggsäcken sitter den inte 
åt tätt runt höfterna. Om man istället fäster bältet en bit in på ryggsäckens ryggplatta 
ommer det att följa höften bättre, även på en smal person. 

 

 
Då det blir 
p

k
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5.5 Kommentarer om andra prototypen 
 
Den här gången blev resultatet näst intill perfekt. Dock blev färgerna fel den här 
gången även fast jag tyckte jag var noggrann en punkten. Men utan det blanka 
materialet blev färgerna ändå bra. Det är återigen svårt att bara ge en förklaring på 
ad som inte blev fel. De saker som inte blev som jag tänkt mig var bland annat: v

 
- öglorna i nedre kant. De skulle vara gjorda av samma remmar som de övriga, 
förutom att den som är avsedd för skidorna skulle vara dubbelvikt. 
 
- fickorna på midjebältet blev för små. Framförallt var det öppningen som gör att man 
inte får i några större saker. 
 
- de elastiska fästanordningarna på insidan av sidopanelerna är kort och gott 
onödiga.
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6 Diskussion 
 
Att göra ett arbete av detta omfång och där det handlar om en mycket kreativ 
arbetsgång kan det vara svårt att vara ensam. Visst kan man ta hjälp utifrån när det 
handlar om information eller åsikter om lösningar, men när beslut ska tas för fortsatt 
arbete eller när lämpliga metoder ska väljas vill man ha någon som är väl insatt i 

rojektet. När man har haft svackor är det ingen som har hjälpt en att komma igång 

fessionell hjälp om hur man lägger upp ett projekt där 
an ska ta fram en ryggsäck. De svenska märkena som finns på marknaden har inte 

 med killarna på Four Elements har varit jätte bra. VI har diskuterat förslag 

p
igen.  Är man fler är alla insatta i projektet och det är lätt att diskutera ingående 

etaljer och man har alltid ett väl införstått bollplank. d
 
Det har varit svårt att få pro
m
visat intresse och Four Elements själva har ingen egen erfarenhet. Men annars har 
kontakten
till lösningar och stämt av emellanåt. Samarbetet med Baruma skulle ha kommit 
tidigare. Det var det mötet som triggade mig och fick mig att ro iland projektet. 
Ibland har beslut tagits som grundar sig på egna empiriska erfarenheter. Dessa kan 
kanske stödjas med att det många gånger handlar om tycke och smak. Dessa 
lösningar har dock diskuterats med andra och framförallt har uppdragsgivaren Four 
Elements tillfrågats och samtyckt. Eftersom ingen hel modell har byggts av något 
alternativt material, såsom kartong och plast eller för den delen i tyg har samverkan 
hos funktionerna inte undersökt. De funktionsmodeller som har byggts under 
utvecklingens gång har dock varit till stor hjälp. Det är tänkt att alla funktionerna ska 
provas och undersökas i praktiken med den första prototypen. Därefter ska ändringar 
göras så att den blir ultimat i sin funktion samt för produktion. Det här arbetet anses 
vara klart med den första prototypen men material för den andra prototypen finns 
även med. Det arbete som kan behövas därefter det kommer inte att finnas med i 
denna rapport. 
 
Som helhet känner jag och Four Elements oss nöjda med ryggsäcken. Den uppfyller 
alla förväntningar och ger produktsortimentet en helt ny produkt, som visar 
nytänkande, kreativitet och framåtsträvan i företaget. Förhoppningsvis kommer 
eventuella ändringar av ryggsäcken gå smärtfritt och göra att den kan komma i 
produktion och vara ute i butikerna till nästa säsong. 
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Säkerhetsutrustning för offpiståkning                      Bilaga b (1/1) 
 
Spade 
Med en liten delbar spade kan du effektivt gräva efter lavinoffer. Att bara gräva med 
händerna och skidorna är alltför långsamt och många gånger omöjligt. Du kan även 
gräva och kontrollera om det finns farliga snöskikt. 
 
Lavinsond 
En 2,5 – 4 meter lång sond som vanligtvis är delbar. Sonden sticker du ner i snön för att 
känna var den saknade är begravd. Sondning kräver mycket personal och tar ofta för 
lång tid för att hitta offret levande. 
 
Transceiver 
En transceiver är en sändare/mottagare som du bär innanför kläderna. På morgonen 
slår du på den och då sänder den ut en signal kontinuerligt. Om en olycka skulle inträffa 
ställer de som har klarat sig om sina transceiver till mottagning. Med hjälp av signalen 
från den saknade kan man lokalisera personen. Tonen blir högre ju närmare du kommer 
offret. Transceiver är för de utförsåkare, turåkare och bergsklättrare som ofta rör sig 
utanför pisten och långt från skidanläggningar. Utrustningen kräver mycket vana och 
träning för att du skall kunna lita på den. Utan träning och spade är transceivern en 
falsk trygghet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enkätundersökning                                                                                              Bilaga c (1/3) 
 
1) Kön? 

Man �  Kvinna � 
 
2) Antal skid-/snowboardveckor per år 
 
   1-2 �  3-4 � 
 5-8 �  fler � 
 
3) Åker:   

snowboard � 
alpint � 

telemark � 
monoski � 

snow blade (big foot) � 
 

Om du kryssat i fler rutor, försök uppskatta i procent hur mycket av vad du åker (t.ex. 70 % alpint, 30 % 
telemark). 

 
4) Om du åker snowboard använder du snöskor � stavar när du hajkar �  
           

annan utrustning � vilken?____________________________________________ 
 
 
5) Om du kryssat i rutor i föregående fråga (nr. 4), hur fäster du utrustningen när 

du inte använder den? 
 
 
 
 
 
 
 
6) Jag är 
   nybörjare � medel � avancerad � 
 
7) Åker helst i  

 
pisten � lättillgänglig off pist � svårtillgänglig off pist � 

(där jag slipper ta av mig   (kan lätt ta av mig skidorna och 
skidorna och gå).   gå med dem på ryggen för att 

 få århundradets åk). 
 
8) Om du åker snowboard, hur vill du fästa den på ryggsäcken? 
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9) Vad brukar du ha problem med och retar dig på när du har brädan på ryggen 
och hajkar? 

 
 
 
 
 
 
10) Åker du skidor, vilket sätt föredrar du att fästa skidorna på? 
 
 
 
 
 
 
 
11) Behövs det fästanordningar för prylar på utsidan av säcken?    ja �
    nej � 
 Vad för prylar? 
 
 
 
 
 
 
 
12) Medför du någon säkerhetsutrustning i ryggsäcken? I så fall vilken/vilka? 
  

   nej � 
spade med avtagbart skaft � 

      
 spade med fast skaft � 

      
 sond � 

 
annan (vilken) _________________________________ 

 
13) Var vill du förvara säkerhetsutrustningen? 

i ryggsäcken � 
utanpå ryggsäcken � 

en kombination av i och utanpå � 
 

Beskriv gärna hur (T.ex. sond utanpå och spade i). _______________________________ 
 
14) Vad brukar du mer ha i ryggsäcken? 
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15) Vad anser du vara en bra storlek på en dagryggsäck så du får plats med 
ovannämnda prylar? 

     ____________ liter. 
 
16) Brukar du ha problem när du provar ryggsäckar? I så fall vilka? 
 (T.ex. de är för kortai ryggen, axelrämmarna är för lång etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
17) Skulle det vara intressant med ett avtagbart midjebälte? ja � nej � 
 
18) Åker du med ryggskydd? 

 
aldrig � alltid � ja, men inte om jag använder ryggsäck � 

 
 Om du kryssar i alt tre, vad är anledningen? _____________________________ 
 
 
 
 
19) Övrigt (ge gärna tips på hur du tycker att den ultimata skid-/snowboardryggsäcken 

ska vara utformad). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

TUSEN TACK! 



Utfallet från brist- och fördelsanalysen                                                              Bilaga c (1/3) 
 
Fästanordningar 

Brister 
• Jobbiga skidfästen. Tar för lång tid att fästa skidorna. 
• Måste fästa skidorna med extraremmar för att de ska sitta. 
• Måste fyllas med barlast för att kunna fästa skidorna. 
• Slår huvudet i påmonterade skidor. 
• Svårt att fästa bräda på (det är en klättersäck). 
• Saknar horisontellt fäste för brädan. 
• Inga enkla fästen för t.ex. kläder och goggles. 
• Det som fästs på sidorna gör säcken instabil, slänger hit och dit. 
• Dåliga fästen för isyxa. För liten och ej justerbar ögla. 
• Ingen extra utrustning går att sätta på. 
• Saknar fästen för stavar. 
• Anordningarna för fäste av spade på utsidan känns ej pålitligt. 
• Svårt att fästa spadbladet. Det finns en anordning på utsidan. 
• För många och långa remmar. 

 
Fördelar  

• Inga onödiga spännen och remmar. 
• Bra fästen för extrautrustning. 

 
Bärsystem 

Brister  
• För kort. Sitter långt upp på ryggen, blir instabil. 
• Kommer upp i nacken när man drar åt axelremmarna. 
• För hög – går i hjälmen. 
• Följer ej ryggens svankform. 
• Sitter ej slimmad intill ryggen. Sitter inte still när man åker. 
• För korta vadderingar på axelremmarna. Skär in i armhålan. 
• Axelremmarna fästs upptill i mitten, medför svängning/gungning. 
• Axelbanden är för breda. Skaver. 
• Midjebältet är för knapphändigt/dåligt/ovadderat. 
• För mjuk i ryggen, ej något som skyddar, man känner saker i ryggen från 

säcken. 
• Konstig anslutning vid ländrygg som samlar snö. 
• Bröstspännet är ej justerbart i höjdled. 
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Fördelar  
• Hyfsat ryggskydd 
• Bröstspännet, justerbart i höjdled. 
• Formsydda axelband 
• Löstagbar ryggskiva 
• Bra ländryggsstöd. 
• Sköna bärremmar (lite hårdare material, formsydda, ca 6 cm breda). 

 
Förvaring 

Brister  
• För liten öppning. Svårt att komma åt saker i det stora facket. 
• För tjock/djup. Obekväm att ha på sig i sittlift. 
• Svår att packa jämnt, tyngdpunkten kommer fel. Den blir instabil. 
• Inga bestämda fack för sond och spaddelar. 
• Dåligt öppningssystem, topplock med ett spänne. 
• Endast öppning genom topplocket, vill ha dragkedja också. 
• Ej förberedd för vattensystem. 
• Inget ”litet” fack för småprylar. 
• För liten plats för vatten. 
• Dåligt med fack. Vill kunna sortera saker. 
• Svårslutet topplock. 
• Sladdrigt topplock när säcken ej är full. 
• En aning liten. (18 liter) 
• För många fack för storleken. (18 liter) 
• För stor (42 liter) 
• Inget förstahjälpenfack. 
• För smal när man ska packa. 
• Dåliga kompressionsmöjligheter.  

 
Fördelar  

• Bra form, ganska rak och kantig, Lätt att packa. 
• Sond- och spadhandtagsfack på utsidan, kortsidan. 
• Kilformad, smal i botten och bredare högre upp. 
• Två toppfack, ett på utsidan, ett på insidan (men det på insidan är för litet). 
• Dragkedja framtill, lätt att öppna. 
• Separat fack för sond. 
• Bra förvaring för ömtåliga prylar. Hela säcken är gjord i plast. 
• Extrafickor på midjebältet för mobil, pengar etc. 
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Brister  
• Dålig kvalitet på spännen. 
• Remmar och spännen är ej anpassade för varandra, medför att de glider upp. 
• Topplocket blir blött och vatten läcker in. 
• Blir blöt mellan rygg och väska. För mjukt och vattenabsorberande material. 
• För sladdrigt material. Vill ha den styvare. För ”slapp” för att få det stabilt när 

man fäster skidorna. 
• Inget som skyddar innehållet. 
• Dåliga dragkedjor. Ska vara överdimensionerade. 
• Slits i botten. Dåligt material. 
• Dåliga axelremmar. Går sönder. 
• För tung. 
• Ful! 

 
Fördelar  

• Ovanlig, inte så många som har den 
• Enfärgad 
• Cool färg (intensiv orange). 
• Slitstark, tålig. 
• Oslagbart tyg. Mycket slitstark. 
• Robusta dragkedjor. 
• Förstärkta slitdelar. 
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Overview and measurements, 1 (4)

Perspective Perspective without sidepanel  and sholderstraps
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Overview and measurements, 2 (4)

Front without sidepanel
and sholderstraps

310

260
280

270

3.5

Front

300

Overview and measurements, 4 (4)

Back Inside

20
50

60

460 540

210
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55

80

Left side, outlined

Logo placement, 1 (2)

Right side, just
over loop.
Filled.

Logo centerd!

Top

12

8

Back

Logo placement, 2 (2)
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Fabric
A. Pack and sidepanel: Polyester 600 D
B. Bottom and sidepockets: Tarpuline (dull)
C. Side flaps: Nylon? Mesh

Color
a. Sidepanel: Red, Pantone 179U
b. Under zipper overlap:Red, Pantone 179U

c. Pack: Pantone Cool Gray 5C
d. Straps (all): Pantone Cool Gray 5C
e. Sholderstraps, overside: Pantone Cool Gray 5C

f. Sholderstraps, underside: Pantone Cool Gray 11C
g. Back: Pantone Cool Gray 11C
h. Hipbelt: Pantone Cool Gray 11C
i. Strap on hipbelt: Pantone Cool Gray 11C

j. Logos (all): Pantone Cool Gray 5C
k. Inside: Pantone Cool Gray 5C

C.

A.

B.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Color and fabric, 1 (1)

1

2

4

5 6

7

Numbering, 1 (4), Perspective
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8

11

10 9

Numbering, 3 (4), Front

12

13

14

15

Numbering, 2 (4), Side
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3

16

17

18

4

19

20

21

Numbering, 4 (4), Back and inside

150 80

80

440

50

25

1 2 Width:  25
Length: 1000

Length: 1000

[mm]High density foam.
Thickness: 6 mm

6
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15

3 11 Width:  25
Length: 500

Width:  15
Length: 400

[mm]

25

460

80

30

95

30

20 190 35

225

6

4
[mm]

Side panel.
High density foam.
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Width: 20
Length: 508

10

9 Width: 20
Length: 40
With buckle.

Width: 20
Length: 26
No buckle!

[mm]

Right side.

Left side.

Left side.

5

6

7

Waterproof zippe into top 
compartment.
Width: 8 mm.

Zipper into the main compartment.  Overlaping edge.
Width: 10 mm.

Zipper into front pocket.  Overlaping edge.
Width 8 mm.
Length: 280 mm.
The whole front piece is a pocket.

Hook inside top compartment.

7

50
80

140

Width: 50
Length: 500

5

12

200

Pocket that follows the hipbelt.

[mm]

190
260

15

Hight density foam.
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13

130

330
Width: 25
Length: 350

14

15

Both sides.
Width: 20
Length: 200

210

95

Tight side pocket for handle.
No zipper.

300

[mm]

110

Nylon? mesh

17

270

210

20

460

310

Plastic back plate

Aluminum rod

[mm]

100

50

A

A

Back plate made of foam.
Thickness: 15 mm.

Plastic back plate

Pocket for aluminum rod.

15

16

A.

B.

A.

B. Lower back support.
Thickness: 20 mm.

Rounded

(HDPE)
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Exit for water hose.  The 
exit goes from the main 
pocket and out thru the 
back.

70

55

4)

1)

2)

3) 40

65

60

18
Matrerial: Tarpuline (dull)

19 20 21

200

380

Elastic

Flat pocket for waterbag
inside against the back.
Mesh pocket farthest out.

200

150

80

200

Inside the bag.

Pocket with zipper. Flat pocket with zipper.

[mm]

170

200Mesh

200

20

21 200

200

200

150
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Logo embroided on fabric.
Logo color: red (same as on the bag)
Fabric color: gray (same as the strap)

Scale 1:1, Embroidery in same red color as the fabrick on the bag.

Top buckle
Logo front 3)
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Fabric
A. Pack and sidepanel: Polyester 600 D
B. Bottom: Polyester 1000 D
C. Side flaps:  Mesh
D. Inside: Nylon 210 D, PU coted

Color
RED, Pantone 179U
1. Sidepanel

LIGHT GRAY, Pantone Cool Gray 5C
2. Pack
3. Straps (all)
4. Sholderstraps, over
5. Hipbelt, outside

DARK GRAY, Pantone Cool Gray 11C
6. Sholderstraps, under
7. Hipbelt, inside
8. Back

C.

A.

B.

1. Sidepanel: Red

4. Sholderstraps, over: Gray 5C

6. Sholderstraps, under:  Gray 11C

5. Hipbelt, outside: Gray 5C

7. Hipbelt, inside: Gray 11C

8. Back, Gray 11C

2. Pack, Gray 5C

IMPORTANT! 
Colors on first prototype were wrong.
Please note the colors carefully. If anything 
is unclear ask questions!

Color

LIGHT GRAY, Pantone Cool Gray 5C
4. Sholderstraps, over

DARK GRAY, Pantone Cool Gray 11C
6. Sholderstraps, under
7. Hipbelt, inside
8. Back

4. Sholderstraps, over: Gray 5C
6. Sholderstraps, under:  Gray 11C

7. Hipbelt, inside: Gray 11C

8. Back, Gray 11C

IMPORTANT! 
Colors on first prototype were wrong.
Please note the colors carefully. If anything 
is unclear ask questions!
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140

50

60

25

Waterproof zipper 8

Doublefolded
Length: 250 mm IMPORTANT!25

25 25

Length 25

Attached on the side
IMPORTANT!

"Rubberband"

Cargo lofted

Front

Material sidepanel:
Polyester 600 D on both 
sides (inside and outside).

110

150

120

650

Same padding material as in 
the sholder straps

Stiches though padding

240

240

Same padding material as 
in the sholder straps. Also 
with edge ribbon.
Thickness: 6mm

Back

500
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200

Nylon zipper 10
Overlaping edge!

Material: Nylon 1000 D

160

120

280

180

140

240

Width: 25mm

Left side 1 (2) 6)

Material: Polyester 1000 D
Color: Cool Gray  11 C

Left side 2 (2)

1.

2.

Width: 20mm
Length: 100mm

50

50
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Right side

Mesh

50

50

20

Doublefolded
Length: 250 mm IMPORTANT!

 Length: 150mm

Acrylic edge ribbon

80

80

420

160

Thick padding!

Padding

No padding

Padding

Sidepanel

Plastic backplate all the way upp!
Aluminum rail centerd.

Backplate

Material sidepanel:
Polyester 600 D on both 
sides (inside and outside).

Same padding material 
as in the sholder straps. 
Also with edge ribbon.
Thickness: 6mm
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Pockets on hipbelt.
Both sides.

1.

2.

3.

width: 25mm

120
40

cargo lofted

sew in top corners
and bottom edge.

Strengthen corner 
with a piece o fabric.

20

Elastic!

On both sides.

Rubber!
Sewed from the inside!

40

Water hose exitOn sholder straps
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60 30

28 32

30velcro
soft

1 2

velcro
hard (back)

velcro
soft

velcro
soft

velcro
hard (back)

A.

B.

C.

Velcro fastener

Inside Material inside bag, if not mesh:
nylon 210 D, PU coted!

Mesh Mesh

Mesh

200

side to side

100

80

200

170

180


