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The report describes a degree project on a bachelor level that has 
been performed at the Industrial Design Department at Konst-
fack, University College of  Arts, Crafts and Design. The project 
is about how to generate a concept for a computer bag where the 
bag is able to adapt to the variation of  the amount of  things that 
the user would like to bring just for that specific day. Focus in the 
project have been to look at the general needs for the users when 
carrying a computer and other belongings, the desirable functions 
for a possible solution of  product for those specific needs and the 
gestalt of  the meeting between the organic body of  the user and 
the square like shape of  the technique. 

The target group has been everyone that carries around a compu-
ter almost everyday. Sweeping for all the interviewed people were 
the request that the product should be representative to bring the 
computer in to the office. Words of  values that were used in the 

process were adaptable, reserved and functional. 

The working process was divided into a mapping phase, a gestalt 
phase that was divided into two sketching phases and one phase 
for defining the final concept. Finally there where a phase for 
building the model. The objective for the project has been to gain 
a greater knowledge for how to run a design project from idea to 
visualisation of  final concept by a physical model. The objective 
has also been to generate the gestalt of  the concept on a explor-
ing basis and in a more sculptural way with, for the project, given 
functions in mind. 

The outcome of  the project is a backpack that is divided into 
modules that can be separated from each other. The concept has 
three parts. The part that is closest to the user is the back part that 
holds the shoulder straps. To that part the user can connect either 

SAmmANfATTNING / ABSTRACT
Rapporten redogör för ett examensarbete på kandidatnivå som 
utförts på Industridesigninstitutionen på Konstfack. Projektet har 
handlat om att ta fram ett koncept för en datorväska där väskan 
kan anpassas för den mängd saker som användaren vill ta med just 
för dagen. Focus för projektet har varit att titta på de generella 
behoven användarna har för att bära med sig en bärbar dator och 
övriga tillhörigheter, de önskvärda funktionerna hos en möjlig 
produktlösning för just de behoven och hur mötet mellan den 
organiska kroppen, användaren, och den fyrkantiga tekniken skulle 
kunna gestaltas i konceptet. 

Målgruppen har under hela projektets gång varit alla människor 
som bär på en bärbar dator dagligen. Under projektets gång har 
dock fokus hamnat på att gestalta konceptet utifrån det, för de 
personer som intervjuats, viktiga estetiska uttrycket i en likvärdig 
produkt för detta projekt. Genomgripande för alla intervjuade var 

önskemålet att produkten skulle vara representativ och värdeord 
som använts i processen har varit anpassningsbar, stram och 
funktionell. 

Arbetsprocessen var uppdelad i en kartläggningsfas, en gestalt-
ningsfas bestående av två skissfaser, en definitionsfas och slutligen 
en modellbyggesfas. Målsättningen för projektet har varit att få 
en större förståelse för hur ett designprojekt kan drivas från idé 
till visualisering av slutligt koncept genom en fysik formmodell. 
Målsättningen har även varit att på ett undersökande och mer 
skulpturalt sätt få arbeta med form utifrån givna funktioner. 

Resultatet blev ett ryggsäckskoncept där väskan är uppdelad i 
moduler och därför separerbara från varandra. Ingående moduler i 
konceptet är en slags sele som i projektet benämns som ryggplat-
tan, en datorenhet och en påbyggnadsväska. Det möjliggör att 

the computer case or the ad on bag. This concept makes it pos-
sible for the user to choose if  he or she want o bring the computer 
bag or the ad on bag or both. Because of  that the computer unit 
can be removed from the backpack and it allows the user to just 
bring that part into the meeting and avoids the extra attention 
that he or she can get by bringing the whole backpack. The user 
remains a reserved style without question. The concept makes it 
possible for the user to get a product that is in line with he’s or 
she’s needs when thinking of  the bags ability to adapt, to keep a 
reserved style and maintain a satisfied level of  functionality 

användaren kan välja att ta med datorn eller lämna den hemma, 
men ändå ta med extra utrustning eller träningskläder och då med 
hjälp av påbyggnadsväskan. Då datorenheten kan kopplas ifrån 
ryggplattan gör det att användaren kan välja att endast ta den in på 
mötet. Användare undviker då att få den extra uppmärksamheten 
som kan ges då man väljer att använda ryggsäck istället för port-
följ. Konceptet möjliggör alltså att användaren kan få en volyman-
passad och kroppsanpassad produkt där både funktionalitet och 
behovet av att vara representativ tillgodoses.
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PROLOG
Projektet beskrivet i rapporten har utförts av Sofia Berg under 
vårterminen 2007 på industridesigninstitutionen på Konstfack. 
Projektet omfattar 10 poäng och är ett examensarbete på kandidat-
nivå. Projektet omnämns även som bax i rapporten. Examensarbe-
tet har utförts på Konstfack.

Examinator
Teo Enlund, Professor Industridesign

Interna handledare
Leif  Thies, lektor Industridesign
Cheryl Akner Koler, professor i formlära 
Ulrica Bohné, lektor i designmetodik

Extern handledare 
Jan Loftén, lektor i Form på Beckmans.
Lasse Hässler, Modellteknik Ergonomidesign

Stefan Strandberg, Modellteknik Ergonomidesign

Externa kontakter
Ann-Katrin Hammarsköld på Previa kontaktades för frågor kring 
ergonomi. 
PH Magnusson, tidigare jobbat på Snickers, kontaktades för att han 
bl.a. gjorde en ryggsäck som examensarbete på Konstfack och har 
erfarenhet av processen på Snickers. 
Karin Öberg på oSM för frågor om hennes examensarbete på 
Konstfack då hon gjorde en serie affärsväskor för kvinnor. 
Johan Dahlberg på Myra Industriell AB för diskussion vid ingången i 
bax-projektet av de olika projektförslagen.
Jan-Anders Lundhag på lundhags om hur man tänker när man tar 
fram produkter, i det här fallet ryggsäckar, på marknaden.

Tack!
Tack till alla ovannämnda! Tack klassen! Tack Jill! Tack Myra Industriell Design AB! Tack till min familj och familjen olsson i laholm!
OCH framförallt, tack Magnus för all hjälp du gett mig och för att du är så himla fin!  / 
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”Du bär med datorn varje dag och kanske en matlåda. några 
dagar i veckan tränar du. Du läser en pocket när du pendlar. Du 
vill jobba när du sitter på tåget. Du behöver åka bort i jobbet över 
dagen eller kanske stanna borta ett dygn. Du ska tentaplugga hos 
en kompis… Du bär på en väska. Två väskor. En handväska. En 
kasse. Drar en väska på hjul. Var är plånboken? Telefonen? Vad 
trångt det är på tunnelbanan. Har du stängt alla facken på ry-
ggsäcken? Står du i vägen? Vad händer om du tappar din dataväska 
i golvet?”

1. INLEDNING  

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att genom att tillämpa kunskaper som 
jag lärt mig under tiden på Konstfack, men även innan, driva ett 
designprojekt och sedan genom att diskutera med handledare, 
yrkesverksamma och användare komma fram till ett resultat som 
svarar mot projektbeskrivningen. Bilaga 2

1.3 mål
- Är att ta fram ett koncept med beskrivning av dess funktioner, 
form och användning i 2D såväl som 3D som svarar mot projekt-
beskrivningen.
- Är att genom projektet utveckla en känsla för vad det kan ta i 
tid att utföra de olika delmomenten beskrivet i tidsplanen och att 
träna mig i att jobba utefter en projektplan.
- Är att genom att driva en designprocess ta fram en produkt där 
de olika valen som leder till slutprodukten är baserade på slutsatser 
dragna utifrån att ha titta på marknaden och vart behovet finns. 
Resultatet ska bli en anpassningsbar datorväska. 
- Är att få utrymme att jobba med funktioner och att sedan utifrån 
mig själv och den inspiration jag finner viktig för projektet, utfor-
ska form på ett mer undersökande och problemlösande sätt.    

1.1 Bakgrund
På marknaden finns ett stort utbud av funktionsryggsäckar. Datorn 
som objekt att bära med sig har blivit viktigt att ta hänsyn till även i 
segmentet för funktionssäckar. Det kommer fler och fler lösningar 
på hur man kan göra det inom detta segment. Funktionsväskorna 
passar dock inte alltid in i vissa situationer, som exempelvis en ar-
betsintervju eller på ett jobbmöte. Utbudet av väskor som däremot 
passar in i dessa situationer är stort, men av dessa är få anpassade 
till att bäras på ryggen. Det upplevs inte enligt många som profes-
sionellt att bära ryggsäck då de associerar ryggsäcksbärande med 
ungdomar, friluftsliv och skola.
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Projektet planerades utifrån den första briefen som lämnades in 
inför bax-projektets uppstart. Briefen innehöll förslag till tre olika 
projekt. Bilaga 1

2.1 Problemformulering
Problemet formulerades utifrån det inledande scenariot och i kom-
bination med min grundidé för projektet. Bilaga 1

2.2 Beskrivning av ingående moment 
För att tänka igenom vad som skulle ingå i projektet listades alla 
delmoment upp under dess respektive moment. listan av delmo-
ment svarade mot tidplanens olika delar. listan blev både ett sätt 
att samla alla tankar kring projektet, men även checklista. Bilaga 2

2.3 Kostnadsberäkning
Kostnadsberäkningen bygger endast på spekulationer kring de 
olika momenten. Tanken är att erfarenheten från att ha gjort 
kostnadsberäkningen och sedan ställa upp vad det egentligen blev, 
få en mycket större inblick i vad det kostar att driva ett liknande 
projekt. Bilaga 2

2.4 Tidsplan 
I tidsplanen delades de olika momenten upp genom ett placera 
in dem i olika axlar i ett diagram, Gantt-schema. De olika axlarna 
färgkodades för att lättare se skillnad mellan dem. Helger och 
andra viktiga datum märktes ut. Handledare, klasskompisar, egna 
erfarenheter och fritt uppskattande var grunden till uppdelnin-
gen. Tanken är att det ska ge samma slags insikt om åtgången av 
tid som, vad ovan beskrivet, det kulle ge i erfarenhet att beräkna 
åtgången av pengar. Bilaga 3

2. PROjEKTPLANERING
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Målet med kartläggningsfasen var att få en uppfattning av vad som 
fanns på markanden. Framförallt gjordes undersökningen för att 
se vart behovet av förändring fanns, men även vad som efterfrågas 
när det gäller datorväskor och väskor som bärs på ryggen. Målet 
var även att hitta ett visuellt fokus inom målgruppen för att knyta 
ihop de funktioner som konceptet i projektet skulle ha. Frågor 
inför kartläggningen var hur användare ser på sin nuvarande situa-
tion att bära sin dator? Hur de uppfattar sin nuvarande datorväska 
och vad som är bra, men även vad som kan förbättras med denna. 
Frågor om vad som är viktigt vad gäller ergonomi och hur man 
jobbar professionellt med att ta fram likvärdiga produkter, som 
den som det är fokus på i det här projektet, var också viktiga.

3.1 marknad
För att få en uppfattning av vad som fanns på marknaden 
användes Internet, besök i butik, besök på Äventyrsmässan och 
intervju av butikspersonal. Detta gjordes för att få en uppfat-
tning av mode och trender kring datorväskor, vilka olika sorters 
datorväskor som finns, vem som köper vilken sorts väskor, vart 
det finns ett eventuellt tomrum i utbudet, vilka färger och material 
som används, hur produkter anpassade till olika fritidsaktiviteter 
är utformade, men även för att se om det fanns produkter som 
byggde på den ursprungliga projektidén av en datorryggsäck som 
är uppbyggd av moduler för att kunna anpassas till att bära med 
olika mycket saker. 

Internet
Största bildmaterialet i projektet över vad som fanns på marknaden 
kommer från Internet. Ett problem som blev tydligt var att om 
man har sämre kunskap om mode och trender begränsas möj-
ligheten att finna produkter som är intressanta för projektet. Det 
finns många formgivare och tillverkare som är svåra att hitta om 
man inte vet vart man ska söka. Fokus på insamlandet av bildma-
terialet var produkter för friluftsliv och väskor rent generellt, men 
även specifikt anpassade för att bära med sig sin dator.

Besök i butik
Sportbutiker besöktes för att få en uppfattning av utbudet av 
ryggsäckar och väskor genom att klämma och känna på material. 
Här fanns också utrymme att prova väskor. Det var ok att besöka 
butiker, men det var svårt att direkt förstå vad som kom ut av 
det. En snabb överblick gav intrycket av att mycket är lika bland 
ryggsäckarna. Däremot har senare besök varit nyttiga då processen 
kommit längre och detaljer börjar bli viktiga. Det är ofta detaljerna 
på ryggsäckar, inom segmentet för friluftsliv, som skiljer sig mer åt 
än formen i sin helhet.

3. KARTLÄGGNING
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Intervju med butikspersonal
På nK väskavdelning svarade inköpsansvaring och butiksbiträden 
på frågor kring datorväskor. Vad som var viktigt att få med sig från 
det besöket var hur deras kundkrets resonerar vid valet av väska. 
Varför valet föll på att besöka nK var att det är ett varuhus där 
en stor del av kunderna har krav på fina märken, material och att 
produkten är representativ. Det som kom ut av intervjun var att 
skinn som material är populärt. Brunt som färg har kommit och 
blivit andra basfärg efter svart. Ryggsäck blir lätt barnsligt enligt 
kunden. Samsonites svarta datorryggsäck går dock hem hos fram-
förallt kvinnor. Det görs nästan inga datorväskor eller affärsväskor 
för kvinnor. I den yngre linjen, ålder 18 till 25, är det trendigt med 
gummidetaljer. Polyester som material är slitstarkt.

KARTLÄGGNING

En datorryggsäck från Samsonite som 
går hem hos framförallt kvinnor. Enligt 
butikspersonal på NK.
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Äventyrsmässan
Besöket på Äventyrsmässan gav en mer komprimerad och 
varierad bild av produkter för friluftsliv. Det gav även möjlighet 
att prata med potentiella samarbetspartners. Här fanns även helt 
nya produkter att inspireras av vad gäller funktion och mate-
rial. Produkter som man nödvändigtvis inte stöter på i en vanlig 
friluftsbutik. 

KARTLÄGGNING
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KARTLÄGGNING

3.2 Ergonomi
Ergonomi har varit viktigt i projektet, men däremot som inspira-
tion. Ann-Katrin Hammarsköld på Previa beskrev tre viktiga 
punkter som man skulle tänka på extra mycket när man tar fram 
en produkt för att förflytta saker. Bästa sätt att transportera tungt 
med sin egen kropp som tranportkälla är att använda ryggsäck 
eller att dra en rullvagn. Använd bröstspänne då det förhindrar 
att skuldrorna och axlarna drar framåt för att parera vikten på 
ryggen. Tänka på att det viktiga är att produkten ska anpassas efter 
användaren och inte användaren som ska behöva anpassa sig till 
produkten.

3.3 Användare
5 personer intervjuades inledningsvis om deras dagliga rutiner 
med att bära med sig sin dator. Frågeformulär skickades även ut till 
olika konsultföretag som innehöll liknade frågor som de muntliga 
intervjuerna. Av de utskickade frågeformulären kom det 3 svar 
tillbaka. Intervjuerna gjordes för att få reda på hur informanterna 
bar, vad de bar med sig, vilken typ av väska de använde, om väskan 
med innehåll varierade från dag till dag, vad de tyckte var bra med 
sin nuvarande produkt och vad de tyckte var mindre bra. Det var 
också viktigt att titta på hur de packade i sin utrustning och hur de 
packade ur, men även vilket estetiskt utryck de ville att produkten 
skulle äga. Genom att göra intervjuerna och fotografera eller filma 
när de hanterade sina produkter, kom ett antal idéer upp från in-
formanterna om hur man kunde förbättra funktionerna. outtalade 
problem och inspiration till nya idéer dök även upp efter intervjun 
genom att gå igenom frågeformuläret och titta på bildmaterialet. 
Resultatet placerade jag in i funktionsanalyserna. Bilaga 4 & 5. 

3.4 Samarbetspartner
Fram till halvtid i projektet försöktes företag att knytas till pro-
jektet. Först kontaktades de större väskföretagen i Sverige som 
Haglöfs, Lundhags och Fjällräven. Det som de i huvudsak skulle 
bidra med till projektet var kunskapen att ta fram en liknande 
produkt som mitt projekt handlade om och kunskap om hur man 
gör produkter som man ska bära på ryggen. Snickers kontaktades 
för att de har kunskapen om att bearbeta grövre textilier, men 
även gör arbetsvästar och andra tillbehör som påhängsväskor till 
sina produkter. Inget av dessa företag valde att samarbeta. längre 
dialog, innan svaret nej kom, hölls med framförallt Haglöfs och 
lundhags. Zepto Computers, Sacci, butiken Awesome Rags och 
Acne kontaktades också utan resultat.
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KARTLÄGGNING

3.5 Situationer
Tre situationer från hur en person från målgruppen tar sig från 
punkt a till punkt b har valts ur som bidrar till att sätta ramarna 
för vilka funktioner som ska tas med i produkten. när användaren 
åker tunnelbana. när användaren kommer hem eller lämnar sitt 
hem. När användaren går. Frågeställning i situationerna har varit 
vad personen behöver nå, hur personen packar upp eller packar 
i sin dator, hur personen hanterar sin packade utrustning och 
personliga tillhörigheter i situationen. Med hantering menas hur 
man ställer ifrån sig sin väska, hur man placerar den på golv eller 
i knä. Hur man lyfter upp och hur man hänger på sig väskan. Hur 
användaren tillsammans med sina tillhörigheter förhåller sig till 
andra och annat runtomkring. Resultatet av de idéer som kom 
upp kring hur hanteringen skulle ske, funktionellt, har placerats i 
funktionsanalysen. Tydligaste ögonblicken i situationerna som gav 
inspiration till funktioner har jag bärkt ut i bilden.

När användare går hemifrån/
kommer hem eller till en annan 
dörr där personen ska hantera 
nyckel eller liknande så blir 
det många moment samtidigt 
att hålla koll på. Vart är 
nyckeln eller passerkortet? Hur 
hanterar personen alla kollin 
samtidigt som personen ska låsa 
upp/igen och hålla kvar allt i 
händerna? 

Osmidigt att ta sig genom 
spärren med större ryggsäck. 
Det blir extra tydligt om 
användaren har flera kollin 
med sig. Frågan är också hur 
man smidigast kan nå sitt 
sl-kort här?

Säkerhet för dator 
och innehåll vid i och 
urplockning. Risk för 
att tappa i golv.

Väska gör att användaren 
känner sig osmidig när det är 
mycket folk på tunnel banan. 
Den stöter i och tar även 
upp plats. Det är även svårt 
att ha kontroll över väska 
när den sitter på ryggen. 
Användaren kan inte se om 
någon tar sig in i väska för 
att stjäla något.

För att inte ta upp plats för 
andra medresenärer så behöver 
användaren ibland ställa ner 
väskan på golvet. Detta gör att 
väska kan bli smutsig men även 
att innehållet kan stötas till om 
användaren är oförsiktig.

Väskan kan upplevas 
otymplig att ha i knäet, 
men även svår att hålla 
på plats när den ligger 
där.

Hur placerar man sin 
väska när man ställer 
ifrån sig den?
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KARTLÄGGNING

3.6 Vad bär man med sig en vanlig dag
Utifrån intervjuer sammanställdes vad det är man bär med sig en 
vanlig dag. Det som visualiseras på bilden nedan är exempel från 
alla informanter på saker man tar med sig.
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3.7 funktionsanalys
Funktionsanalyser har gjorts för områdena; grundläggande funk-
tioner, ergonomi, förvaring jobbrelaterat, förvaring personligt, 
förvaring datorutrustning och uttryck. Dessa mer eller mindre 
omfattande listor har baserats på funktioner som kommit upp 
under intervjuer, överblicken på marknaden, besöket på Även-
tyrsmässan, allmänt prat med folk, egna erfarenheter, situationerna 
användaren befinner sig i när personen tar sig från dörr till dörr 
och frågeformulär till konsulter. Exempel på önskvärda funktioner 
som uppretade gånger kommit upp är ett hårt skal till datorn, 
specifikt utrymme till strömsladden, flexibelt utrymme som även 
tillåter volymer utanför måttet av ett A4 stort rektangulärt objekt, 
fler bestämda förvaringsutrymmen i väskan, låsmöjligheter både 
för att kunna ställa ifrån sig väskan och ingen ska kunna flytta den, 
men även låsmöjligheter för innehållet i väskorna.

Exempel på funktioner jag valde att ta med vidare i projektet
Ställa ner väskan utan att den skadas
Säkerhet för innehållet
Tydlighet i funktion
Passa in estetiskt i olika situationer
Flexibel mot användarens kropp
Underlätta för att bära ytterligare väskor
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stöt
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KARTLÄGGNING

3.8 Positionering
Efter att ha kollat marknaden så drogs slutsatsen att det är ett 
tomrum i utbudet av datorväskor som du kan bära på ryggen men 
som fortfarande upplevs som representativa. Då denna slutsats 
stämmer bra överens med önskan att jobba med ergonomi som 
inspiration – en produkt som möter användarens kropp, av vad 
mer än hälften av informanterna tyckte och de personliga målen 
med bax-projektet, så fick den slutsatsen bli utgångspunkten för 
resten av projektet. 

Här är ambitionen att lägga projektet 
vad gäller det estetiska uttrycket.

Affärslivfriluftsliv

I detta området vill jag placera 
min produkt vad gäller upplev-
elsen att hantera produkten, dess 
funktioner, men även gestalt

Bildkollagen är gjorda för att kommunicera ytterligheterna, det funktionella från 
friluftsliv och känlan av produkter som utstrålar affärsliv.
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KARTLÄGGNING

3.9    målgruppsfokus
Repetition: människor som bär med sig sin dator dagligen men har 
ett varierande behov av ytterligare utrymme för prylar. Fokus på 
personer som går och reser kollektivt. 

Eftersom att målgruppen för projektet var stor så föll valet på att 
fokusera på känslan som konceptet skulle kommunicera snarare än 
att bestämma en persona som skulle representera målgruppen och 
som sedan skulle få utgöra basen för alla beslut. Då ett av målen 
med projektet var att jobba undersökande med form, utifrån ön-
skvärda funktioner, så passade valet att jobba vidare med känslan 
bra. Beslutet av vilken känsla konceptet skulle ha baserades på 
informationen från tidigare moment i kartläggningsfasen och de 
personliga mål som var uppsatta. Istället för att basera valen på 
behoven hos användaren blev fokus på de generella behoven hos 
hela målgruppen och med behov menas då behoven för att kunna 
bära sin dator med tillbehör och övriga tillhörigheter på ett smidigt 
sätt. Moodboarden är tolkningen av den känslan som visuellt ska 
kommuniceras.
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KARTLÄGGNING

3.10 Värden
För att göra det lättare för mig och andra att förstå för vem som 
produkten görs för gjordes en lightvariant på värdebaserad design, 
med betoning på light. Antagandena baserades på det som kommit 
fram under kartläggningenfasen, framförallt intervjuer, och eget 
tycke. Utgångspunkt var de gemensamma behov det finns för per-
soner som bär sin dator dagligen istället för de personliga behoven 
hos individen. De signaler som framförallt följt med i processen är 
funktionell, anpassningsbar och stram. Behovet av en flexibel lösn-
ing som är representativ är det som varit tydligast och som både 
passar in på min problemformulering och det som kommit fram ur 
intervjuerna.

Flexibilitet

Lätthanterlig

Representativ

Hälsosam

Signaler (urval)Behov hos produkten

funktionell
Anpassningsbar
mångsidig

Tydlig
Enkel
Stabil

Stram
Rena linjer
lugn

Balanserad
Anpassningsbar
följsam

 Signal, exempel i produkt (urval)

modulsystem
flera bärmöjligheter
Elastomerer

Enkel att förvara
Stående av sig själv
Synliga funktioner

Låg kontrast i färg
fast form
Skinn

Vaddering
Lätta material
Inställningsmöjligheter

Säkerhet Skyddad
Stabil
Oåtkomlig

friktion i grepp
Låg tyngdpunkt
Hårda skal
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Skissfas 1 har varit fri. Här har fokus legat på att fundera ut 
möjliga sätt att transportera sina dagliga tillhörigheter på olika sätt. 
Utan att bestämma det har fokus fallit på att skissa på funktioner. 

4. SKISSfAS 1

4.1 Inspiration
Inledningsvis användes inspiration från produkter som hittats 
under kartläggningen, problemområden som kommit upp under 
kartläggningsfasen men även inspiration från djurvärlden, en per-
sonlig moodboard och imageboarden som sammanställts för det 
estetiska uttrycket för projektet.  

4.2 metoder
Fritt skissande baserat på egna och andras upplevelser kring prob-
lemformuleringen, utifrån konstruerade moodboards, skissa kroki 
för att komma igång med människan som ska bära upp produk-
ten och sedan testa att skissa väskor på krokierna. En kortare 
brainstorming på 30 minuter vardera hölls tillsammans med två 
klasskamrater.

Ursprungsidén till projektet
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sKIssfAs 1

4.3 Skisser 2D
Mycket av tiden under första skissfasen gick åt till att försöka knyta 
företag till projektet. Skissandet skedde när tid fanns. På skolan, 
tunnelbanan, tåget och i huvudet mellan punkt a och punkt b. För 
skisser i 2D användes färg- och bläckpenna men även marker.
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sKIssfAs 1

Koncept 1. Konceptet kommer 
ifrån den brainstorming jag 
och två från klassen hade.

Varför valet föll på de tre koncepten som togs med 
till skissfas 2 var att de hade en spridning mellan tra-
ditionellt och anpassningsbart och nytänkande och 
anpassningsbart. Tanken att jobba med en ryggsäck 
fanns redan från projektets start, men efter att ha 
pratat med Ann-Katrin Hammarsköld på Previa 
om ergonomi kring att förflytta och bära saker, föll 
beslutet definitivt på att fortsätta med det spåret.

Koncept 3. Utbytbara delar som man sät-
ter fast på en slags sele, i rapporten kallad 
för RYGGPLATTAN. 

Koncept 2. Detta koncept bygger  
på en datorryggsäck som har en 
del som man kan koppla på och 
ta av. Axelbanden sitter alltid 
fast i datordelen.
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sKIssfAs 1

4.4 Skisser 3D - första volymmodellerna   
För att få en uppfattning om volymen som krävs för kunna göra 
en ryggburen datorväska gjordes enkla volymmodeller i kartong, 
Jackofoam och delar från gamla ryggsäckar. Volymmodellerna 
användes sedan som skissunderlag för att i skissprocessen förenkla 
att utvärdera både funktioner och form. Detta gjordes genom att 
fota modellerna på människor och sedan skriva ut fotona. Först 
gjordes två kartongmodeller av bärbara datorer, en datorvolym på 
5,4 tum och en datorvolym på 17 tum. Då det är vanligast med 
bärbara datorer upp till ca 15 tum valdes det formatet att jobba 
med vidare i processen. Bilderna visar framförallt snabba skisser 
på de tre koncepten som valdes att tas med till fas 2.

sKIssfAs 1

Test hur stor 
enbart datorn 
upplevs på 
ryggen.

Fösta volymmodellen.
Datorvolymmodell

Test att klä torson för att se hur de olika materialytorna 
skulle kunna upplevas som att de är anpassade till 
ryggens muskulatur.
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Skissfas 2 inleddes genom att ta de tre utvalda inriktningarna från 
skissfas 1 och jobba fram dem mer detaljerat. Under denna fas var 
funktionerna underordnade och formen i fokus. Genom att tillåta 
sig att leka mer med form kom nya idéer kring funktioner upp.

5. SKISSfAS 2

19



sKIssfAs 2

5.1 Koncept 1 - OKET
Idén kom efter att en 30 minuters brainstorming hade hållits 
med två klasskamrater. Den bygger spekulationer kring hur man 
upplever att bära ett ok. Beroende på om konceptets konstruk-
tion är hård eller mjuk så kommer det förmodligen att bli olika 
belastningar på nacken. Utvärderingen av konceptet bygger som 
sagt på spekulationer då en skissmodell i 3D inte byggdes. Idén 
kändes ny och spännande att jobba med. Tanken är att man bär 
väskan som ett ok men här har okets skacklar blivit mjuka och 
böjs ner längs kroppen som traditionella axelband för att slutligen 
möta upp själva väskutrymmet. om axelbanden är mjuka har 
antagandet gjorts att man får en framåt och neråtriktat belastning 
mot skuldror och nacke. Väskvolymen kommer att sträva rakt 
neråt och här kan konceptet inte använda sig av svank och höft 
för avlastning. Skulle däremot konstruktionen vara hård, eller 
behålla sin form som den får när den sitter på en människa har 
antagandet gjorts att höften och svanken kommer att kunna fun-
gera som stöd och ta upp viss tyngd av väskans innehåll. Detta 
skulle förmodligen underlätta belastningen på nacke och skuldror 
och troligtvis sprida ut kraftpåverkan på större delar av använda-
rens kropp. Konceptet i sig verkade spännande att utforska men 
fungerade inte lika väl mot de önskvärda krav på funktion och 
utryck som kunde avläsas från intervjusvaren.

5.2 Koncept 2 - PLUS 1
Det här konceptet är det mest traditionella av de tre som gick 
vidare från skissfas 1. Konceptet bygger på en ryggsäck vars 
huvudfunktion är att rymma en bärbar dator med utrustning. om 
användaren vill bära med sig ytterligare datorutrustning eller andra 
tillhörigheter kan han eller hon koppla på en till väskdel. Idén 
skulle troligtvis vara enkel att ta vidare i processen och gestalta så 
att det sammanföll med det formmässiga fokus inom målgrup-
pen som valts ut. Dock upplevs inte konceptet ha en högre grad 
av nytänkande kring sin konstruktion och användningsfunktion. 
Flexibiliteten i konceptet är begränsat till att du alltid tar med din 
dator när du använder denna typ av väska, men har möjlighet att ta 
med mer om du vill.
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sKIssfAs 2

5.3 Koncept 3 - RYGGPLATTAN VINNARE
Väskan är uppdelad i moduler. Det är modulen med axelbanden 
och själva ryggplattan, det är en datorenhet och det är en påby-
ggnadsväska. Det här konceptet tillåter att väskan kan användas 
även om användaren inte vill ta med sig sin dator då båda väskorna 
kan användas var för sig på rygglattan eller tillsammans. Ska man 
använda dem ihop så sitter datorenheten närmast kroppen. Det 
som upplevs bra med den här idén är att den har en högre grad av 
nytänkande kring sin konstruktion och användningsätt. Argumen-
tet att arbeta vidare med idén var att den är fullt ut anpassnings-
bar till användaren. Med anpassningsbar menas då funktionellt, 
önskvärd volym, anpassningsbar rent ergonomiskt, stor möjlighet 
till utforskning av form som drar både åt det sportiga och det 
affärsmässiga hållet och slutligen att man använder den som en 
vanlig ryggsäck. Med det här konceptet kan man jobba med ett 
formspråk som rakt igenom har ett representativt uttryck. Det kan 
även tillåtas få ett uttryck som på ett traditionellt sätt speglar de 
olika delarnas innehåll. Exempelvis som skisserna till höger. Ryg-
gplatan har ett mer funktionellt och sporting uttryck. I den idén 
tas formspråket upp hos produkter för friluftsliv men gör även en 
återspegling av kroppen under den. Sedan kommer datordelen. 
Den är tänkt att ha ett mer stramt utryck. Då den kan plockas bort 
från de övriga delarna behåller användaren ett representativt ut-
tryck på exempelvis jobbmötet även om resterade väskdelar har ett 
mer aktivt uttryck. Däremot finns övergångar mellan ytor och ma-
terial som påminner om den underliggande strukturen och knyter 
på så vis ihop formspråket mellan de olika delarna. Påbyggnads-
väskan följer samma linjer eller går tillbaka och möter upp det mer 
funktionella i ryggplatans del. Då konceptet har både nyhetsvärde, 
hög grad av flexibilitet men även en komplexitet i att det ska vara 
flera delar som passar till varandra funktionellt och estetiskt är det 
konceptet som tas vidare till slutligt designlösning. Det känns som 
den mest passande och samtidigt som en rolig utmaning.

Fäste som 
väskdel snäpper 
fast till.

Utbuktning 
som passar in i 
väskdel innan 
man snäpper fast 
denna.

Elastiskt tyg 
som upplevs 
stabiliserande för 
att det smiter åt 
kring  ryggen.

Vadderingen för ryggen och 
axelband som sticker ut 
för att stabilisera och ge en 
större flexibilitet mellan den 
hårda kärnan i ryggplattan 
och användarrens rygg.

Ryggplattan Datorenheten Påbyggnadsväskan

Kant som grafiskt tar 
upp formelement på 
ryggplattan. Denna 
fungerar också som en 
pusselbit mot påby-
ggnadsväskan.
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Formen jobbades fram genom att försöka möta den ”fyrkantiga” 
tekniken med den ”runda” kroppen. Det har varit det största prob-
lemet formmässigt med ryggplattekonceptet. luftrummet som 
skapades mellan ryggen och datordelen plus hur handtaget skulle 
lösas både funktionellt och formmässigt var de mest krävande 
momenten under denna fas. Definitionsfasen fortsätter även under 
modellbygget på så sätt att vissa delar i  modellen löstes när de 
skulle byggas.

6.1 förberedelser
En rygg göts av med hjälp av gipsbindor för att få en mer realistisk 
bild på hur de verkliga förhållandena mellan alla ryggpartierna är. 
Ryggavgjutningen användes som visuell inspiration under hela 
definitionsfasen, men blev riktigt viktig först i modellbyggesfasen. 
Då användes den hela vägen till färdig modell som hjälp för att se 
hur modellen integrerade med en rygg.

6. DEfINITION AV SLUTLIGT KONCEPT

6.2 funktioner
Under denna fas togs beslut om hur de olika delarna skulle fästas 
vid varandra. Hur väskans olika delar men även som helhet skulle 
bäras. Hur formen skulle påverkas av de olika kraven för hur 
man hanterar väskan i de olika situationerna som är beskrivna i 
kartläggningsfasen. Beslut kring funktioner blev begränsade till 
utsidan av produkten. Hur innehållet i de olika väskorna skulle 
påverka formen exakt har fått vara mer av en inspiration och detta 
undersöktes inte fysiskt.
   
6.3 Frågeformulär för grafiskt uttryck  och 
vissa funktioner
8 personer frågades ut. Sammanlagt var det 28 ikoner på formu-
läret. Testpersonerna fick genom att titta på ikonerna bestämma en 
favorit på varje rad. Detta skulle baseras på magkänsla. Ikonerna 
hade olika lutning på sidorna. Rektangulärt, smalare bas eller 
smalare topp. linjerna inom ”fyrkanten” symboliserade hur ytan 
kommer ut på samma sätt som hur ryggplattan kommer in i 
datorväskan på baksidan - pusseleffekten. Det önskvärda resultatet 
från testet var att ta reda på om man gillar bred bas, smal bas 
eller parallella sidor på datorenheten. Sedan hur man uppfattar 
”mönstret” och om man vill ha det brett uppåt eller neråt, med en 

svängd form etc.
Resultatet blev att hälften tyckte bred bas och hälften tyckte bred 
topp. Då de olika ikonerna inte var blandade huller om buller 
kunde ett resultat inte tydas som byggde på att man valt med mag-
känslan. Då testet skulle utföras genom att man snabbt valde det 
som kändes bra i magen hade det fungerat om ikonerna var slump-
mässigt utplacerade och om det fanns en konsekvens i svaren där 
man kunde se att informanten valt liknande form på flera ställen. 
Då skulle man kunna dra slutsatsen att just den formen var den 
som var bra för just den personen. nu var ikonerna grupperade på 
ett likformigt sätt rad för rad vilket gjorde att testet inte fungerade.

Bred bas

Smal bas

Tog fram ett linjespel som bygger på formen på 
ryggen. Det gjordes för att känna in ryggens 
struktur genom att verkligen titta på den.
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DEfINITION sLUTLIGT KONCEPT

6.4 Skiss 2D
2D-skisser utfördes på utskrivna foton. Små anteckningsskisser 
gjordes för att lösa detaljproblem. Illustrator användes för att testa 
hur det var att jobba med färgförändring på ett mer kontrollerat 
sätt.    

Tankar och funderingar kring hur man 
ska packa datorenheten.

Knappen, för att frigöra datorenheten från ryggplattans, 
placering. Sitter i ryggplattans vaddering men även i dator-
enhetens lock för att kunna frigöra påbyggnadsryggsäcken 
från datordelen.

Skisser på hur detaljer som dragkedjor, logga och hur man 
skulle kunna bygga modell på ryggvadderingen.
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DEfINITION AV sLUTLIGT KONCEPT

6.5 Skiss 3D
För att utvärdera formen på datordelen, ryggplattan och hand-
taget användes billera som skissredskap. Från början fanns inte 
tanken att skissa i det materialet, men det visades sig ovärderligt 
för att testa idéer och lösa funktions- och formproblem. leran var 
mycket snabb för att jobba organiskt mot en kropp. Framförallt 
blev billeran en stor hjälp för att lösa övergångar mellan ytor och 
bestämma vart delningslinjer skulle vara. områden i konceptet 
som löstes i lermodellen var hur delarna skulle passa ihop tekniskt. 
Hur delarna skulle passa ihop formmässigt. Hur datordelen skulle 
gestaltas. Hur ryggplattan skulle gestaltas. Hur väskan skulle 
placeras på ”kostymryggen” i höjdläge. Hur handtaget skulle se ut 
och fungera. 

För att ta fram hur grundformen på handtaget skulle vara testades 
tre snabba varianter med olika uttryck. Genom att sedan backa 
och studera handtagets form mot ryggplattan togs beslutet hur 
det i enkla drag skulle gestaltas. Detta underlättade för att sedan 
bestämma vilket grundform och möte det skulle bli mellan dator-
enheten och ryggplattan. när beslutet föll på att handtaget skulle 
ha ett kontinuerligt formmöte med datorenheten som gjorde att de 
skulle upplevas som en homogen form prövades olika varianter ut 
för övergången. Önskemålet var att få en känsla av att datorenhet 
och ryggplatta övergår i varandra likt känslan av att spänna ett 
band runt delarna för att hålla ihop dem. Då den utstickande delen 
på datorenheten har en vassare kant gjordes försök att ta upp 
denna kant och låta den linjen fortsätta över till ryggplattan. Detta 
var svårt att genomföra och fortfarande behålla en balans i former-
na. Försök gjordes att låta den skarpa kanten vända över handtaget 

för att gå ner på datorenhetens lock igen. Detta förslag gjorde att 
den omsvepande känslan avtog. Den omsvepande känslan skulle 
visuellt framhäva en säkerhet hos användaren att delarna faktiskt 
sitter ihop. Efter att ha knådat formen och försökt att lösa alla 
möten mellan delar och delningslinjer och ytor togs tillslut beslutet 
att låta den vassa kanten löpa kontinuerligt från datorenheten till 
ryggplattan och därefter låta den kanten fortsätta i axelbanden för 
att åter knyta ihop delarna i underkant. Dessa beslut togs relativt 
sent i slutmodellen och då var materialet aprikosskum (Renshape) 
och spackel.

Linjerna visar hur de vassar kanterna skulle kunna löpt. Den ena vänder vid 
handtaget och formen på mötet till ryggplattan blir mer organiskt och fristående från 
det vassare uttrycket på datorenheten. Den andra gula linjen visar en vass kant som 
övergår och blir mjukare mot ryggplattan utan att försvinna helt.

Linjen visar hur den vassa kanten löper över mellan ryggsäcksdelarna utan 
avbrott. Ett stort problem att lösa var hur delarna skulle gå in i varandra 
men även om en del av handtaget skulle sitta i ryggplattan eller bara i 
datordelens lock. Lösningen blev att alla delar, ryggplattan, datordelens 
underdel och datordelens överdel fick en bit av handtaget var.

Bilder visar de tre olika grundformerna för utprovning av vilket handtag som konceptet skulle få. Valet föll på 
handtagsformen längs till vänster då den formen underlättade för att jobba men den omsvepande känslan som 
beskrivs i texten ovan.
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DEfINITION AV sLUTLIGT KONCEPT

när ryggplatan togs fram byggdes den på skissmodellen som 
gjordes i kapa skiva och tunt skumgummimaterial i början av 
projektet. Två olika former togs fram i samma modell. Den ena 
(höger) skulle ta upp ett formspråk som man kan känna igen hos 
hårda produkter, generellt sett. Den vänstra sidan togs fram genom 
att försöka att känna den organiska kroppen som den ska sitta 
på. Den har en mer omfamnande form samtidigt som den högra 
sidan har ett mer tydligt uttryck att det ska sitta något på just den 
platsen. Den har sin egen form och axelbanden som möter den har 
en matchande men egen form. Den vänstra går istället ihop med 
axelbanden och upplevs ha samma formspråk.
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Då väskan i största del inte är tänkt att vara tillverkad i tyg blev 
stora delar av modellbygget gjort i Industridesigns modellverkstad. 
För att arbeta med tyger hyrdes en starkare symaskin på Textilfack-
et. Kravet på modellen var att den skulle visa form och funktioner 
som var visuellt viktiga för konceptet.                         
7.1 Planering
Då konceptet bygger på tre delar så planerades bygget efter 
datordelen, ryggplattan och påbyggnadsdelen både separat från 
varandra men även ihop. Delarna skulle även passa på ryggplattan 
separat. Ritningar gjordes i Rhino och Illustrator. En grundvolym 
till påbyggnadsväskan byggdes upp i Rhino och frästes sedan ut 
i skumplast med nC-fräs. Under projektets gång gjordes många 
planeringar och fotot snett nedanför till höger visar på planeringar 
gjorda direkt på modellen för att inte tappa bort eller glömma bort 
vad som skulle göras.

7. BYGGE AV SLUTmODELL

7.2 Reflektion
Under modellbyggesfasen gjordes små sidosprång till skiss i 2D. 
Detta för att både tänka igenom tekniska problem med modell-
bygget men även för att snabbt komma tillbaka till den känslan 
som slutkonceptet skulle ha. Skisserna under visar foton tagna på 
modellen som den var just i den stunden och sedan att de skrivits 
ut. Snabba skisser drogs upp på dessa. Mest för att vara till hjälp 
för att jag skulle komma tillbaka till rätt känsla.
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byGGE AV sLUTmODELL

7.3 Datorenheten och logga
Då väskan skulle bli hård så utgick planen från att bygga i Ren 
Shape. Väskvolymen delades upp i en mängd delar. Sedan planer-
ades hur dessa skulle tillverkas och i vilken ordning de skulle sättas 
ihop. Modellen lättades ur genom att borra bort material från 
insidan. Datorenheten var den moduldel som var lättast att bygga, 
bortsett från handtaget, då det fanns en plan från börja till slut. 
loggan som sitter nedsänkt i både datorenheten och påbyggnads-
väskan byggdes upp i Rhino och nC-frästes sedan fram. 
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7.4 Ryggplattan, vaddering och nyckelhål
Som utgångspunkt användes lermodellen för att jobba fram for-
men. Ryggplattan formades fram på ett skulpterande sätt. Till 
den här delen fanns ingen ritning utan mått togs på lermodell och 
gipsavgjutningen fick stå för slutgiltig storlek och för inspiration 
hur ytor och snitt skulle göras för att passa till en riktig kropp. 
Skillnaden mellan leran och skumplasten var att leran adderade 
man på men skumplasten fick man ta bort material från. Stör-
sta utmaningen var att få rygglattan att kännas som att den ville 
forma sig efter en rygg och inte tvärt om. Här eftersträvades en 
åtsmitande känsla. Ryggvadderingen blev provisorisk. Denna finns 
i modellen, som axelbanden, endast som indikering för funktionen. 
Plastskiva värmdes på baksidan av ryggplattan och sedan togs 
konturerna fram. Tunt skumgummi i två lager lades på denna och 
sedan limmades ett tygstycke fast med hjälp av sprejlim. För att 
kunna sätta ihop och ta isär de olika delarna under byggprocessen 
användes nyckelhålsbeslag som försänktes i baksidan av dator- och 
påbyggnadsväska.

byGGE AV sLUTmODELL
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7.5 Handtag
när slutmodellen började byggas var fortfarande inte detaljerna för 
handtaget och övergångarna mellan delarna helt lösta. Resultatet 
blev en kompromiss som passade för slutmodellen. om prototyp 
skulle tas fram skulle nya formproblem dyka upp. Handtaget var 
den roligaste utmaningen med hela modellbygget. Det blev väldigt 
tekniskt och tankeprocessen blev näst intill matematisk. Denna 
formgivningsprocess är som alla andra formbeslut bara pausade 
mitt i och skulle utrymme finnas för mer fördjupning skulle andra 
intressanta detaljer tas upp. På bilderna kan man se hur de två 
idéerna från definitionsfasen i lera har tagits upp i slutmodellen. 
Den med den vassa kanten som löper obehindrat mellan de två 
delarna men även den där den vassa kanten svänger runt handtaget 
och fortsätter ner på andra sidan av datorenhetens topyta.

byGGE AV sLUTmODELL

Vass kant som svänger runt handtaget.

Vass kant som löper över till ryggplattan
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7.6 Helhet
Samtidigt som alla delar togs fram var för sig, så jobbades helheten 
fram. Störst fokus fick ryggplattan och datorenheten då dessa 
skulle sitta ihop på ett väldigt homogent sätt jämförelsevis med hur 
påbyggnadsväska skulle integreras med de olika delarna. Mycket 
spackel och gaffa tejp gick åt. Det som var svårt med utvärder-

byGGE AV sLUTmODELL

ingen var att oftast fick modellen hållas mot gipsavgjutningen av 
ryggen och det var svårt att bedöma hur stor eller liten väskan 
upplevdes utan att ha en hel person med kläder. Påbyggnadsväskan 
togs fram under en väldigt kort tid. Denna har inte samma pass-
form visuellt till de andra delarna som ryggplattan och datoren-
heten har till varandra. 
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8  SLUTLIGT KONCEPT
Det slutliga konceptet har fokus på form. Modellen fungerar inte 
mer än att delarna kan placeras om på varandra. Vid presentatio-
nen hade konceptet en färgsättning som valdes för att behålla ett 
nedtonat uttryck på väskan i sin helhet men samtidigt lyfta fram 
ryggplattans konstruktion och även understryka funktionaliteten 
med modulsystemet i konceptet. Färgvalet fungerade inte väl och 
de delar som var varmgrå lackades om i svart. Detaljerna i tyg på 
påbyggnadsväskan, som inte var fastsatta vid presentationen, syd-
des ihop och sattes fast till examensutställningen.

Konceptets olika kombinationsmöjligheter
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8.1 färgförslag
För att testa olika färgsättningar på väskan plockades färger från 
inspirationsbilden för projektets målgruppsfokus. Dessa kombina-
tioner ska endast ses som ett test. Intressant hade varit att titta på 
marknaden och dokumentera vilka färger och färgkombinationer 
som var moderna just för att titta vad som händer med konceptets 
uttryck i modesammanhang.

8.2 material
Ryggplattan är gjord i ett stycke. Den hårda kärnan är ingjuten i 
en elastomer som gör att den blir flexibel mot kroppen. Ju tun-
nare materialet blir ju mer smiter det åt och formar sig till den 
specifika ryggen. Konceptet skulle även kunna anpassas ännu 
mer till individen. På samma sätt som man tar fram iläggssulor till 
skor skulle man kunna anpassa varje ryggplatta efter den specifika 
användaren. Axelbanden är inte medräknade i konceptet mer än att 
de finns som en visuell indikation. 

Datorenheten är hård. Den skulle kunna tillverkas i aluminium. På 
bottendelen är en elastomeryta fastsatt. Då konceptet har begrän-
sats till utsidan så finns inga beslut för material på insidan.

Påbyggnadsväskan är både hård och mjuk. Baksidan har en hård 
kärna likt ryggplattan. Detta för att kunna sätta fast den stabilt på 
antingen datorenheten eller ryggplattan. Baksidan övergår till fram-
sidan i underkant och blir successivt tunnare. Hela delen är täck 
med samma elastomer och datorenheten och ryggplattan. I denna 
del är själva väskvolymen. Denna är gjord av tyg, som antingen är 
elastiskt för att alltid hålla samma form trots om väskans volym 
är liten eller stor. Eller så att tyget stumt och det kommunicerar 
flexibilitet genom att om det är lite saker i väska så syns det på så 
sätt att tyget är skrynkligt. Gummibanden finns på modellen för 
att stabilisera väskvolymen tillsammans med den flexibla framsidan 
på väskan. Det signalerar även funktionalitet då gummiband är en 
vanlig lösning på funktionsryggsäckar på marknaden idag.
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8.3 funktioner

sLUTLIGT KONCEPT

Dragsko til gummiband.

Gummiband för flexibilitet an 
påbyggnadsväskans volym.

Rundad botten på datorenheten. Man ska inte 
kunna ställa ifrån sig endast datorenheten och 
den ska klara av att stå utav sig själv. Den ska 
endast kunna lutas mot något.

Bottendelen på datorenheten är klädd med 
en elastomer för bättre friktion mot under-
lag, men även för att uttrycka funktional-
itet och säkerhet för innehållet. Påbyggnadsväskan har en hård kärna som 

är klädd med en elastomer som gör att  den 
upplevs tåligare, men även inte repar dator-
enheten. Kärnan övergår och blir semihård 
mot framplattan som är flexibel.

Nedfällt handtag på påbyggnadsväskan. Handtaget 
fälls upp och möter ryggplattans handtag när påbygg-
nasväskan sitter själv på ryggplattan.

Ledat mellan ryggplatta 
och axelrem.

Ledat mellan ryggplatta 
och axelrem.

Axelbandet har en yta med hög 
friktion för att underlätta att bära 
axelremsväska/handväska.
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sLUTLIGT KONCEPT  9  DISKUSSION
Jag ser mitt projekt som en förstudie till att ta fram en anpassn-
ingsbar datorryggsäck som är uppbyggd av moduler. Vad som 
skulle vara intressant är att jobba med problemställningen utanför 
ramarna för ett examensarbete och utan den onaturliga stress 
som automatiskt följer med ett sådant projekt. om jag ska se på 
målen uppsatta för projektet så anser jag att ca 70 % av dessa är 
uppnådda. Det här är min personliga uppfattning av min egen 
insats i relation till resultatet och andra kan vara av en annan åsikt. 
Det har varit svårt att jobba på ett luddigt sätt med min målgrupp. 
Vissa bitar har varit solklara, men dock ifrågasatta av handledare 
och då även av mig själv. Jag har rivit upp beslut för att sedan 
komma tillbaka till dessa och då bestämt mig för att det är efter det 
jag vill jobba. Beslutet att ha en väldigt stor målgrupp och sedan 
smalna av genom att sätta upp en visuell känslobild fungerade 
knaggligt. Jag anser att min insikt i att jobba utanför ramarna för 
en traditionell process inte fungerat på topp och skulle idag inte 
vilja applicera denna ”metod” i ett skarpt projekt. Eftersom att 
jag testade att titta utanför ramarna för hur man definierar en 
målgrupp har jag byggt upp ett mycket större intresse att titta ännu 
närmare på hur man kan jobba med målgrupper eller inte jobba 
med målgrupper. 

I projektets start tog jag beslutet att inte jobba för att konceptet 
skulle passa en kvinna eller man. Det var något jag från början 
sa att betraktaren, när jag är färdig, får ha en egen åsikt om. Jag 
säger inte att jag lyckats vara könsneutral om man ser till hur man 
traditionellt formger och färgsätter för olika kön. Jag jobbar aktivt 
emot att värdesätta processen, form och färg med manligt och 
kvinnligt och anser att alla har rätt till form utan värdering. Vad jag 
däremot inte lyckats med lika bra är att faktiskt förstå att jag jobbar 
för omvärlden. omvärlden ser inte på saker och ting som jag gör. 
Även jag inte värderar det jag gör som manligt och kvinnligt så 
gör omvärlden det. Är jag då inte medveten om hur jag formger i 
andras ögon, kan min önskan att omvärdera form inte nå längre 

än till mig själv. Det här är också något som jag medvetet tagit 
beslutet att ignorera, då jag såg kandidatprojektet som en möjlighet 
att, utan att tänka på vilken exakt form något ska ha, jobba med 
funktioner och behov och låta händer, kropp och känsla får forma 
fram resultatet. Trots mina egoistiska önskemål har jag varit i 
massor av situationer när jag tittat på min imagesboard för att hitta 
tillbaka till uttrycket för konceptet.

All denna splittrade känsla för vad jag skulle göra kunde nog ha 
dämpats om jag haft ett företag att jobba med. Samtidigt har det 
varit en stark drivkraft att faktiskt få möjligheten att jobba såhär 
fritt. Bra erfarenhet!
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BILAGA 1

BAX-FöRSLAg 2007 SoFiA BeRg iD3  

Jag har maskprojektet och väskprojektet på delad förstaplats.
Cykelbarnstolen är på tredje plats. Alla projekten skulle jag vilja 
göra.

Helmask/Gasmask/Andningsutrustning
Andnings- och kommunikationsenhet för 
brandman
Utifrån ansiktsmasken som brandmän använder för rökdykning 
även titta på andningsutrustning i helhet, utrustning för visuell 
kommunikation och utrustning för audiell kommunikation. Se 
dessa funktioner som en helhet.

Jag vill framförallt jobba med form. Hur påverkas formen av:
- grundläggande funktioner som utrustningen utför.
- handhavande – från förvaring till användning till förvaring
- mötet av produkten med användaren, men även dess övriga 
utrustning.
- vad utrustningen ska uttrycka/kommunicera till användare men 
även ”betraktare” av användare. Betraktare kan vara den/dom/det 
som ska räddas, arbetskamrater och personer som inte är i direkt 
kontakt med arbetssituationen.
- användarergonomi

 Jag vill jobba fritt på det sättet att jag inte vill begränsas av 
formtraditioner inom området för tidigt. Jag ser framför mig att 
projektet är konceptuellt och att frihet finns att både addera befint-
lig teknik och att lösa problem på ett sätt som det inte traditionellt 
görs idag. Jag ser det här projektet som en övning i form.

Potentiella samarbetspartners
Dräger Safety, Interspiro Europe, 3M, Brandförsvaret

Dataväsk/flexibelt bärande
Jag vill ta fram en produkt som på ett smidigt sätt tillåter att man 
kan anpassa hur man får med den varierande mängden av prylar 
man behöver bära med sig en vanlig ”arbetsdag”. 

Min grundläggande idé bygger på en ryggsäck som är uppbyggd 
genom moduler. Jag ser även lösningar som bygger på att något 
expanderar eller drar ihop sig.

Jag vill framförallt jobba med funktion och form. Hur påverkas dessa av:
- vad som ska bäras/förflyttas
- ergonomi
- vem som ska göra det. 
- hur det ska göras (bäras på rygg, i hand, på axel, dras på hjul, 
släpas etc.)
- eventuellt vilka arbetsmoment som produkten kan underlätta.
- Hur den hanteras och förvaras/placeras.
- hur användaren ska ta sig från punkt A till punkt B och om 
produktlösningen ska spegla eventuellt specifika behov hos dessa. 
(lokaltrafik, bil, flyg, tåg, cykel, promenera)
- trender/mode 

I det här projektet kan jag tänka mig att möta uttrycket hos min 
produkt så att det passar eventuell målgrupp och samarbetande 
företag. Jag vill inte bestämma detta ännu, men ser det som något 
som är nyttigt att pröva på. I det här projektet känns det som att 
det ligger en stor utmaning kring materialval och tekniker som 
rör skissprocessen. Att få med den mängd funktioner som är ön-
skvärda för den situation som jag väljer att arbeta med.

Potentiella samarbetspartners
lundhags, Haglöfs, Björnkläder, Snickers, Ejendals

Cykelbarnstol
Cykelbarnstolen ser mycket ut som den gjort de senaste 30 åren. 
Hur cyklarna ser ut idag och hur man tar sig fram har förändrats 
till viss del. Utmaningen i att jobba med denna produkt ligger i att 
undersöka hur det skulle kunna göras om man tog dagens krav på 
omgivning, förflyttning, säkerhet, teknik i åtanke och sedan formge 
en produkt som tillåter att man kan förflytta sig själv och sitt barn 
på ett smidigt och säker sätt.

Jag vill framförallt jobba med funktion och form. Hur påverkas dessa av:
- transportmedel (cykel - om jag redan i projektets början begrän-
sar mig till det)
- tänka nya tekniker för formens uppbyggnad
- hur barnet ska transporteras i förflyttningstillfället.
- hantering från förvaring till användning till förvaring/annan 
placering än cykel.
- Barnets ergonomi men även den som ”gör förflyttningen”
- mode/trender

Det här projektet känns på ett sätt som väskprojektet i sin omfat-
tning. Det jag vill få ut är att träna mig på att tänka hur man kan 
generera nya idéer kring ett problem för att lösa detta. Jag ser 
framförallt början på det här projektets om väldigt experimentellt 
och konceptuellt.

Potentiella samarbetspartners
Rex, Skeppshult, Babybjörn



PRoJeKTBeSKRiVNiNg DAToRVÄSKA 
BAX 2007 Sofia Berg

BAKGRUND/PROBLEmfORmULERING
”Du bär med datorn varje dag och kanske en matlåda. några 
dagar i veckan tränar du. Du läser en pocket när du pendlar. Du 
vill jobba när du sitter på tåget. Du behöver åka bort i jobbet över 
dagen eller kanske stanna borta ett dygn. Du ska tentaplugga hos 
en kompis… Du bär på en väska? Två väskor? En handväska? 
En kasse? Drar en väska på hjul? Var är plånboken? Telefonen? 
Va trångt det är på tunnelbanan. Har du stängt alla facken på ry-
ggsäcken? Står du i vägen? Vad händer om du tappar din dataväska 
i golvet? Vad tungt det blev – du supportrar min rygg med att 
försöka lyfta upp ryggsäcken i underkant…osv”
Jag vill ta fram en produkt som på ett smidigt sätt tillåter att man 
kan anpassa hur man får med den varierande mängden av prylar 
man behöver bära med sig en vanlig ”arbetsdag” – bära/förflytta 
flexibelt. Huvudfunktionen för produkten är att kunna ta med sin 
dator med utrustning.

mÅLGRUPP
Människor som bär med sig sin dator dagligen men har ett varier-
ande behov av ytterligare utrymme för prylar. Fokus på personer 
som går och reser med buss/tunnelbana/spårvagn. Ej helt bestämt 
då det kommer att definieras slutligt efter vem jag kommer att få 
som samarbetspartner. 

BEGRÄNSNINGAR
- Insida behöver inte visualiseras genom slutmodell.
- Slutmodellen ska visa på form och visuellt viktiga funktionslösn-
ingar och detaljer. Ej fungerade slutmodell.

mETODER

- Träffa ergonom/ergonomer och inspireras.
- Skissa 2D med olika verktyg för att locka fram olika känsla och 
form.
- Skissa i olika 3D skissmaterial för att se hur det påverkar vilka 
former som uppstår.
- Fråga ut användare i målgruppen om deras behov.
- Tillämpa exempelvis IDEo-metod i brainstorminggrupp.
- Funktionsanalys
- Använda färdiga lösningar och applicera där det passar min lösn-
ing.

SAmARBETSPARTNER
Jag vill få ut av min samarbetspartner: 
-kunskap om hur man tänker kring framtagning av liknande 
produkt som min produkt.
- Insikt i hur det är att jobba med ett företag ”på riktigt”
- Bollplank för mina idéer.
- Inspiration av deras produkter och varumärke. Har inte valt på 
vilken nivå. Vill vara fri med att tillämpa funktioner och form. 

KOSTNADSBERÄKNING
- Resekostnader: Beroende på samarbetspartner 0 – 2000 kr
om besök hos ergonomer/testpersoner och stor volym på skiss-
modeller (taxi): 400 kr
- ”Administrativa”: Utskrifter, dokumentation, frimärken, kuvert 
etc. 300 kr. 
- Skissarbete 2D: 300 kr (papper, pennor, marker etc.)
- Skissarbete 3D: 2000 kr (papper, lätt skum, frigolit, inköp av 
beg./ny ryggsäck för att plocka isär, tyg, lim, tråd, tejp)
- Slutmodell (helt beroende på slutkoncept): 
Cibatool 1000 kr
”Mjuka material” 1000 kr
PP 100/Greentee 200 kr
Verktyg 500 kr

Färg 200 kr
Öviga material/komponenter 1000 kr
- Eventuell hyra/tillverkning av torso/”provdocka”: 1000 kr
- Utställningsmaterial utskrifter: 1000 kr
- Utskrifter rapport: 600 kr

Summa materialkostnader: 11500 kr. Inkluderat eventuella reseko-
stnader. (Ej inkluderat eventuellt behov av symaskin)

FöRKLARiNg 
TIDSPLAN BAX 2007 Dataväska Sofia Berg

PROjEKTPLANERING
□ Visualisera tidsåtgången för de olika momenten genom ett 
Gantt-schema. Märk ut deadlines och handledning.  
□ Förklara varje moment innehåll och beräkna tid för varje mo-
ment. 
□ Namnge projektet.
□ Beräkna kostnad för projektet: resor, skissmaterial - 2D och 3D, 
slutmodell, utställningsmaterial.
□ Lista vilka metoder som kommer att användas i projektet.
□ (Bygg upp en “virtuellt rum” för projektet och definiera prob-
lemställningen. (“Virtuellt rum” = ramen = begränsningar.))

HITTA SAmARBETSPARTNER/HANDLEDARE
□ Definiera vad jag vill ha ut av samarbetet med ett företag.
□ Vem motsvarar det jag vill ha ut av samarbetet - lista för och 
emot och ring runt.
□ Hitta en extern handledare.
□ Få kontakt med någon på textil som kan tipsa/hjälpa.

KARTLÄGGNING
□ Praktiska detaljer. Försök få tag på: Torso, skissmodellmaterial…

BILAGA 2
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□ Skanna av markanden av: dataväskor, ryggsäckar, kombinations-
väskor (om det finns), res-, hand- och hårda väskor. 
□ Hitta övriga föremål som har som uppgift att innesluta/förvara 
något. ”något” kan vara allt möjligt. Ex. arbetsredskap, leksaker, 
elektrisk utrustning, ömtåliga saker, värdefulla saker etc.
□ Titta vad som finns i naturen av ”väskor” och ”förvaring”. 
Kokonger, frökapslar, snäckor etc.
□ När är man i behov av en väska och vilka arbetsområden/funk-
tionsområden/situationer som är knutna till det.
□ Kartlägg vilka tydliga målgrupper det finns att jobba med som 
bär på datorer.
□ Vad bär man med sig en vanlig ”arbetsdag”? Fokus på vald 
målgrupp.
□ Dokumentera om det finns samband mellan vissa material i 
väskor och användningsområden.
□ Ta reda på grundläggande ergonomi för ”bära”.
□ Sätta upp en lista på önskvärda funktioner (funktionsanalys).
□ Lista olika sätt att använda en dataväska.
□ Dissekera fungerande ryggsäck för att se hur den är hopsatt och 
vilka delar som finns. 

SKISSfAS 1
□ Streckad. Skissa ner idéer som finns och uppkommer innan SK-
ISSFAS 1 börjar för att kunna lägga åt sidan. Skissa olika väskor, 
med och utan människor, för att skissa in sig på objektet (8-19 
mars).
□ Definiera ca tre begränsningar för idégenereringen.
□ Skissa fritt men även utifrån begränsningar.
□ Skissa ”kroki” med väska/ryggsäck.
□ Skissa med olika verktyg för varierad känsla och form.
□ Skissa i team med förutbestämda begränsningar, likt en 
designbyrå. Skiss och brainstorming.
□ Hitta ca tre spår som känns mer intressanta inför presentation av 
skissfasen.

SKISSfAS 2
□ Utifrån feedback från Delpresentation 2 och Urval, skissa vidare 
och mer definiera form och funktioner för varje koncept som 
valdes att jobba vidare med.
□ Definiera vad som är specifikt för varje koncept och viktigaste 
funktionerna. 
□ Visualisera enkelt hur varje koncept ska kunna användas.

SKISSmODELLER
□ Ingå som skissverktyg i skissprocesserna, definition av slutkon-
cept och planeringen av bygge av slutmodell.
□ Utvärdera 2D idéer.
□ Skissa direkt 3D – vilken form blir det då?

DEfINITION SLUTLIGT KONCEPT
□ Bestäm grundform och visualisera i vyer plus perspektiv.
□ Bestäm detaljer och visualisera dessa. 
□ Bestäm funktioner och visualisera.
□ Visualisera användandet av produkten – scenario.
□ Bestäm tänkt material för produkten.

PLANERING BYGGE AV SLUTmODELL
□ Gör en tidsplan för bygget av modellen/modellerna.

□ Ta reda på vad jag kan klara själv och vad jag specifikt be-
höver hjälp till.
□ Ritningar för alla hårda delar.
□ Mönster för mjuka delar.
□ Beställning/inköp av material.

SLUTmODELL
□ ? 

PRESENTATIONSmATERIAL
□ 2D – beskriva användandet/miljö/situationer - scenario
□ 2D – renderingar som beskriver olika funktioner 
□ (Lite) text som förklara konceptet och problemställningen.
□ Om produkt i för ett företag – produkten placerad (i miljö) till-
sammans med företagets andra liknande produkter. Gäller endast 

om valet faller på att möta formspråket för varumärket på det 
samarbetande företaget.

URVAL/BESLUT
□ Skissfas 1: Välj utifrån feedback av handledare, genomförbarhet 
(verklighetsnivå kontra om projektet ligger i nutid eller framtid) 
och ”vad som känns kul”. DoTT-metoden (tillsammans med 
andra?)
□ Skissfas 2: Jobba med listan av funktioner som ställdes upp 
under kartläggningen. Feedback från handledare och ”vad som 
känns kul”.
 
PRESENTATIONSfÖRBEREDELSER
□ Vad ska kommuniceras?
□ Gör storyboard på presentationen utifrån vad som ska visas 
upp. Delpresentation 2, 3, verifiering och Examination. (träna å 
planera!)
□ Bygg presentation och träna in.

PRESENTATION
□ Träna in!
□ Var i tid!
□ Andas!

URVAl/UTVÄRDERInG
□ Urval 1: Vecka 12. Utvärdera kartläggningsfasen – vad som är 

intressantast för projektet. Hur: Feedback från DELPRESENTA-

bILAGA 2
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TIon 2 och (titta på vald målgrupp och kriterier för denna.  Bolla 
mot projektbeskrivning/problemformulering. Diskussion med 
handledare, samarbetspartner och magkänsla.)

UTSTÄLLNING/KATALOG
□ Textmaterial till intervju (8/3)
□ Bildmaterial till katalog (16/3)
□ Fotografering vecka 12 – 13.

RAPPORT
□ Dagboksanteckningar
□ Dokumentation av alla delmoment i designprocessen
□ Använd struktur för klassisk rapportmall.
□ Abstract
□ Planera in tid för korrekturläsning

GRAfISK PROfIL
□ Presentationsmall – börja arbeta med den redan från början.
□ Rapportmall – samma som ovan
□ Utställningsmaterial – titta på presentationsmaterial plus presen-
tationsmall/rapportmall/eventuellt samarbetande företags grafiska 
profil

HANDLEDNING
□ Tänk igenom vad som ska diskuteras under handledning. 

REfLEKTION
□ Stund att tänka tillbaka på arbetet och dokumentera hur det 
känns att det har gått plus idéer kring hur jag vill ”göra” istället. 
Dokumentera i dagbok/blogg.

VILA/LEDIGHET
□ INTE jobba.
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BILAGA 4

Användarstudier 070319 
SAmmANSTÄLLNING

Anthony
Jobbar eller studerar du?
- Student.
Hur ofta tar du med din dator?
- Not that often. Working a lot at home. 
Varför tar du med din dator?
- Thinking about if  I really need it that day. Use the computer a lot 
– main tool. Use it for entertainment. Downloading movies and 
so on.
Vad har du för dator?
- HP Pavilion Entertainment 17”
Vad för slags datorväska har du?
- laptop case from MUJI. Business like. Suttle and discrete.
Vad är positivt med din datorväska?
- Like MUJI. Simple and functional. Well thought through details.
Vad är negativt med din datorväska?
- not enough big pockets. 
Hur mycket tillbehör har du med?
- Mouse, battery pack
Vad bär du med dig, utöver din dator med utrustning, varje dag?
- Book, pencil case and a couple of  wallets.
Hur många väskor bär du med dig varje dag?
- Two if  I bring my laptop and one otherwise.
Vad bär du med nästan varje dag och vad bär du i?
- no, nothing special.
Hur tar du dig från hem till jobb/skola?
- Walk
Finns det något utanför hemmet och utöver skola/jobb som du behöver bära 
med dig något till?
- no

Hur skulle du vilja att din datorväska var?
- Be able to work with my computer and the bag in my knee. That 
the bag helps me remember to bring everything with me.  For ex-
ample the battery packs. That it is, for example, to different bags in 
one so I don’t need to transfer everything between to totally differ-
ent bags depending on what I bring in the morning. More like bags 
for Mac – more stylish…to bring those thoughts to PC-world.
Vilken slags väska föredrar du att bära/transportera?

- laptop case, messenger bag. Shoulder or in hand. Geeky 
with back pack and its hard to get on if  big jacket.
Vilken stil på väska föredrar du och vilken/vilka färger föredrar du?
- Colour – minimalistic. Dark. Something that feels professionalis-
tic. Black and grey. MUJI colour.
Vilka varumärken gillar du?
- MUJI, Plusminuszero (can’t get those products in Europe), Sony 
Electronics, Camper (shues Spain).
ÖVRIGT
 
Andrew 
Jobbar eller studerar du?
- Student.
Hur ofta tar du med din dator?
- Every day
Varför tar du med din dator?
- In Sweden – for everything. Mainly for web design, research, cad 
and writing.
Vad har du för dator?
- HP Compaq 8230 (15,4” ?) Widescreen
Vad för slags datorväska har du?
- IKEA Family, laptop case. Meseenger bag at home.
Vad är positivt med din datorväska?
- Rigid – keeps its shape. Attracted to the different colour inside. 
You can take out things from the top – easy grabbing a paper on 
the go. You can place it between your self  and passenger in the 

seat next to you without that the bag takes to much space.  You 
can carry it in front of  you and because its flat it sneaks between 
“everything” very well.
Vad är negativt med din datorväska?
- not enough padding. Don’t seem to have high quality. not 
enough flexible space.  Hard to carry everything that isn’t flat and 
wide.
Hur mycket tillbehör har du med?
- Power supply,  mouse and memory cards.
Vad bär du med dig, utöver din dator med utrustning, varje dag?
- Ipod, cellphone, subway card, wallet, glasses, cigarettes, glowes, 
notebook.
Hur många väskor bär du med dig varje dag?
- one. Just the computer bag.
Vad bär du med nästan varje dag och vad bär du i?
- Camera and extra hard drive
Hur tar du dig från hem till jobb/skola?
- Tunnelbana
Finns det något utanför hemmet och utöver skola/jobb som du behöver bära 
med dig något till?
- no
Hur skulle du vilja att din datorväska var?
- More flexible space. Bee able to bring a water bottle and bring a 
larger sketch pad. More space for the power supply. More space 
for volume that isn’t just flat and shaped like a square.
Vilken slags väska föredrar du att bära/transportera?
- Messenger bag. They are flexible in the way that you can move 
it easily from back to the front of  you. Rolling bag – smart but 
dorky.
Vilken stil på väska föredrar du och vilken/vilka färger föredrar du?
- Colour – open for many. Considered the orange one at IKEA 
but the choice fell on the black. 
Vilka varumärken gillar du?
- IKEA and H&M
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ÖVRIGT
He goes back and forward between back pack bags and messen-
ger bags. It’s more flexible with shoulder strap. Flat size good for 
travelling.
 
Malin
Jobbar eller studerar du?
- Student.
Hur ofta tar du med din dator?
- Dagligen
Varför tar du med din dator?
- Arbeta på skola och hemma. Använder datorn till hela design-
processen förutom att skissa.
Vad har du för dator?
- Dell Inspiron 630 M Widescreen 14,?”
Vad för slags datorväska har du?
- Haglöfs InCase 15”
Vad är positivt med din datorväska?
- Datorinsats är uttagbar. Kan ta med ryggsäck utan att ta med 
datorprylarna. Bra med handtag på datorinsatsen – känns säkert. 
Diskreta innerfack som inte tar plats.
Vad är negativt med din datorväska?
- Datorinsatsen borde vara hård med vaddering – svår att få ner i 
väskan när det är saker i den. Man fastnar i fickorna som inte har 
dragkjedja när man ska ha ner nåt i väskan. Typ hakar fast.
Hur mycket datortillbehör har du med?
- Wacomplatta
Vad bär du med dig, utöver din dator med utrustning, varje dag?
- Kalender, block (ganska stort, typ A4), handväska, mobil och 
sl-kort i jacka.
Hur många väskor bär du med dig varje dag?
- Dataryggsäck och handväska. Matlåda i egen påse. Matlådan vill 
hon ha vågrätt för att inte riskera läckage. Får inte plats på den 
ledden i datorväskan.

Vad bär du med nästan varje dag och vad bär du i?
- Träningskläder i egen bag.
Hur tar du dig från hem till jobb/skola?
- Buss och tunnelbana. Placerar alla saker på sätet bredvid. Vill inte 
ställa ner saker på golvet för att hon sen när hon kommer hem 
placerar väskor i säng, soffa etc. Står ofta upp på vägen hem.
Finns det något utanför hemmet och utöver skola/jobb som du behöver bära 
med dig något till?
- Träningen. Vill separera träningskläderna från resten pga. hygien-
skäl.
Hur skulle du vilja att din datorväska var?
- Hårt fodral till datorn. Aluminium eller liknande.
Vilken slags väska föredrar du att bära/transportera?
- Ryggsäck (ergonomi och att det känns säkrare för datorn…sta-
bilitet I att ha två axelband.)
Vilken stil på väska föredrar du och vilken/vilka färger föredrar du?
- Business? Min är kanske lite o-business. Skulle vara bra att känna 
att man kan ta med väskan till ett möte/intervju. Jag är student! Jag 
kan det! Ingen färgreligion – kan tänka mig många olika färger.
Vilka varumärken gillar du?
- nej, inget speciellt. Det som faller i smaken för stunden.
ÖVRIGT
när hon stoppar ner sin dator i sin ryggsäck så måste hon först ta 
ut alla saker för annars hindras datorinsatsen at går ner bra. Hon 
tar upp datorinsatsen först också. Kan ta upp den sist dock.
 
Jenny 
Jobbar eller studerar du?
- Student.
Hur ofta tar du med din dator?
- Minst 3 av 5 dagar i veckan.
Varför tar du med din dator?
- Tillgång till Internet. Även om hon inte behöver datorn till 
något annat så tar hon med för Internet. Skissar även i datorn och 

googlar bilder.
Vad har du för dator?
- ACER Esprie 1692 15,4”
Vad för slags datorväska har du?
- MUJIs svarta portföljryggsäck.
Vad är positivt med din datorväska?
- Att den är en ryggsäck
Vad är negativt med din datorväska?
- För liten. Se film.
Hur mycket datortillbehör har du med?
- Strömsladd och mus. Se film.
Vad bär du med dig, utöver din dator med utrustning, varje dag?
- Telefon, plånbok, nycklar, bussort, kalender och anteckningsbok, 
1 skönlitterär bok och en facklitterär bok.
Hur många väskor bär du med dig varje dag?
- Handväska om inte dator. Annars handväska och datorväska. 
ofta tre väskor. Ibland använder hon sin datorväska som tränings-
väska. Försöker verkligen att ta med så få väskor som möjligt.
Vad bär du med nästan varje dag och vad bär du i?
- Headset, kamera (speciell väska till kamera) träningskläder.
Hur tar du dig från hem till jobb/skola?
- Tunnelbana och buss
Finns det något utanför hemmet och utöver skola/jobb som du behöver bära 
med dig något till?
- Träning annars inte
Hur skulle du vilja att din datorväska var?
- Som den hon har. Enkel och inte för sportig. Praktisk, hälsosam, 
vänlig, lite stiligare och lyxigare, inte jättestor men ändå bereda 
plats. Vore bra om man kunde bära så mycket som möjligt på 
ryggen.
Vilken slags väska föredrar du att bära/transportera?
- Ryggsäck – bara för at det är bra att bära tungt med. Axel-
remsväskor.
Vilken stil på väska föredrar du och vilken/vilka färger föredrar du?
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- Som frågan innan men med mer stil och klass. Svart och grått
Vilka varumärken gillar du?
-
ÖVRIGT
om det är trångt på tunnelbanan kan det kännas störigt med 
ryggsäck. Hon ställer ner ryggsäcken på golvet mellan benen.
Hon kan inte jobba med datorn i knät. Hon behöver ett bord för 
att göra det.
 
Jill (inga bilder och film)
Jobbar eller studerar du?
- Jobbar.
Hur ofta tar du med din dator?
- Aldrig, gjorde det förr när jag var student
Varför tog du med din dator?
- Tog med den för atat visa upp arbete hon gjorde i skolan. Sen 
bara allmänt att jobba på.
Vad har du för dator?
- Precision, tung och stor 17”
Vad för slags datorväska har du?
- Ryggsäck, billigaste varianten.
Vad är positivt med din datorväska?
- Att den var just en ryggsäck. Att det var ett separat fack för 
datorn och andra fack till resten av prylarna.
Vad är negativt med din datorväska?
- Att det inte var tillräckligt många fack. Att axelbanden var för 
smala så att det blev för vass belastning.
Hur mycket datortillbehör har du med?
- Powersupply, mus, usb-minne, cd-skivor, usb-förlängare.
Vad bär du med dig, utöver din dator med utrustning, varje dag?
- Vantar, mp3-spelare, matlåda, bok, träningspasset, 2 dvd-filmer 
(just utfrågningsdagen), filmmanus (just utfrågningsdagen), pen-
nor, lypsyl, nycklar som sitter fast i handväskan, telefon, plånbok, 
sl-kort.

Hur många väskor bär du med dig varje dag?
- 2 väskor (träning och handväska). 2 dagar i  veckan tar hon med 
en påse där hon tar hem matlåder och annat junk från sitt skåp.
Vad bär du med nästan varje dag och vad bär du i?
- Darlingpåsen m. bok, tidning, matlådor, äckliga jympaskor. 
Hur tar du dig från hem till jobb/skola?
- Tunnelbana
Finns det något utanför hemmet och utöver skola/jobb som du behöver bära 
med dig något till?
- Träning (gym, skridskor, skidor, skor, träningskläder, linner jym-
paskor, brallor, basketdojjor, hänglås, vattenflaska), picknick, 
Hur skulle du vilja att din datorväska var?
- Ett fack för bara datorn. Ett fack för stora collegieblock. Tjock-
are fack för exempelvis pocketbok, mobil etc. Mobil, mp3-spelare 
och sl-kort på axelbandet. 
Vilken slags väska föredrar du att bära/transportera?
- Ryggsäck eller 3 stegväska. 3-stegsväskan är bra för att svänga 
runt sig. Bra med ett klickspänne på axelbandet till 3-stegsväskan.
Vilken stil på väska föredrar du och vilken/vilka färger föredrar du?
- Sportig stil. Snyggt och inget plotter. Grönt eller blått.
Vilka varumärken gillar du?
- Roxy, Billabong, Quicksilver.
ÖVRIGT
Bra med många fack. Hon använder fack jättegärna. Hon torkar 
av sina väskor när hon kommer hem för att hon har ställt dem på 
golv och mark.
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BILAGA 5
Frågeformulär ANPASSNINGSBAR DATORVÄSKA Kandida-
tarbete Industridesign 2007 
fRÅGOR Om DATORVÄSKOR
Skriv gärna en utförligare kommentar där du känner att frågan 
behöver ett mer detaljerat svar.
 
1. Bär du med dig en dator? Sätt ett kryss efter alternativet som stämmer 
bäst
Ja: x 
nej:
 Om NEJ på fråga 1, svara inte på resten av frågorna.
2. Hur ofta bär du med en dator? Sätt ett kryss efter alternativet som 
stämmer bäst
Varje dag: x 
Varannan dag:
1 ggr/vecka:
Sällan:
3. Vilket yrke/inriktning har du?
Industridesign
4. Hur reser du mellan hem och jobb?
Tunnelbana
5. Varför tar du med din dator?
Anledning:  För att jobba hemma, samt att jag integrerat mina 
personliga filer på jobbdatorn 
6. Vad har du för dator?
Storlek: 17 tum 
Märke:  Sony Vaio 
Vikt:  4,5 kg 
7. Vad för slags datorväska har du? Sätt ett kryss efter alternativet som 
stämmer bäst
Portfölj:
Budväska (axelremsväska):
Ryggsäck: x 
Övrigt:

8. Varför valde du just din väska?
Den jag köpte för att den var tillbehör till datorn, den jag har för 
att den var nyare och över... 
9. Vilket märke har din väska?
Samsonite 
10. Vad är de viktigaste egenskaperna för din datorväska? Sätt ett kryss 
efter alternativen som stämmer bäst
Skön att bära: x 
Många fack: x 
Representativ: x 
Underlätta arbete under resa:
Varumärke:
Rymlig:
Annat: 
11. Hur många väskor bär du med dig?
Varje dag (datorutrustning, jobbrelaterat material, personliga 
tillhörigheter: 1 
Vid krav på ytterligare utrymme (träning, hobby, resa i jobb etc.): 1 
12. Vad ingår i din datorutrustning? Sätt ett kryss efter alternativen som 
stämmer bäst
Dator: x 
Mus: x 
Strömsladd: x 
CD-skivor: x 
Usb-minne: x 
Ritplatta:
Annat: 4 kablage (nätverk, 2 st USB, Firewire), liten hårddisk, två 
minneskortsadaptrar (små),  minneskortsläsare, hörlurar (stora) 
13. Vad behöver du ta med som är jobbrelaterat men inte knutet till din 
datorutrustning? Sätt ett kryss efter alternativen som stämmer bäst
Anteckningsbok:
Kalender:
Pennor: x 
Pärm:

Mapp: x 
Annat: 
14. Vad tar du med av personliga tillhörigheter (ungefärligt för att förstå 
volymen på väskutrymmet du behöver)? Sätt ett kryss efter alternativen som 
stämmer bäst
nycklar: x 
Plånbok:
Mobiltelefon: x 
Hygienartiklar: x 
Pocket:
Tidning:
Träningskläder:
ombyteskläder: Ett ombyte (vid resor) 
Annat:   
15. Tar du med dig lunch och/eller annat ätbart till jobbet och hur bär du 
detta?
nej 
16. Vad är bra med din datorväska och varför?
Funktion (hur det är att packa väskan, utrymme etc.):  Den kan 
göras större vid behov 
Hantering (bära, lyfta, öppna etc.):  Den sitter bra på ryggen 
Utseende (form, färg, detaljer etc.): 
17. Vad är dåligt med din datorväska och varför?
Funktion (hur det är att packa väskan, utrymme etc.):  Allt för 
stora fickor och fack 
Hantering (bära, lyfta, öppna etc.):   
Utseende (form, färg, detaljer etc.):  Den är inte snygg (för mig)  
18. Om du fick bestämma funktioner för din drömdatorväska, vad skulle den 
ha då?
Skyddade fack anpassade för CD/DVD utan fodral. Skyddat fack 
för hårddisk, gott om stängningsbara fack för kablage. 
19. Är det viktigt att väskan matchar det du har på dig?
Det är viktigare att den matchar min bild av mig själv och att den 
känns professionell...
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 20. Vilka färger föredrar du på en datorväska?
Svart, grå eller “natur-färger” (brun-grå-beige-typ) 
21. Vilka material föredrar du på en datorväska?
Hightech-inslag som gör att väskan känns modern matchat med 
tyg 
Övriga kommentarer: 
Kolla in LOWEPRO Väska SlingShot 100 AW  (kameraväska) - 
inte för att den har funktioner lämpliga för en datorväska, men för 
att den är en väldigt genomarbetad kameraväska. 

----

1. Bär du med dig en dator? Sätt ett kryss efter alternativet som stämmer bäst 
Ja:    X 
nej:   
Om NEJ på fråga 1, svara inte på resten av frågorna. 
2. Hur ofta bär du med en dator? Sätt ett kryss efter alternativet som stäm-
mer bäst 
Varje dag:   
Varannan dag: 
1 ggr/vecka:  X (kommer på sikt att bli mer)
Sällan:   
3. Vilket yrke/inriktning har du? 
 revisorsassistent   
4. Hur reser du mellan hem och jobb? 
 bil eller cykel   
5. Varför tar du med din dator? 
 antingen ut till kund dagen efter eller arbeta hemma   
6. Vad har du för dator? 
Storlek:  ca 28 x 32 x 3,5 
Märke:  HP 
Vikt:  ca 3 kg   
7. Vad för slags datorväska har du? Sätt ett kryss efter alternativet som 
stämmer bäst 

Portfölj: 
Budväska (axelremsväska):  X 
Ryggsäck: 
Övrigt:   
8. Varför valde du just din väska? 
 Fick den på jobbet     
9. Vilket märke har din väska? 
 Troyan   
10. Vad är de viktigaste egenskaperna för din datorväska? Sätt ett kryss 
efter alternativen som stämmer bäst 
Skön att bära:  X 
Många fack: 
Representativ:  X 
Underlätta arbete under resa: 
Varumärke: 
Rymlig:  X 
Annat:   
11. Hur många väskor bär du med dig? 
Varje dag (datorutrustning, jobbrelaterat material, personliga 
tillhörigheter:  datorväska + 1-2 kassar med pärmar 
Vid krav på ytterligare utrymme (träning, hobby, resa i jobb etc.):  
ytterligare en i så fall, tränar sällan i samband med jobb   
12. Vad ingår i din datorutrustning? Sätt ett kryss efter alternativen som 
stämmer bäst 
Dator:  X 
Mus:  X 
Strömsladd:  X 
CD-skivor: 
Usb-minne:  X 
Ritplatta: 
Annat:  X (numeriskt tangentbord)   
13. Vad behöver du ta med som är jobbrelaterat men inte knutet till din 
datorutrustning? Sätt ett kryss efter alternativen som stämmer bäst 
Anteckningsbok: 

Kalender:  X 
Pennor:  X 
Pärm:  X 
Mapp: 
Annat:   
14. Vad tar du med av personliga tillhörigheter (ungefärligt för att förstå 
volymen på väskutrymmet du behöver)? Sätt ett kryss efter alternativen som 
stämmer bäst 
nycklar:  X 
Plånbok:  X 
Mobiltelefon:  X 
Hygienartiklar: 
Pocket: 
Tidning: 
Träningskläder: 
ombyteskläder: 
Annat:   
15. Tar du med dig lunch och/eller annat ätbart till jobbet och hur bär du 
detta? 
 Sällan i så fall bredvid väskan i burk   
16. Vad är bra med din datorväska och varför? 
Funktion (hur det är att packa väskan, utrymme etc.): 
Hantering (bära, lyfta, öppna etc.):  ok, får plats med datorn 
Utseende (form, färg, detaljer etc.):  ok, neutral men ganska tråkig   
17. Vad är dåligt med din datorväska och varför? 
Funktion (hur det är att packa väskan, utrymme etc.):  rymmer inga 
pärmar 
Hantering (bära, lyfta, öppna etc.): 
Utseende (form, färg, detaljer etc.):   
18. Om du fick bestämma funktioner för din drömdatorväska, vad skulle den 
ha då? 
man måste kunna hänga den på sig antingen som ryggsäck eller 
som budväska, man bör kunna få plats med iaf  2 pärmar 
ev några mindre fack anpassade till de vanligaste tillbehören samt 
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sådana pennhållare, den jag har idag blir otymplig om man lastar 
för mycket, kanske sådana spänne som finns på haglöfs-ryggsäckar 
hade varit bra. då kan man ha en rymligare väska och samtidigt
 behöver man kanske inte känna att allt åker omkring i väskan. den 
vanliga fasthållaren till datorn bör fortfarande finnas kvar.  
19. Är det viktigt att väskan matchar det du har på dig? 
  nej    
20. Vilka färger föredrar du på en datorväska?  
neutrala, svart är bra  
21. Vilka material föredrar du på en datorväska? 
 ska stå emot väderförhållanden som tex regn och snö   
Övriga kommentarer: 
-
 
----

1. Bär du med dig en dator? Sätt ett kryss efter alternativet som stämmer bäst 
Ja:  X 
nej:   
Om NEJ på fråga 1, svara inte på resten av frågorna. 
2. Hur ofta bär du med en dator? Sätt ett kryss efter alternativet som stäm-
mer bäst 
Varje dag:  X 
Varannan dag: 
1 ggr/vecka: 
Sällan:   
3. Vilket yrke/inriktning har du? 
 Revisor   
4. Hur reser du mellan hem och jobb? 
 Bil/cykel/går   
5. Varför tar du med din dator? 
Anledning: Behöver den i arbetet   
6. Vad har du för dator? 
Storlek: 30*25*3 

Märke:IBM 
Vikt: ca 3 kilo??   
7. Vad för slags datorväska har du? Sätt ett kryss efter alternativet som 
stämmer bäst 
Portfölj: 
Budväska (axelremsväska): X 
Ryggsäck: 
Övrigt:   
8. Varför valde du just din väska? 
 Bekvämare att bära med sig än den väska jag hade 
tidigare(ryggsäck)   
9. Vilket märke har din väska? 
 Ernst & Young AB  
10. Vad är de viktigaste egenskaperna för din datorväska? Sätt ett kryss 
efter alternativen som stämmer bäst 
Skön att bära: X 
Många fack: X 
Representativ: X 
Underlätta arbete under resa: 
Varumärke: 
Rymlig: 
Annat:   
11. Hur många väskor bär du med dig? 
Varje dag (datorutrustning, jobbrelaterat material, personliga 
tillhörigheter: 1 
Vid krav på ytterligare utrymme (träning, hobby, resa i jobb etc.):  
12. Vad ingår i din datorutrustning? Sätt ett kryss efter alternativen som 
stämmer bäst 
Dator: X 
Mus: 
Strömsladd: X 
CD-skivor: 
Usb-minne: X 
Ritplatta: 

Annat:   
13. Vad behöver du ta med som är jobbrelaterat men inte knutet till din 
datorutrustning? Sätt ett kryss efter alternativen som stämmer bäst 
Anteckningsbok: X 
Kalender: 
Pennor: X 
Pärm: X 
Mapp: 
Annat: Böcker   
14. Vad tar du med av personliga tillhörigheter (ungefärligt för att förstå 
volymen på väskutrymmet du behöver)? Sätt ett kryss efter alternativen som 
stämmer bäst 
nycklar: X 
Plånbok: X 
Mobiltelefon: X 
Hygienartiklar: 
Pocket: 
Tidning: 
Träningskläder: 
ombyteskläder: 
Annat:   
15. Tar du med dig lunch och/eller annat ätbart till jobbet och hur bär du 
detta?   
 nej 
16. Vad är bra med din datorväska och varför? 
Funktion (hur det är att packa väskan, utrymme etc.): X 
Hantering (bära, lyfta, öppna etc.): X 
Utseende (form, färg, detaljer etc.): X   
17. Vad är dåligt med din datorväska och varför? 
Funktion (hur det är att packa väskan, utrymme etc.): 
Hantering (bära, lyfta, öppna etc.): 
Utseende (form, färg, detaljer etc.):   
18. Om du fick bestämma funktioner för din drömdatorväska, vad skulle den 
ha då? 
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 Anpassat fack för strömsladd. Den tar onödig plats just nu 
19. Är det viktigt att väskan matchar det du har på dig? 
 nä   
20. Vilka färger föredrar du på en datorväska? 
 Chock-lila.... Bara skoja, svart är att föredra  
21. Vilka material föredrar du på en datorväska? 
 Tyg?? Är inte så insatt i olika väsk-material....   
Övriga kommentarer:
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