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Sammanfattning 
Den kanske mest markanta skillnaden mellan människan och övriga djurarter är förmågan att 

skapa idéer. Utifrån hennes tidigare erfarenheter skapar människan en föreställning om hur 

någonting hon inte tidigare upplevt kan komma att se ut. Det kan röra sig om allt från en social 

händelse, till en fysisk aktivitet, till en ny produkt. Denna process pågår kontinuerligt i våra liv 

utan att vi tänker på hur unik den. Förmodligen är idéskapande något så självklart i vår vardag att 

vi förbigår att reflektera kring fenomenet i sin helhet. Men att skapa idéer är inte alltid en enkel 

process. Framför allt inte då en idé förväntas leveras på beställning.  

Idén om att idéskapande bara är till för några få genetiskt välsignade individer är omodern. Idag 

vet vi att den kreativa förmågan går att öva upp under rätta förhållanden.  

Arbetet är uppdelat i två delar. Den första delen beskriver en produktframtagningsprocess från 

idé till en färdig prototyp. I den andra delen analyseras processen ur ett psykologiskt perspektiv. 

Den produkt som tas fram är en kasse tillämpad för matvaruhandel med ett specialutformat, 

ergonomiskt handtag. 

Följ med på resan från observationen av ett vanligt problem i människors vardag, genom en 

uppsjö av idéer som föds i syfte att lindra detta problem, till en slutlig produkt. Rapporten dyker 

sedan ned på djupet i begreppet idéskapande för att öka förståelsen för hur en innovation skapas 

och under vilka förhållanden vi är som mest kreativa.  
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Abstract 
Perhaps the most striking difference between humans and other species is the ability to create 

ideas. Based on her past experience man creates an idea of how something she had not 

previously experienced might look like. It can be anything from a social event, a physical 

activity or a new product. This process continues throughout our lives without us thinking about 

how unique it. Probably creating ideas is something so obvious in our daily lives that we ignore 

to reflect on the phenomenon in its entirety. But the creation of ideas is not always an easy 

process. In particular not, when we are expected to deliver ideas. 

The idea that creating ideas only can be done by a few genetically blessed individuals are 

outdated. Today we know that creative ability can be learned by practice under the right 

conditions.  

Work is divided into two parts. The first part describes a product development process from 

concept to a finished prototype. The second part analyzes the process from a psychological 

perspective. The product being developed is a cage for grocery shopping with a specially 

designed, ergonomic handle. 

Come along on the journey from the observation of a common problem in people's lives, through 

a variety of ideas to alleviate this problem, to a final product. The report comes down on the 

depth of the concept idea creation to build an understanding of how innovations are born and the 

circumstances in which we are most creative.  
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1. Inledning 
Detta kapitel behandlar arbetets syfte och hanterar tolkningsproblematik. 

1.1. Problem 

Trots att kreativitet och problemlösning är en del av människans natur är vi många som kan skriva 

under på att det kan vara svårt och i vissa fall även olustigt att vara kreativ på beställning. Lika väl som 

idéer kan komma till oss som en blixt från klar himmel, kan de kräva mycket arbete och tid. Människan 

tenderar att vara mer kreativ och komma upp med fler idéer då hon inte upplever yttre prestationskrav. 

Inom många yrken, inte minst produktutveckling, är dessvärre dessa krav oundvikliga och vi tvingas 

förhålla oss till dem. Kan vi med ökad förståelse för produktframtagningsprocessen handskas med dessa 

krav på ett sundare sätt, ett sätt som både skapar bättre idéer och skänker lugn? 

Examensarbetet har två bottnar varför den tar upp två helt skilda problem. I den första delen behandlas 

problematiken med tunga lyft i människors vardag ur en ergonomisk synvinkel. I den andra delen 

diskuteras svårigheten med att skapa idéer. 

1.2. Mål 

Arbetet syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar människans idéskapande för att öka 

förståelsen för hur produktframtagningsprocessen kan göras mer effektiv och rofylld.  

Under arbetets gång ska en idé tas igenom produktframtagningsprocessen hela vägen fram till en färdig 

prototyp. Utifrån reflektioner kring denna process och diverse vetenskapliga skrifter ska en diskussion, 

om hur idéskapandet kan effektiviseras, föras. 

1.3. Metod 

Arbetet är uppdelat i två delar. Den första delen beskriver objektivt författarens 

produktframtagningsarbete. I den andra delen beskrivs först författaren egna reflektioner kring 

produktframtagningsprocessen, sedan beskrivs olika välkända neurologiska och psykologiska modeller 

och slutligen förs en övergripande diskussion där slutsatser dras. 

1.4. Definitioner 

För att underlätta rapportläsningen definieras här vissa återkommande begrepp som de är tänkta att 

tolkas inom ramarna för examensarbetet. 

 Handhållet bärhjälpmedel: Ett redskap som används i syfte att flytta ett eller flera föremål ifrån 

en plats till en annan. Vid användning bärs redskapet ovanför markhöjd av endast en användare 

och är anknutet till handen. 

 Enkelt handhållet bärhjälpmedel: Definieras enligt punkten ovan med tillägget att hjälpmedlet 

endast bärs med handen, utan avlastning. 

 Handledsavlastare: En anordning som förflyttar statisk belastning på muskulaturen till ett 

yttryck kring handleden.  

 Korg: En behållare att förflytta föremål med, t.ex. kasse, väska eller fodral. 

 Funktionsmodell: En fysisk modell som beskriver användningen av en tänkt produkt. 

 Prototyp: En i stort sätt identisk modell av en färdig produkt efter tillverkning. 
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Del 1 

Del 1 behandlar en produktutvecklingsprocessen från idé till färdig prototyp. 
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2. Fas 1 - Problemformulering 

Under ett träningspass våren 2009 uppmärksammade en vän mig om möjligheten till nya 

tillämpningsområden för dragremmen. Jag var sedan länge bekant med dragremmen och dess 

förmåga att effektivt reducera stor belastning från underarm och fingrar, men hade aldrig 

tidigare reflekterat över möjligheten att tillämpa denna funktion på andra produkter. En idé 

väcktes till liv… 

2.1. Bakgrundsanalys 

En generell bakgrundsanalys gjordes i ett tidigt skede för att reda ut vilket behov människor har av att 

avlasta vikt kring handleden. Där diskuterades människans behov av att förflytta föremål genom 

tiderna, hur dagens marknad för handhållna bärhjälpmedel ser ut, vilka fördelar det innebär att bära med 

handen och inom vilken marknadsnisch den eventuella produkten skulle passa in (figur 1). 

 
Figur 1. Olika exempel på enkla handhållna bärhjälpmedel 

Även vilka problem dagens handhållna produkter innebär togs upp där bl.a. vilka muskler som utsätts 

för påfrestningar undersöktes (Figur 2).  

 
Figur 2. Muskelbelastning och moment vid användning av enkelt handhållet bärhjälpmedel. 

Mer information om bakgrundsanalysen ges i bilaga A. 
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2.2. Idé 1 

Efter bakgrundsanalysen kunde en tydlig idé formuleras. Ett handhållet bärhjälpmedel (t.ex. kasse, 

väska eller fodral) skulle avlastas någonstans på kroppen. Avlastaren kunde vara integrerad i 

bärhjälpmedlet eller fristående. Syftet med avlastningen var främst att minska belastningen kring finger- 

och underarmsmuskulatur, men förhoppningar fanns även om att minska belastningen kring 

deltamuskeln (nr 3 i figur 2). Detta förväntades åstadkommas genom ökad stabilitet och styrningen av 

hjälpmedlet så att det inte lika enkelt slog i benet. Största anledningen till att deltamuskeln belastas vid 

användning av handhållna bärhjälpmedel antogs vara arbetet med att hålla bort hjälpmedlet ifrån 

kroppen.  

Mer information om idé 1 ges i bilaga B. 
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3. Fas 2 - Avlastning 

Risken för att blint följa en trång linje ökar med förtroendet för idén. Det visste jag sedan 

tidigare produktutvecklingsarbeten. För att undvika detta misstag ville jag fortsätta arbeta 

systematiskt. Avlastningen behövde inte begränsas till handledsremmar. Det kunde finnas andra 

lösningar… 

3.1. Avlastningsytor 

Den viktiga ingrediensen till idén som väckte detta projekt var att hitta en eller flera kontaktytor på 

kroppen som kunde lasta av fingrarna vid användning av ett handhållet bärhjälpmedel. Men det finns 

fler kontaktytor än de kring handleden. Därför startades ett metodiskt arbete med att undersökta vilka 

möjliga kontaktytor för avlastning av fingrar människan har. För att få en tydlig bild av detta 

undersöktes människokroppens geometri (Se figur 3).  

 
Figur 3. Möjliga kontaktytor för avlastning av fingrar och underarm 

Ytornas för- och nackdelar utreddes sedan med avseende på avstånd ifrån handen, storleken på ytan och 

vinkel på ytans normalvektor relativt markplanet. Allt för att få idéer till hur olika tekniska lösningar.  

Ett tiotal enkla skisser och ett par funktionsmodeller togs sedan fram med hänsyn till avlastningsytorna 

(figur 4 och 5). 

 
Figur 4. Tre exempel på hur axeln (kontaktyta 1) kan användas som avlastningsyta. Även kontaktyta 2 

används i exemplet till höger. 
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Figur 5. Avlastning på handens övre del (yta 5, 6, 7 och 8) 

Mer information om kontaktytor ges i bilaga C. 

3.2. Idé 2 

Utifrån resonemanget kring kontaktytor och de skisser samt funktionsmodeller som hade tagits fram 

beslutades att begränsa arbetet till lösningar där bärhjälpmedlet avlastas runt handleden. Denna typ av 

lösning ansågs användarvänlig med bra styrförmåga och teknisk enkel att tillverka med låg 

materialåtgång. 
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4. Fas 3 - Modeller 

Nu när arbetet hade begränsas till avlastning kring handleden var det bara att sätta igång med 

att skissa och bygga modeller för att skapa ett underlag till mer precisa idéer. 

4.1. Funktionsmodeller och skisser 

Sex olika funktionsmodeller samt en stor mängd skisser togs fram utifrån idéer som väckts under 

arbetets gång (figur 6). De flesta idéer hade handledsavlastare integrerad i en korg, men det togs även 

fram idéer där handledsavlastaren satt fast i en krok eller klämma. 

 

Figur 6. Sex olika funktionsmodeller 

För att utvärdera de olika idéerna ritades deras egenskaper upp i en matris (figur 7). 

 

Matrisen utvärderades sedan (Bilaga D). 

4.2. Idé 3 

Trots att den fristående varianten med en krok som hakades fast i det föremål som skulle förflyttas var 

populär och återkom i en del av lösningarna var, av skisserna och funktionsmodellerna att döma, i antal 

den absolut populäraste idén baserad på korgen som bärande del. Därför beslutades att gå vidare med 

sistnämnde idé. Begreppet korg användes generellt och avsåg allt ifrån plastpåsar till resväskor. 

Remutformningen skulle antingen vara av typ 2.1 eller 2.5 och hantaget av typ 1.1 (Se figur 7). 

Figur 7. Matris som beskriver olika idéer på lösningar till användarproblem. 
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5. Fas 4 - Tekniska principer 

Vid det här lagret började utformningen av bärhjälpmedlet bli allt mer tydligt och fokus vid 

idéskapandet kunde läggas mer på detaljnivå. Att handtaget och avlastaren skulle integreras i 

korgen var bestämt, men på vilka sätt gick detta att åstadkomma? Jag ville vara noga med att 

inte förhasta mig och gå miste om bra idéer. 

5.1. Tre principer 

Med korgen som grund sammanfattades tre olika principer. Det var den fasta principen där remmen var 

fäst i handtaget, den rörliga principen där remmen leddes genom handtaget och den separata principen 

där handag och rem var separerade och fäste från olika delar av korgen (figur 8).  

 

 

 

Figur 8. Principiell beskrivning, av tre lösningar. Från vänster: den fasta principen, den rörliga principen och 
den separata principen. 

5.2. Tillämpningsområden 

Fördelar respektive nackdelar med de olika principerna diskuterades (bilaga E). Därefter sattes 

principerna in i konkreta sammanhang, applicerade på tänkta slutprodukter med hjälp av enkla skisser. 

Följande slutprodukter analyserades med avseende på de tre olika principerna: 

 Plastkasse 

 Tygkasse 

 Bag 

 Hjälpmedel för att bära kassar 

5.3. Tio potentiella produkter 

Utredningen ledde fram till följande potentiella produkter:  

 Plastpåse med den rörliga principen lämpad för matvaruhandel (figur 9 till vänster). 

 Fem olika tygkassar (alla principer fanns med i någon av kassarna) lämpade för matinköp, att 

bära tvätt i, vid flytt och som kundkasse i byggvaruhus. 

 En bag baserad på den rörliga principen för träningskläder, resor etc. (figur 9 i mitten).  

 Tre olika hjälpmedel för att bära kassar baserade på den rörliga och den fasta principen (figur 9 

till höger). 
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Figur 9. Tre av de olika potentiella produkterna 

Mer information om de potentiella slutprodukterna ges i bilaga F. 

 

5.4. Marknadsundersökning på google 

En marknadsundersökning av befintliga produkter utfördes på www.google.com. Inga liknande 

produkter påträffades dock upptäcktes många olika varianter på dragremmar anpassade till styrkelyft 

(Se figur 10). 

 

Figur 10. Tre olika varianter på dragremmar för styrkelyft 

5.5. Patentdatabassökning 

Tidigare patent undersöktes för att ge inspiration och för att undvika att uppfinna en produkt som redan 

fanns. Sökning gjordes i Google Patents, PRV patentdatabas (esp@cenet) och United States Patent and 

Trademark Office. Sökord som användes i olika kombinationer var bl.a. wrist strap, carrier, carry, 

lifting, bag och shopping bag. Endast ett patent som utnyttjade en handledsrem tillsammans med ett 

handtag för lyft hittades (se figur 11). Inget patent hittades på kassar eller väskor med inbyggda 

handledsremmar för avlastning. Det fanns dock paten på väskor med säkerhetsremmar mot ficktjuvar 

och olika hjälpmedel för att bära kassar. 
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Figur 11. Patent på kombinerat grepp och rem 

 

 

5.6. Idé 4 

Alla koncept ansågs ha goda förutsättningar för att bli populära produkter. Dock insågs att en fortsatt 

studie av utvecklingen av tio produkter parallellt var för omfattande för att rymmas inom rammarna av 

examensarbetet. 

Det koncept som valdes att gå vidare med var tygkassen för matvaruhandel (se figur 12). Vilken av de 

tre tekniska principerna som skulle användas hölls öppet tillsvidare. 

                      

Figur 12. Tygkasse plus dragrem 

  

+ 
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6. Fas 6 – Marknad  

Utmaningen var nu att överträffa den klassiska tygkassen så mycket att konsumenten skulle 

föredra den potentiella produkten framför både befintliga tygkassar och plastkassar. Men innan 

utformningsarbetet kunde fortsätta skulle marknaden ses över en sista gång. Jag visste att 

tidigare uppfinningar kunde vara en stor inspirationsskälla.  

6.1. Tekniköversikt 

För att säkerställa produktens nyhetsvärde anlitades företaget Search a Patent. Materialet som skickades 

in till Search a patent omfattade alla tekniska lösningar på det ergonomiska problemet som hittills hade 

tagits fram. Search a patent gick igenom materialet och jämförde det med tidigare uppfinningar. Inget 

tidigare patent som skulle hindra patentering av produkten påträffades.  Resultatet presenterades i en 

rapport där de 15 mest signifikanta uppfinningarna som tidigare patenterats visades. 

Mer information ges i bilaga G.  

6.2. Inspiration från butiker 

För att få ytterligare inspiration och information om vilka produkter som var populära besöktes ett antal 

butiker i Stockolm. 

En stor inspirationskälla blev en nylonkasse som gick att köpa på designtorget. Det var en kasse som 

tog väldigt lite plats i hopvikt format tack vare det tunna materialet (se figur 13).  

 

Figur 13. Nylonkasse från designtorget 
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6.3. Idé 5 

Efter en längre period av idéskapande och ett möte med textilexperten Christine Ramel på Wallpepper 

togs ett förslag fram. 

Det första utkastet av tygkassen för matvaruhandel visas nedan (figur 14). 

 

Figur 14. Tygkasse i nylon med ergonomiskt handtag 

Figuren längst upp till vänster beskriver kassen i öppet läge och de andra tre figurerna visar olika 

alternativ för att bära den. I hopviktbart format ser den ut enlig figur 15 till höger. 

 

Figur 15. Hopfällning av nylonkassen 

Kassen skulle tillverkas i ett tunt nylontyg för att ta lite plats i hopvikt format. Som visas i figuren 

skulle handtaget vara elastiskt och användas som fodral då påsen veks ihop. Det ena handtaget på 

nylonkassen skulle sys fast i handtaget och det andra handtaget kunde används som handledsrem. 

Någon typ av elastisk polymer tänktes användas till handtaget. 
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7. Fas 6 - Första prototyp 

Med designern Anna Zanders hjälp skulle snart en första prototyp stå färdig.  

7.1. Utformning 

Kassen storlek och geometri skulle motsvara de plastkassars som går att köpa på matvarubutiker såsom 

ICA och Konsum, som var väl anpassat till ändamålet. Materialet valdes till ett tunt men slitstarkt 

nylontyg i svart färg.  

7.2. Problem med hopvikning 

Under arbetets gång upptäcktes att hopvikningen i handtaget inte skulle fungera i praktiken då kassen 

inte fick plats i ett lagom stort handtag. Efter en tids övervägande valdes att istället konstruera 

prototypen så att hopvikningen hölls intakt med hjälp av en knapp (se figur 16). 

7.3. Prototyp 1 

Kassen baserades på den separata principen där det på ena sidan fästes ett handtag och på andra sidan 

en handledsrem utformad som en ögla. Vid användning träs handen först in genom öglan för att sedan 

greppa handtaget. Detta gjorde att halva vikten togs upp kring handleden. Handtaget som var överklätt i 

plast var något elastiskt, men betydligt styvare än tyg för att inte skära in i handen. Påsen kunde vikas 

ihop och ta mycket lite plats vid förvaring. 

 

Figur 16. Första prototyp – vid användning till vänster och hopvikt till höger.  
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8. Fas 7 - Ytterligare prototyper 

Trots att den nya kassen var till stor belåtenhet var jag inte helt nöjd. Jag ville mer. En symaskin 

införskaffades och snart hade ytterligare fyra prototyper sytts upp. 

8.1. Prototyp 2 

Denna prototyp hade en mer utvecklad handledsavlastare än sin föregångare. Dessutom hade vissa rent 

estetiska förändringar gjorts (se figur 17).  

 

Figur 17. Prototyp 2, vid användning till vänster . 

 

8.2. Prototyp 3 

Den tredje prototypen utgick ifrån prototyp 2 med en signifikant skillnad. Handtaget hade bytts ut mot 

ytterligare en handledsavlastare. Kassen bars alltså med hjälp av två handledsavlastare som korsades 

och fixerade kassen kring handleden (se figur 18). 

 

Figur 18. Prototyp 3, vid användning till vänster.  
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8.3. Prototyp 4 

Prototyp nummer fyra baserades också på sina föregångare, men bars enbart från ena sidan enligt den 

fasta principen. Både handtag handledsavlastare fäste alltså på samma sida. Denna prototyp hade vissa 

likheter med en ryggsäck och skulle därför snart komma att kallas för ”handsäck”. Handledsavlastaren 

hos handsäcken hade utvecklats ytterligare för att om så behövdes kunna bära upp hela kassen vikt 

ensam (se figur 19). 

 

Figur 19. Prototyp 4, vid användning till vänster.  

Handsäckens utformning var så tilltalande att den syddes upp i två olika utföranden. Kassen kunde 

bäras på tre olika sätt, med enbart handtag, med både handledsavlastare och handtag eller med enbart 

handledsavlastare (se figur 20). 

 

Figur 20. Prototyp 4, Användning med enbart handtag, handtag och handledsavlastare eller endast 
handledsavlastare. 
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9. Fas 8 - slutlig prototyp 

Nu var det dags att ”knyta ihop säcken” och välja ett slutligt utförande som skulle tas fram. 

9.1. Utförande 

Den slutgiltiga prototypen skulle baseras på prototyp 4 men innehålla vissa mindre skillnader. Den 

största förändringen var att locket var borta och ersatt av en dragsko. Detta öppnade upp kassen och 

gjorde det enklare att plocka ned varor i den. Dessutom skapades en tilltalande estetik. Idén om att vika 

ihop kassen hade lags åt sidan då det ansågs omständligt för användaren att utföra den processen (se 

figur 21). 

 

Figur 21. Slutlig prototyp. Används enbart med handtag t.v. och med handledsavlastare t.h. 

Kassens botten är sydd med en vinkel från sidostycket som fäster i handtaget på mindre än 90 grader i 

hänsyn till att kasens botten annars skulle blir sned eftersom den enbart lyfts från ena sidan (se figur 

22). 

 

Figur 22. Traditionell kasse t.v. och anpassad kasse för lyft från enbart ena sida av kassen t.h. 
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9.2. Användning 

Den slutliga prototypen bars i ett stelt handtag för att ta bort inskärningen i handen och öka 

styrförmågan. Handledsavlastaren var utformad så att det gick att bära kassen med enbart den. Det gick 

även att bära kassen enbart i handtaget. För att försluta kassen kunde ett spänne dras åt, men kassen 

kunde även användas i öppet läge. 

Bortsätt från de rent ergonomiska fördelarna med handsäcken jämfört med traditionella kassar så finns 

fördelen att användaren inte behöver hålla koll på två handtag och kan på så sätt greppa tag i kassen 

snabbare. Användaren kan även lasta kassen med varor samtidigt som hon håller kassen i andra handen. 

Med en traditionell kasse skulle detta vara omöjligt då handtagen går sönder om de används separat. 
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10. Utvärdering 

Att handsäcken var mer ergonomisk och bekväm än dess konkurrenter var jag vid det här lagret 

redan övertygad om. Nu gällde det bara att få det svart på vitt. Jag bestämde mig därför för att 

utföra en objektiv utvärdering.  

10.1. EMG test 

På labbet på idrottshögskolan i Stockholm utfördes ett EMG-test på en frivillig försöksperson. 

Elektroder placerades på underarm- och deltamuskulaturen. Aktiviteten i musklerna vid bärandet av en 

kasse under en minut uppmättes. Jämförelser gjordes mellan en traditionell plastkasse och handsäcken 

med en belastning på 6,5 kg (se figur 23). 

  

Figur 23. Testperson vid EMG-mätningen 

Det visade sig att belastningen kring underarmsmuskulaturen blev 2,5 gånger högre vid användningen 

av vanlig plastkasse jämfört med handsäcken. Däremot syntes ingen signifikant skillnad på belastningen 

av deltamuskulaturen. Se bilaga H. 

Eftersom inga instruktioner om användningen av handsäcken hade givits ansågs det troligt att 

belastningen på underarm- och deltamuskulatur skulle minska då användaren lärt sig bära handsäcken 

på ”rätt sätt”. 

 

10.2. Borgs CR-10 skala 

En subjektiv mätning utfördes på fem försökspersoner med varierande fysik och storlek på handen. 

Försökspersonerna fick skatta den upplevda ansträngningen av att bära handsäcken jämfört med en 

plastkasse då de båda lastades med 6 kg. Skattningen utfördes enligt Borgs CR-10 skala och 
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försökspersonerna använde sin svagare hand vid lyft med handsäcken och sin starkare hand vid lyft med 

plastkassen. Lyften utfördes gående och var 30:e sekund i fyra minuter skulle försökspersonen 

uppskatta ansträngningen. Mellan lyften vilade försökspersonerna minst tio minuter. 

Resultatet av mätningen visade att den upplevda smärtan nästan halverades vid användning av 

handsäcken jämfört med en plastkasse (se figur 24). Ingen av försökspersonerna upplevde mer 

ansträngning med handsäcken än plastkassen. Mer information ges i bilaga I. 

 

Figur 24. Medelvärdet av fem försökspersoners uppskattade ansträngning vid lyft av en plastkasse 
respektive handsäcken enligt Borgs CR-10 skala. 
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11. Varumärke 

Inför ett eventuellt varumärkesskydd togs en logotyp fram och namnet fastställdes. 

11.1. Namn på varumärke 

Namnet handsäck valdes av flera anledningar. Dels för att användningen av produkten framgår av 

namnet, men också för att namnet anspelar på den klassiska ryggsäcken och antyder att denna produkt 

är starten för en ny era av bärhjälpmedel. Att bokstaven ä förekommer visar på att det rör sig om en 

nordisk produkt vilket kan ses exotiskt i vissa delar av världen. 

11.2. Logotyp 

Utförandet på logotypen skulle vara enkelt samtidigt som det skulle ge en beskrivning av kassens 

användning. Endast konturer i samma färg användes därför. Typsnittet valdes till Latha. Logotypen 

konstruerades i det vektorbaserade programmet Adobe Ilustrator. Se figur 25. 

 

Figur 25. Logotyp 
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12. Tillverkning och försäljning 

Möjligheten för en produktion sågs över.  

12.1. Fabrik 

Om kassen skulle tillverkas skulle det ske på en svensk fabrik till en början för att underlätta 

kommunikationen och undvika kostnader i samband med import. Visade sig marknadsintresset vara 

stort skulle en vidare diskussion om utländsk produktion föras. 

12.2. Tillverkningskostnad 

Kostnaden per kasse vid en produktion i Sverige väntades ligga runt 100 kr. Nedan visas en 

överslagsberäkning.  

Tyg per kasse (nylontyg, 60cm):  20 kr 

Trähandtag (rundstav, 16 cm):  3 kr 

Spänne:     2,5 kr 

Öljetter (2 st):    0,2 kr 

Band (110 cm):    1,3 kr 

Tillverkning i svensk fabrik:  75kr 

Summa:    102kr 

Prisuppgifterna är hämtade ifrån diverse sybehörskataloger och byggvaruhus och är ungefärliga. 

Tillverkningskostnaden är en osäker uppgift som baseras på timkostnaden: 300 kr, vilket uppskattas 

motsvara produktionen av fyra kassar. 

12.3. Försäljning 

Om produkten tillverkas ska försäljningen ske via butiker liknande Design Torget och/ eller via 

internetbutiker med liknande produkter. 
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Del 2 

Vad finns det att säga om produktframtagningsprocessen i efterhand? Vilka mönster går det att 

hitta vid en bakåtblick i rapporten? Kan hjärnforskningen ge oss några ledtrådar till att förstå 

idéskaparprocessen? Vilka teorier finns det idag om kreativitet? I del 2 behandlas begreppet 

idéskapande som helhet.  
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13. Sammanställnig av produktframtagning 

Med en färdig prototyp i handen och mängder med material ifrån hela produktutvecklingsarbetet 

återstod nu att rannsaka mig själv. Vad hade jag gjort bra, vad hade jag gjort mindre bra och 

hur kunde jag ta lärdom av detta?  

13.1. Specialisering 

Det kanske tydligaste av alla mönster i framtagningen av handsäcken var hur en från början mycket 

bred idé, om att avlasta en tyngd någonstans på kroppen på något sätt, successivt avsmalnat till en 

specifik idé, om en kasse tillverkad i nylon som skulle hänga runt handleden och avlasta fingrarna.  

Det går att urskilja fem tydliga tillfällen då avgränsningar gjorts. De är presenterade i rapporten som idé 

1 t.o.m. 5. Inför varje avgränsning har hela fältet observerats, allt för att reducera risken att gå miste om 

bra idéer. Därefter har en gräns dragits för att arbetet ska kunna fortgå. Se figur 26. 

 

Figur 26. Avsmalningsprocessen från grundidé till idé 5. 

De olika armarna som sträcker sig utåt för att sedan sammanfalla i en ny idé symboliserar den stora 

mängd information som behandlas utifrån de givna förutsättningar som idén ger utrymme för. Delar av 

informationen väljs sedan ut för att slutligen konvergera till en ny mer precis idé. Mitt i denna process 

äger idéskapandet rum där minnen och sinnesintryck kombineras till föreställningar som jämförs och 

utvärderas. I kapitel 16 diskuteras begreppet idéskapande vidare.  
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13.2. Kill your darlings 

Ytterligare ett tydligt mönster i produktframtagningsprocessen var de upprepade tillfällena då jag valde 

att kliva ett steg bakåt. Idéer las åt sidan otaliga gånger under arbetets gång, men extra tydligt blir det i 

slutet av framtagningsprocessen där detta görs fem gånger i rad (prototyp1 t.o.m. 5). Fenomenet kallas 

ibland för ”kill your darlings” och anses vara en svår, men nödvändig operation under 

produktframtagningsprocessen. Vid en tillbakablick på utvecklingen av handsäcken kan bara 

konstateras att ett eller två steg bakåt ofta har varit en nödvändighet för att nå fram till målet. 

Ibland har jag dock gått tillbaka till de idéer som jag tidigare lämnat och kombinerat dessa med nya 

idéer. Resultatet av en sådan kombination har varit värdefull, men skulle varit omöjlig att uppnå om inte 

idén hade lagts åt sidan i ett första skede. 

13.3. Många trappsteg 

Ett moment som kanske inte framkommer så tydligt i rapporten är hur det ibland har krävts flera steg av 

otillfredsställande resultat för att nå till ett förväntat delmål. Att bygga vidare på en otillfredsställande 

idé där ”ljuset från andra sidan” känns mycket långt borta har många gånger varit svårt, men 

nödvändigt. Se figur 27. 

 

Figur 27. Trappan illustrerar de otillfredsställande steg som ibland behövdes tas för att nå ett delmål. 

 

I kapitel 16 behandlas denna aspekt ytterligare. 

13.4 Passiv tid 

Ytterligare något jag slogs av var hur mina idéer ofta utvecklades långt efter det att jag arbetat aktivt 

med dem. Förmodligen är den passiva tiden av stor betydelse för hjärnans hantering av information. Att 

jag skrev examensarbetet över två terminer, på halvfart, har förmodligen varit fördelaktigt i detta 

sammanhang  
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14. Hjärnan 

Vårt beteende är en direkt produkt av hjärnans arbete med att anpassa den kroppsliga 

aktiviteten efter sinnesintryck och minnen med avseende på överlevnad. I detta kapitel behandlas 

denna grundläggande funktion. Förmodligen har vi mycket att lära av vår hjärna. 

14.1. Treenig hjärnteorin 

En bra modell för få ett grepp om hur hjärnan arbetar är den treeniga hjärnteorin som skapats av 

neurologen Paul D. MacLean. Modellen baseras på hjärnans utveckling genom evolutionen och delar in 

hjärnan i tre delar: reptilhjärnan, det limbiska systemet och neocortex. 

Den mest primitiva delen av hjärnan är reptilhjärnan som består av hjärnstammen och lillhjärnan. Den 

styr reflexmässiga, automatiska och icke viljestyrda funktioner såsom andning, blodtryck, puls, balans 

och delar av motoriken. Reptilhjärnan har ingen funktion för inlärning utan utför enbart medfödda 

beteenden på stimuli från omgivningen.  Reptiler kan därför upprepa ett destruktivt beteende otaliga 

gånger i miljöer där de automatiska reaktionerna är otillräckliga. D.v.s. den lär sig inte av sina misstag. 

Den andra delen av hjärnan styr inlärningen och har som syfte att anpassa individens beteende till 

rådande förhållanden. Denna del kallas för det limbiska systemet. Det limbiska systemet ser till att 

viktig information lagras i form av minnen. Minnen jämförs med pågående situationer och vid en tydlig 

korrelation mellan nuet och en erfarenhet utförs ett betingat beteende. Detta beteende är inte en 

medfödd reflex utan en kroppslig respons på ett yttre stimuli som tränats upp i samband med liknande 

erfarenheter. Pavlovs hundar är ett känt psykologiskt experiment som behandlar denna 

inlärningsprocess. I experimentet där hundars salivproduktion studeras, får hundarna höra en ringsignal 

varje gång de matas. Det visade sig att hundarna efter en tid började producera en ökad mäng saliv vid 

enbart ringsignalen, utan varseblivning av maten. 

Den tredje delen av hjärnan som är den mest moderna ur evolutionär synvinkel är neocortex. Neocortex 

utgör fem sjättedelar av människans hjärna och är den del som mest utskiljer människohjärna från andra 

däggdjurshjärnor. Det är här tankar och idéer frodas. Syftet med neocortex är att förbereda människan 

för framtida situationer genom att ”spela upp” gamla minnen, eller nya föreställningar om hur framtiden 

kommer att se ut, dvs. fantisera. På så sätt behöver vi inte alltid utföra ett beteende i verkliga livet för att 

lära oss om det är konstruktivt eller destruktivt. De mentala föreställningar som äger rum när vi 

fantiserar är en hopsättning av tidigare minnen som tillsammans bildar en ny förväntad händelse innan 

den ägt rum. Motsvarande reaktion som Pavlovs hundar uppvisade kan förmodligen en människa få 

första gången hon hör ringsignalen genom att endast blivit informerad om att mat serveras då klockan 

ringer. En föreställning har då ägt rum i samband med informationen.  

De tre delarna agerar inte separat utan är sammankopplade via nervbanor för ett effektivt samspel. Då 

ett framtidsscenario ”spelas upp” i neocortex bedöms det utav det limbiska systemet och informationen 

om den fiktiva utgången lagras. I situationer som kräver snabba reaktioner sätts automatiskt 

reptilhjärnan in, då denna del arbetar snabbast. Även väl invanda beteendemönster kan styras från 

reptilhjärnan. 

14.2. Minne 

Det finns många olika sätt att kategorisera minnet på. De typer av minnen som tas upp här är 

korttidsminne och episodiskt minne. Korttidsminnet representerar lagringen av den information som 

hjärnan behandlar i nuet, medan det episodiska minnet baseras på erfarenheter som lagras över en 

längre tid. I korttidsminnet kan endast sju objekt lagras åt gången. Därför är överföringen av 

information till det episodiska minnet viktig vid mer avancerad problemlösning. Den hjärnregion som 

är mest avgörande för det episodiska minnet är det limbiska systemet med hippocampus i spetsen. 
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Hippocampus har som uppgift att avgöra vilken information som ska lagras och när denna information 

ska plockas fram för användning.  

Det har visat sig att lagringen av information till det episodiska minnet sker i samband med aktivering 

av hjärnans belöningssystem, det ventrala tegmentala området, bl.a. genom höjda dopaminnivåer. 

Inlärningsförmåga och förmågan att skapa episodiska minnen går hand i hand varför många forskare 

anser att inlärning är beroende av belöningar. Den tyske hjärnforskaren Wolfram Schultz menar att 

inlärning är ett direkt resultat av oväntade förändringar i dopaminaktivitet då en belöning utdelas. 

Belöningen behöver inte vara i fysik form (mat, beröring, etc.) utan kan uppkomma utan yttre stimuli 

p.g.a. föreställningen om att ett utfört beteende eller tanke är konstruktivt i någon bemärkelse. Den 

positiva känslan av en ”aha upplevelse” är ett exempel på en mer abstrakt belöning.  

Minneslagring sker också vid bestraffningar. Skillnaden är att människan vid bestraffning lär sig att inte 

utföra ett beteende eftersom det leder till något destruktivt. Detta är förklaringen till varför människor 

vid starka skamkänslor har mycket svårt att lära in. 

Ytterligare en nyckelregion för lagring av det episodiska minnet är amygdala som återfinns i det 

limbiska systemet i förbindelse med hippocampus. Amygdala har som uppgift att relatera ett minne med 

en emotionell ton. Generellt gäller att minnen som lagras tillsammans med positiva affekter syftar till 

att återuppleva liknande upplevelser medan minnen som lagrad tillsammans med negativa affekter 

syftar till att undvika liknande händelser i framtiden. Se figur 28. 

 

Figur 28. Centrala hjärnregioner för inlärning 
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15. Beteende 

Trots att hjärnforskningen har gjort stora framsteg de senaste decennierna är vi ljusår ifrån en 

övergripande förståelse. Detta faktum innebär att vi får nöja oss med enklare modeller när 

människans beteende beskrivs utifrån en neurologisk synvinkel. Därför är det viktigt att även 

lyfta in psykologiska och filosofiska resonemang då människans beteende studeras. 

15.1. Bryta mönster 

En känd auktoritet i ämnet kreativitet är psykologen och författaren Edward De Bono. Han menar att 

människans läggning för att falla in i rutinmässiga mönster hämmar hennes kreativitet. Enligt De Bono 

härstammar över 90 procent av vårt tänkande och beteende från etablerade mönster. Det finns många 

fördelar med att följa ett mönster, men det innebär även risker när det handlar om att se den stora 

bilden. Det som blir ifrågasatt kan ofta vara problem som ligger inom ramarna för något mycket större 

som är på väg åt fel håll. En student kan t.ex. ifrågasätta en föreläsares otydliga tal eller skrift och ägna 

mycket energi år detta, samtidigt som han missar att det finns ett betydligt större problem i 

kursupplägget eller till och med i hela utbildningsväsendet. De Bono menar att skolan ägnar alldeles för 

mycket tid åt historia där etablerade mönster förespråkas medan utformning av nya mönster knappt får 

något utrymme alls. Han är noga med att understryka att kreativitet inte är en fallenhet ett fåtal 

människor föds med utan något alla kan lära in. 

Hur kan vi då lära oss att bryta våra mönster och bli mer kreativa? De Bonos svar på den frågan är: 

utformningstänkande. Medan det traditionella tänkandet bygger på analys, omdöme och logik, bygger 

ett utformningstänkande på perception, möjlighet och genomförbarhet. Utgångspunkten för 

utformningstänkande är varseblivning, till skillnad från det traditionella tänkandet som alltid utgår ifrån 

tidigare analyserade fakta. Vi kan maximera ett fartygs effektivitet med avseende på maskineri, 

besättningsarbete och teknisk utrustning men fartyget kan ändå styra i fel riktning. För att få fartyget i 

rätt riktning krävs förtroende för våra varseblivningar och ifrågasättande av det som tycks självklart. 

Om det nu ligger i människans natur att följa etablerade mönster hur kan hon då göra sig fri från det? 

Benägenheten att följa rutinmässiga mönster är ett mönster i sig som delvis ligger i människans natur, 

men också beror på kulturella faktorer som t.ex. jantelagen. De finns många fördelar med att följa ett 

mönster, men det behövs ett annat förhållningssätt än det vi ser idag menar De Bono.  

15.2 Värden 

Ett annat mycket viktigt begrepp inom kreativitet är värden. Resultatet av konstruktivt tänkande är de 

värden som det skapar, jämfört med det traditionella tänkandet som söker efter sanning. 

Utformningsprocessen syftar till att skapa så många värden som möjligt. Det är viktigt att inte snöa in 

sig på ett fåtal värden menar De Bono. Ska en uppfinning tas fram gäller det att se bortom de självklara 

värdena och leta efter nya värden. En penna är t.ex. utmärkt att använda för att skriva med, men den kan 

också användas som en accessoar i kavajfickan, den kan vara en bra present, den kan användas till att 

marknadsföra en logotyp och den vara underlag för ett samtal. 

Svårigheten med att se nya värden beror på människans benägenhet att följa ett schema istället för att 

ifrågasätta det. Börjar vi sätta ord på alla de värden en produkt utgör inser vi snart dess mångfald. Vi 

associerar ofta en innovation med ett eller ett fåtal värden, trots att anledningen till innovationens 

slagkraft är den otroliga mängd värden den utgör. En produkt kan innehålla flera olika estetiska, 

praktiska, ekonomiska, sociala och ergonomiska värden samtidigt som uppfinnaren endast ser ett fåtal 

av. Edward De Bono menar att det krävs en ”värdekänslighet” vid utformningen av innovationer. 
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15.3. Självständighet 

En bidragande orsak till oförmågan att bryta oss fria från våra mönster är våra föreställningar om 

samhällets förväntningar på oss. Det finns en trygghet i att klassisk forskning kan utvärderas och vägas. 

Efter en veckas tid av flitigt forskningsarbete kan den traditionella forskaren förmodligen visa upp en 

stor bunt papper med mätresultat och fakta. Oavsett om materialet har något värde eller inte upplevs en 

tillfredställelse i att visa upp det konkreta. Om hon däremot lägger ned en veckas tid på kreativt 

tänkande kan hon stå tomhänt vid veckans slut. 

Jantelagen är en bidragande orsak till samhällets trångsynthet. I och med jantelagen förmedlas direkt ett 

budskap om att vi inte kan prestera utanför vårt schema, dvs. att vi inte får bryta våra mönster. Detta 

lindar in människor i en illusion av att de inte kan trots att de egentligen har en betydligt högre 

kapacitet. 
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16. Diskussion 

En stor orsak till att kreativiteten hämmas är oförmågan att ifrågasätta det som ter sig självklart 

och alltid har varit på ett och samma sätt. Ett effektivt sätt att bryta det mönstret kan vara att 

sätta ord på självklarheter och bryta ned det i mindre beståndsdelar. Därför börjar jag detta 

kapitel med att fritt reflektera kring olika grundläggande begrepp. Därefter knyter jag samman 

säcken och formulerar en slutsats. 

16.1. Metod, mål och delmål 

Varje gång ett projekt ska genomföras sätts ett mål tillsammans med delmål upp och en metod 

formuleras. Vi vet intuitivt att metoden är tillvägagångssättet för att uppnå delmålen och slutligen 

huvudmålet. Målet är en osäker variabel medan det förväntade resultatet av metoden anses vara stabil i 

sig.  

Låt oss för en stund reflektera ytterligare kring dessa begrepp. En person som vill gå ned i vikt kan sätta 

upp målet att gå ned tio kg på tio månader och ha som delmål att gå ned ett kg i månaden. Metoden för 

att uppnå målet är att gå ut och jogga tre gånger i veckan. Att målet rent teoretiskt uppnås då metoden 

utförs är förmodligen mer sannolikt än att personen verkligen utför metoden, d.v.s. tar sig ut i löpspåret 

tre gånger i veckan i tio månaders tid. Gör inte osäkerheten i metodens genomförbarhet även metoden 

till ett delmål? Att få på sig löparskorna och ta sig ut och springa nästan varannan dag blir ett delmål, 

varje kilometer blir ett delmål, till och med varje steg blir ett delmål. Det som slutligen återstår av 

metoden är en kroppslig reaktion på varseblivningar. Sinnen som läser in information ifrån 

omgivningen och beordrar olika muskelsammandragningar för effektiv rörelse i rätt riktning. Denna 

process sker i nuet där perceptionen bestämmer målet och muskelaktiviteten är metoden. Alla mer 

långsiktiga metoder består av föreställningar och kan därför både ses som delmål och metod. 

Rent generellt kan sägas att en metod som inte handlar om kroppens respons på varseblivningar alltid 

innehåller en viss faktor av osäkerhet då utförandet ligger i framtiden. Denna osäkerhet handlar inte om 

huvudmålet kommer uppnås utan om metoden kommer genomföras. Därför kan metoden även betraktas 

som ett antal delmål. 

Vid innovationsskapande skulle målet kunna vara att ta fram en ergonomisk kasse och metoden att 

komma upp med idéer kring detta tema. Hundratals enskilda idéer skulle kunna tas fram utan att någon 

motsvarade det förväntade resultatet. Om istället varje idé betraktades som ett delmål skulle hundra 

delmål vara uppfyllda och uppfinnaren skulle uppleva ett värde med varje enskild idé. Med den 

utgångspunkten skulle idéerna sedan kunna kombineras till nya bättre idéer som förhoppningsvis i 

slutändan ledde fram till det förväntade resultatet.  

Vad spelar det då för roll om vi väljer att se metoden som en metod eller en uppsättning delmål, är det 

inte bara två namn på en och samma sak? Självklart spelar benämningen i sig ingen roll. Det som är av 

betydelse är innebörden av begreppen. Om vi betraktar delmål som ingenting värda då huvudmålet 

uteblir är det detsamma som metod. Men om vi däremot ser ett värde i delmålen oberoende av om 

huvudmålet uppnås skapas bestående byggstenar som vi kan bygga vidare på. 
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16.2. Problem 

Det sägs att en innovation antingen löser ett problem eller skapar nya möjligheter. Att se möjligheter 

anses ofta finare än att leta efter problem, men är det egentligen någon skillnad? Det var förmodligen 

ingen som såg det som ett problem att det inte fanns någon Coca-Cola i början på 1800-talet. När sedan 

läskedrycken introducerades skapades en möjlighet till njutning. Om Coca-Cola idag av någon 

anledning förbjöds skulle däremot ett problem uppstå för alla som tycker om drycken. En lösning på 

problemet skulle kunna vara att ta fram en dryck med liknande smak. 

Problem kan delas in i två sorter. Problem som olösta leder till en sänkt standard och problem som lösta 

leder till en höjd standard. Den första typen av problem brukar förknippas med oro och den sistnämnde 

med spänning. En person på ett företag kan uppleva att om ingen insats görs kommer företaget gå i 

konkurs, medan en annan person upplever att en insatts skulle få företaget att gå ännu bättre. Den första 

personen upplever förmodligen oro medan den andra tycker det känns spännande. Oavsett om vi 

förespår en ljus eller mörk framtid syftar föreställningen till att i slutändan få det så bra som möjligt, 

antingen genom att undvika ett nederlag eller genom att prestera bättre än förväntat. 

Problem uppstår vid föreställningar om en bättre värld. Alla fantasier utgör indirekta problem. Om vi 

fantiserar om en sommarstuga i skärgården är det ett problem att vi inte äger någon sådan. Beroende på 

problemets storlek kommer vi lägga olika mycket energi på att lösa det. 

Det är ett problem att bära kassar mellan matvaruhuset och hemmet eftersom vi kan föreställa oss 

alternativa tillvägagångssätt, t.ex. med hjälp av en kärra, cykel eller bil.  

En innovation löser alltid både ett problem och skapar nya möjligheter. Att observera problem är 

detsamma som att se möjligheter. Uteslutning av någon av dessa begrepp är omöjligt vid framtagning 

av nya produkter. 

Målet är beslutet om att arbeta mot en föreställd bättre framtid. Problemet att gå från föreställningen till 

verklighet. 

 

16.3. Idé och tanke 

En Idé kan ses som målet och metoden tillsammans, eller målet med tillhörande delmål om man så vill. 

Idé är ett begrepp som präglas av nyhetsvärde för den aktuella individen som upplever den, vilket även 

är fallet för begreppet: mål. Vi sätter inte upp ett mål för att åstadkomma något som redan ingår i våra 

rutiner. En idé skapas precis som ett mål sätts upp genom en föreställning om hur vi vill eller inte vill 

att framtiden ska se ut. 

En tanke kan både röra det förflutna och framtiden, men har alltid som syfte att förbereda oss inför 

framtiden. Att spela upp gamla minnen i huvudet anses inte ligga inom begreppet idé, men den direkta 

konsekvensen av en sådan tanke är en idé om hur informationen kan användas i framtiden. Ett minne 

om en hemsk upplevelse syftar till att undvika fler sådana upplevelser i framtiden genom att idéer för att 

minimera risken skapas.  

En tanke kan ses som ett samlingsbegrepp för minnen och föreställningar. Syftet med tanken är då att 

skapa en idé. 
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16.4. Slutsats 

Idéskapande innebär att skapa en tanke (föreställning eller minne) genom varseblivning, som sedan 

omvandlas genom association till en föreställning om en mer konstruktiv framtid än tidigare förutspådd. 

I det ögonblick som en idé skapas anses den fylla detta syfte, men idén ska även utvärderas. Kanske 

lämnas den och glöms bort eller så håller den måttet och får en plats i den episodiska minnesbanken. I 

sådana fall utfärdas förmodligen en belöning, kanske i form av en aha-upplevelse.  

Antingen förkastas en idé eller så vidareutvecklas den tills dess att målet har uppnåtts eller övergivits. 

Förmodligen sker denna process i en lång loop, exempelvis: en varseblivning leder till ett minne som 

leder till en föreställning som byggs på till en ny föreställning som förkastas vilket leder tillbaka till den 

första föreställningen som i sin tur byggs på till en annan föreställning osv. Utvärderingarna av varje 

enskild föreställning utförs av det limbiska systemet och redovisas i emotionella signaler till vårt 

medvetande. Denna process kan vara mycket svår och skapa mycket obehag, men den kan också tillföra 

lugn och tillfredställelse. 

Trots att en idé är en föreställning om hur framtiden skulle kunna göras annorlunda är tidigare 

erfarenheter idéns byggstenar. Hur vi skapar minnen ligger till grund för utformningen av en idé. En 

idés betydelse för vår överlevnad är det som i grund och botten avgör om vi lagrar idén i vår 

minnesbank. Eftersom vi är starkt styrda av etablerade mönster skapas lätt en illusion om att de enda 

idéerna av betydelse ligger innanför denna ram. Innebörden blir att vår minnesbank begränsas till dessa 

idéer. En person kan vara mycket skicklig på att kombinera etablerade element, men kan hon inte 

identifiera några nya element kommer hon tillslut stå och stampa på samma ställe. För att möjligöra 

lagring av nya idéer krävs att vi ser en betydelse i dem. Då detta inträffa infinner sig en belöning och vi 

upplever värde med idén. Oftast sker det genom att ett sammanhang mellan den nya idén och det 

invanda mönstret uppmärksammas. Men utan sammanhang uteblir minneslagringen och en mängd 

information går förlorad.  

Kanske är det just information utan sammanhang som är mest värdefull för att skapa innovativa idéer. 

För att inte gå miste om dyrbar information bör ett värde ses i den aktuella idén precis som den är utan 

sammanhang. Förhoppningsvis infinner sig en belöning och informationen lagras. Med synsättet att 

varje steg på vägen är ett uppnått delmål underlättas förmodligen denna process. Lyckas inlagringen 

kan vi antingen bygga vidare på idén eller lämna den och kanske plocka fram den vid ett senare tillfälle. 

Har däremot idén endast ett värde insatt i ett större sammanhang krävs ett bevis på att idén verkligen 

leder fram till huvudmålet innan den kan lagras till det episodiska minnet. Under tiden ligger idén kvar 

och maler i korttidsminnet som har uppenbara brister då endast sju element kan lagras åt gången. Vissa 

idéer som är konstruktiva och i slutändan utgör en byggsten i ett uppnått huvudmål kan kräva flera 

hundra steg för bevisning. Detta är en omöjlig bedrift om endast arbetsminnet är att tillgå.  

Idéer som inte är något värda förrän de bevisas uppfylla ett större syfte skapar obehag. Hjärnan är inte 

programmerad att lära in onödig information. Därför vill vi antingen göra oss av med idén eller så blir 

vi besatta av att bevisa idéns betydelse. Oavsett vilket är det destruktivt ur kreativitetssynpunkt.  

Ett sätt att åstadkomma ett värde i en idé är att hitta indirekta värden. Ser man inget direkt värde i en 

skiss går det kanske att se ett värde i en förbättrad skissteknik eller att skissen tilltalar på ett estetiskt 

plan. Värdena som söks bör vara helt frånkopplade huvudmålet. På så sätt överförs informationen från 

korttidsminnet till det episodiska minnet utan att bevisning har ägt rum. Så fort ett tillräckligt starkt 

egenvärde växt fram ur en idé lagras idén till minnesbanken. Oro och obehag som skapats av att idén 

inte känns tillräcklig försvinner i samma stund. I mitt fall hittade jag t.ex. ett egenvärde i att lära mig sy 

även om modellerna ibland kändes helt värdelösa i ett stort sammanhang. Vissa av dessa ”värdelösa” 

modeller la sedan grunden för en slutlig prototyp som jag ansåg ha högt värde. Fick jag göra om arbetet 

från början skulle jag förmodligen letat efter ytterligare egenvärden hos mina idéer. 
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Att inte låta ens framtida mål ta upp energi utan istället fokusera på nuet är ett flera tusen år gammalt 

österländskt förhållningssätt som på senare år även blivit mycket populärt inom den västerländska 

psykiatrin, inte minst inom inriktningen kognitiv beteende terapi. Kanske borde vi även lyfta fram 

vikten av vara i nuet i mer kreativa sammanhang. En framgångsrik framtagningsprocess bör kanske 

innehålla ett totalt accepterande förhållningssätt till de idéer som väcks. 

Att tro att en färdig idé ska komma vid första idégenereringstillfället är ett misstag. Trots det bör man 

eftersträva att uppleva tillfredställelse med de idéer som skapats. Att skissa och bygga modeller är av 

avgörande betydelse för denna process. Så fort en modell är skapad infinner sig ett betydligt högre 

värde än då idén endast fanns i huvudet. Processen kräver förmodligen även en hel del passiv tid så att 

informationen får tid att bearbetas och sorteras i hjärnan. 

Ett värdefullt tillvägagångssätt för att utveckla konstruktiva idéer tordes vara att överföra information 

från varseblivningar och korttidsminnet till det episodiska minnet och lagra denna information med en 

positiv emotionell ton. Jag finner det troligt att det är just detta som sker då vi uppfattar ett värde med 

den informationen som bearbetas i nuet, oberoende av framtiden. Förmodligen kan vi träna upp denna 

förmåga och därmed även vår kreativitet. 

Slutligen ska nämnas att syftet med rapporten aldrig har varit att ta fram en ny modell för idéskapande. 

Jag har endast velat beskriva det inlärningsfenomen jag uppmärksammat under arbetets gång. Jag ser en 

motsättning i kreativitet och att följa en mall och tror därför att varje individ gör bäst i att lyssna på sin 

egen inre röst och skapa sina kreativa metoder utifrån den. 
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Bilaga A 

 
Bakgrund 

I alla tider har människan haft ett behov av att lyfta föremål. Att förflytta materiel såsom vapen, 

verktyg, byggmaterial och mat är oftast en nödvändighet för att matrielet skall uppfylla sitt eget 

syfte. En hel del hjälpmedel har under årens lopp utvecklats för att underlätta förflyttningen av 

föremål. Klassiker som ryggsäcken, axelremsväskan, handväskan och bärkassen känner vi alla 

till. Trots att människan förmodligen orkar lyfta tyngst med hjälpmedel som är direkt kopplade 

till axlarna, som ryggsäcken och axelremsväskan, så finns det många fördelar med handhållna 

hjälpmedel: Med ett handhållet bärhjälpmedel kan de störningar som uppkommer vid gång 

dämpas tack vare motoriken i handen och armen som ser till att föremålet hålls på ett fixerat 

avstånd från underlaget. Detta möjliggör förflyttning av föremål av ömtålig karaktär. Att 

sannolikheten för att ett paket ägg förblir intakt är högre då det bärs i en bärkasse än i en 

axelremsväska kan vi förstå med blotta förnuftet. Även förflyttningen av icke förslutna vätskor 

underlättas med ett handhållet hjälpmedel då risken att vätskan skvalpar över minskar avsevärt. 

Ytterligare två fördelar med handhållna bärhjälpmedel är att de är lätta att snabbt använda och att 

användaren hela tiden har översikt över de föremål som transporteras. Att ersätta varukorgen på 

livsmedelsbutiken med ryggsäcken är därför otänkbart. 

Genom alla tider har utformningen av den kroppsanknutna delen av det handhållna hjälpmedlet 

sett i stort sätt lika dan ut. Denna del benämns i vardagligt tal som handtaget. Även om handtaget 

har varierat i material och form har tillämpningen av det varit den samma och bestått av att 

enbart en knuten näve greppar tag i det. Att kombinera handens gripkraft med ytterligare en 

kroppslig angripningspunkt, som t.ex. handleden eller underarmen ser vi sällan.  Undantag finns 

inom styrkelyftning där man sedan länge har lärt sig att, med diverse hjälpmedel, fördela lasten 

jämnt i förhållande till kroppens utformning. 

I stort sätt alla produkter eller komponenter i större produkter har i någon epok av sin livscykel 

haft ett behov av att förflytas med hjälp av en eller flera människors muskelkraft. Även om en 

stor del av produktion, förpackning och transport idag sker automatiserat kommer vi sällan ifrån 

tillfällen då produkten måste lyftas med människans kraft.  Exempel på sådana tillfällen är då en 

produkt förflyttas från butiken till hemmet eller då en komponent lyfts upp på monteringsbänken 

för att kunna sättas ihop med andra komponenter. En stor mängd produkter kräver dessutom 

förflyttningar mellan två ställen på daglig basis. Kontorsmaterial som flyttas mellan hem och 

arbetsplats och träningskläder som flyttas mellan hem och träningsanläggning är två exempel. 
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Marknad 

Trots att det finns många alternativa bärhjälpmedel till de handhållna visar marknaden att 

efterfrågan på just de handhållna hjälpmedlen är mycket stor. 

För att få en bild av hur stor marknaden är och vilka underliggande marknader den innefattar 

redogörs här en lista på handhållna bärhjälpmedelsprodukter. Nedanstående lista har tagits fram 

och kompletterats, då medvetandet om ytterligare produkter har väckts, under projektets gång: 

 Väska allmän 

 Resväska, portfölj, mjuk bag, handväska 

 Detaljhandeln 

 Plastkasse, papperskasse, tygkasse, kundkorg, kundkasse 

 Byggarbetsbranschen 

 Hink för målarfärg, cementsäck, verktygslåda, fodral till verktyg (t.ex. borrmaskin)  

 Sportutrustning 

 Sportbag, skidfodral, golfbag, hjälpmedel vid styrkelyft. hållare för vattenflaskor, bollnät 

 Mat 

 Picknickkorg, kylväska, kokkärl 

 Djur 

 Hundkorg, kattkorg 

 Lokalvård 

 Hink, sopsäck 

 Trädgårdsarbete 

 Hink 

 Musik instrument 

 Fodral 

 Tekniska instrument 

 Väskor och fodral, datorväska 

 Vapen 

 Fodral 

 

Observera att alla behållare som t.ex. tuber och förpackningar är handhållna bärhjälpmedel i sig 

då de underlättar förflyttning av dess innehåll. 

Om vi talar om marknaden för handhållna bärhjälpmedel som en egen marknad råder det inget 

tvivel om att det är en mycket stor marknad. Enbart försäljningen av matvarukassar i Sverige 

uppskattas till mellan 0,5 – 1 miljarder exemplar per år.
12

 

  

                                                 
1
 SYDSVENSKAN, KASSAR GER MILJARDVINST TILL HANDLARNA VARJE ÅR, 13 JANUARI 2008 

2
 GÖTEBORGS-POSTEN, KASSEN KASSAKO FÖR BUTIKEN, 30 JANUARI 2007  
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Fördelar 

Den gigantiska marknadsstorleken för handhållna bärhjälpmedel skvallrar om att dessa produkter 

innehar en eller fler betydande fördelar jämte konkurerande bärhjälpmedel. I detta avsnitt 

behandlas dessa fördelar. 

Förmodligen är snabbheten och enkelheten att använda det handhållna hjälpmedlet den alldra 

största orsaken till dess stora popularitet. Trots att det kan tyckas vara en liten ansträngning att 

sätta en ryggsäck eller axelremsväska på plats väljer vi bort det alternativet just p.g.a. 

ansträngningen. Fenomenet blir intuitivt tydligt om vi tänker oss att vi har en ryggsäck som vi 

ska förflytta endast fem meter. I detta fall kommer vi med stor sannolikhet att gripa tag i 

ryggsäcken med handen och bära den som ett handhållet hjälpmedel istället för ett axelburet. 

Anledningen är att proceduren att sätta ryggsäcken på plats upplevs för ansträngande i relation 

till själva förflyttningsmomentet. Att enkla handhållna hjälpmedel passar utmärkt vid korta 

transporter blir tydligt i detta exempel. 

En annan fördel med handhållna bärhjälpmedlet är möjligheten till översyn över de föremål som 

transporteras. I exemplet med varukorgen som tidigare nämnts blir denna egenskap tydlig. 

Ännu en viktig fördel är den överlägsna motoriska kontrollen eller balansförmågan detta 

hjälpmedel ger. Alla känner vi igen midsommarleken: bära ägg på sked, som går ut på att 

deltagarna ska ta sig runt en bana med ett ägg balanserat på en sked som hålls fast i munnen. 

Föreställer du dig istället att du får hålla skeden i handen inser du hur överlägsen handens 

förmåga att parera yttre störningar är. Det är inte enbart handen och armens motorik som 

möjliggör denna unika balanskontroll utan det är även den relativt lilla angreppsytan som handen 

utgör. Jämför med det axelburna alternativet som i ryggsäckens fall angriper stora delar av 

ryggen, axlar och bröst. Eftersom kroppens olika delar rör sig olika vid gång ökar svårigheten till 

parering med antalet angreppspunkter. 

Ytterligare en fördel är tillverkningskostnaden som oftast ligger betydligt lägre för handhållna 

hjälpmedel än hos axelburna hjälpmedel. Ett tydligt exempel på detta är plastkassen där påsarna 

endast kostar något öre styck att tillverka. 

Sammanfattningsvis resumeras här fördelarna med det handhållna bärhjälpmedlet 

 Enkelt att använda, går snabbt att koppla på kroppen. 

 God möjlighet till översyn av de föremål som transporteras. 

 God möjlighet att plocka in och ut föremål från hjälpmedlet. 

 God balans och motorisk kontroll. 

 Låg tillverkningskostnad. 

Marknadsnisch 

För att sammanfatta marknaden behandlas i detta avsnitt på generellt nivå vilka i sammanhang 

det handhållna bärhjälpmedlet används i fördel framför andra hjälpmedel. 

Generellt används idag det handhållna bärhjälpmedlet till transport av föremål av relativt låg 

vikt. Användningen av handhållna bärhjälpmedel ökar med minskad vikt och minskad 

transportsträcka. Om vi jämför transport av nyinhandlade kläder och transport av nyinhandlad 

mat ser vi att sträcka och vikt kompenserar för varandra. Vid transportering av nyinhandlade 

kläder som väger relativt lite används ofta bärhjälpmedlet (kassen) under en hel shoppingrunda 

som kan ta flera timmar och tillryggalägger en relativt lång sträcka. Då mat bärs hem ifrån 

matvarubutiken kompenseras den relativt höga vikten mot den kortare sträckan. 

 I följande sammanhang används med fördel det handhållna bärhjälpmedlet: 

 Då transportsträckan är relativt kort. 

 Då det föremål som ska transporteras är relativt lätt. 

 Då det föremål som ska transporteras är av ömtålig karaktär. 

 Då det föremål som ska transporteras är en vätska. 

 Då det föremål som ska transporteras kräver översyn. 

Problem 
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I detta avsnitt behandlas problem som uppstår vid användning av dagens enkla handhållna 

lösningar. 

Även om det finns en mängd fördelar med det handhållna lyfthjälpmedel som sådant så 

innehåller dagens handhållna lösningar en hel del brister. Det rör sig framför allt om brister i 

ergonomin. Ett lyft med dagens handhållna hjälpmedel innebär stora påfrestningar på fingrar, 

underarm, axel och buk. Även mindre belastning på sekundära muskler såsom nacke och 

benmuskulaturen förekommer. Ett indirekt problem som ofta uppstår då deltamuskeln 

överbelastas vid gång är att användaren tvingas att vila den trötta axeln och lyfthjälpmedlet slår i 

benet. Många av dagens lyfthjälpmedel har även ett handtag som upplevs obehagligt. Bärkassars 

handtag skär t.ex. ofta in i handen och användaren upplever smärta. Handtag som glider är 

ytterligare ett problem. 

Ett annat problem vid användningen av handhållna bärhjälpmedel, till skillnad från t.ex. 

ryggsäcken och axelremsväskan, är begränsningen av att inte ha händerna fria. Detta blir ett stort 

problem i svårframkomlig terräng t.ex. skogsstigar. 
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Fysisk belastning 

I figuren nedan redogörs vilka muskler som belastas vid lyft av enkla handhållna lyfthjälpmedel 

(Se figur). De primära muskler som belastas är rödmarkerade. Dessa är hand- och 

fingermuskulatur (märkt 1 i figuren), underarmsmuskulatur (märkt 2 i figuren), deltamuskeln 

(märkt 3 i figuren) och den yttre sneda bukmuskeln (märkt 4 i figuren). De blåmarkerade 

områdena är sekundärt arbetande muskler.  

 

Figur A.1. Muskelbelastning vid användning av enkelt handhållet bärhjälpmedel. 

Hela vikten angriper direkt på fingrarna och det uppstår en hög påfrestning i detta område. Även 

underarmsmuskulaturen vars huvuduppgift är att ge handen ett starkt grepp utsätts för hög 

belastning vid denna typ av lyft. Då lasten enbart läggs på ena armen, vilket ofta är fallet, uppstår 

ett moment kring användarens tyngdpunkt. För att motverka detta moment kommer användaren 

dels att luta kroppen och dels att sätta den yttre sneda bukmuskulaturen i arbete (märkt 4 i 

figuren). Lutningen leder i sin tur till att hjälpmedlet tenderar slå i benet vid gång. Är dessutom 

hjälpmedlet brett, dvs. avståndet a är stort är det i stort sätt oundvikligt att slå i benet. Den 

muskeln som arbetar för att hålla ut bärhjälpmedlet från kroppen är deltamuskeln (märkt 3 i 

figuren) och ju större avståndet a är desto mer får denna muskel arbeta. Även den sneda 

bukmuskeln belastning blir högre med ett ökat avstånd a.  
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Psykisk ansträngning 

Det stora problemet med den belastning vi utsätts för då vi bär matvarukassar, resväskor eller 

dylikt är inte i första hand den fysiska påfrestningen vi utsätts för utan den obehagskänsla denna 

belastning ger upphov till. Alla vet att det inte är farligt, utan snarare nyttigt, för oss att bege oss 

ut i löpspåret eller gå till gymmet. Ändå drar sig väldigt många ifrån just dessa fysiska 

aktiviteter. Detta beror på hur människans belöningssystem är konstruerat. Vi väger alltid 

belöningen av en slutförd handling mot obehaget av den och vi har dessutom svårt att föreställa 

oss belöningar som ligger långt fram i tiden. Belöningen av att springa är bl.a. ökad välmående 

och fysisk styrka, men den belöningen ligger betydligt längre fram i tiden jämfört med obehaget 

som upplevs i början av löprundan. Om vi tar som exemplet att bära hem matvarukassar på väg 

hem från jobbet så kan belöningen ligga i den mat som ska ätas någon timme senare medans 

obehaget kan ligga i att bära hem tunga kassar. I varje ögonblick väljer människan omedvetet 

mellan otaliga handlingsalternativ och sorterar fram den handlingen eller handlingssekvensen där 

belöningen är som störst i förhållande till obehaget den väcker. Belöningen att få äta är 

förmodligen så stark att vi skulle gå fram och tillbaka flera gånger till butiken om det inte fans 

kassar, men eftersom kassarna gör obehaget mindre och relationen belöning/ obehag blir allt 

större väljer vi att använda kassarna. Skulle det finnas ett alternativ som minskade obehaget 

ytterligare skulle vi med största sannolikhet sluta använda kassarna och välja det nya alternativet 

istället. 
Problemsammanfattning 

De största problemen med dagens enkla handhållna bärhjälpmedel är: 

 Belastningen av hand- och underarmsmuskulatur 

 Belastningen av deltamuskeln 

 Belastningen av den yttre sneda bukmuskeln 

 Handtag som skär in i handen 

 Handtag som glider 

 Begränsningen av fria händer 
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Bilaga B 

Idé 

Ett nytt handhållet bärhjälpmedel ska utvecklas, där fördelarna från dagens handhållna 

hjälpmedel tas tillvara, medan problemen minimeras och marknadsnischen utvidgas.  

Bärhjälpmedlet ska vara konstruerat så att fingrar och underarm avlastas. Avlastaren kan vara 

integrerad i bärhjälpmedlet eller fristående. 

Alla typer av problem som kan minskas ska ses över dock är det i första hand problem av 

ergonomiskt slag som kommer undersökas. Minst en avlastningspunkt för fingrarna är ett måste 

och därför kommer olika möjligheter för avlastning kring handled och övre delen av handen 

noggrant att utredas. Samtidigt kommer fokus ligga på att bevara snabbhet och enkelhet vid 

användning. Även lösningar för att föra hjälpmedlets tyngdpunkt närmare kroppen och minska 

avståndet a i figur B1.1 kommer ses över. 

För att skapa en attraktiv känsla med avseende på utseende och användarglädje kommer tid 

läggas åt estetisk utformning och materialval. Den upplevda exotiska känslan är i vissa 

sammanhang så viktig att vi väljer ett hjälpmedel som är mindre praktiskt framför ett annat. Ett 

typexempel på detta är när västerlänningar kämpar med pinnar framför bestick då de äter asiatisk 

mat. 

Om resultatet blir tillfredställande förväntas en utökning av marknadsnischen då tyngre föremål 

kan bäras en längre sträcka utan att obehaget ökar. Med andra ord syftar resultatet av detta 

projekt inte enbart till att konkurera med enkla handhålla bärhjälpmedel utan vill även utgöra ett 

komplement till axelburna bärhjälpmedel. 
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Bilaga C 

Avlastningsytor för fingrar 

Den viktiga ingrediensen till idén som väckte detta projekt var att hitta en eller flera kontaktytor 

på kroppen som kunde lasta av fingrarna vid användning av ett handhållet bärhjälpmedel. Därför 

startades ett metodiskt arbete med att undersökta vilka möjliga kontaktytor för avlastning av 

fingrar människan har. För att få en tydlig bild av detta undersöktes människokroppens geometri 

(Se figur nedan).  

 

Figur C.1 Möjliga kontaktytor för avlastning av fingrar 

Eftersom den pålagda kraften i handen vid lyft verkar nedåt var ytor på kroppen vars 

normalvektor är uppåtriktade av stort intresse. Bortsätt från hjässan är förmodligen axeln det 

tydligaste exemplet på en yta med uppåtriktad normalvektor (kontaktyta 1 i figuren). Denna yta 

används idag flitigt av många produkter på marknaden, två exempel är axelremsväskan och 

ryggsäcken. Ytterligare två tydliga kontaktytor med snett uppåtriktade normalvektorer hittades 

på handens översida (kontaktytor 7 och 8 i figuren). Även kontaktytor med vertikalt eller 

nedåtriktade normalvektorer var av intresse då dessa ytor kunde användas för att ta upp moment 

från lasten (kontaktytor 2, 3 och 4 i figuren). Ett vanligt sammanhang då dessa kontaktytor 

nyttjas är vid användning av kryckor.  

De olika kontaktytorna utvärderades sedan med avseende på användarvänlighet och ergonomi. 

En viktig frågeställning under utvärderingen var hur avancerad den tekniska lösningen minst 

måste bli för att yta X ska kunna användas som avlastningsyta.  

Det insågs att en stel förbindelse krävdes mellan ytorna 2, 3 och 4 och hjälpmedlet för att dessa 

ytor skulle kunna nyttjas. Vilket skulle innebära en relativt avancerad lösning med stora stela 

delar som ökar vikten och försvårar möjligheten till hopmontering.  

Yta 1 är avståndsmässigt den mest avlägsna ytan men den behöver inte ta upp något moment vid 

avlastning. En självklar användning av denna yta är avlastning med rem (se figur C.2).  
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Figur C.2 Tre exempel på hur axeln (kontaktyta 1) kan användas som avlastningsyta. Även kontaktyta 2 

används i exemplet till höger. 

 

Axelremmen är stor i sig, men tillverkas i fördel av ett mjukt material vilket innebär att den viks 

ihop eller faller naturlig utan att ta upp mycket plats. Två nackdelar med axelremmen är att den 

dels är bökig att sätta på och att den som i vänstra exemplet ovan lätt tvingar vikten mot kroppen 

vilket försvårar styrningen. 

Återstående kontaktytor 5, 6, 7 och 8 i figur 4 är belägna på handens övre del. Det insågs att 

fördelarna med dessa ytor var många. Till att börja med är avståndet mellan greppet och ytorna 

endast några få centimeter. Ytorna 7 och 8 har normalvektorer som är tydligt uppåtriktade. 

Dessutom kommer förhållandet mellan dessa ytor och handens greppyta vara oförändrat under 

rörelse. D.v.s. störningar som uppstår vid gång och annan rörelseaktivitet kommer vara den 

samma för avlastningsytan och greppet p.g.a. den stela förbindelsen (angreppsytorna är belägna 

innan handleden som är den första rörliga leden). Manövrering och dämpning av yttre störningar 

är som tidigare nämnts en stor fördel med handhållna bärhjälpmedel. Denna egenskap bibehålls i 

sin helhet då avlastningsytorna är placerade på övre delen av handen (se figur C.3). 

Axelremmens angreppsyta i figur C.2 kan t.ex. bli bristfällig i detta avseende då den ger upphov 

till störningar vid manövrering av vikten. En nackdel med ytorna på handens övre del är att de är 

relativt små vilket i praktiken innebära att en fastspänningsmekanism kan komma att behövas. 

 
Figur C.3 Avlastning på handens övre del 
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Bilaga D 

Utvärdering av matris 

I den subjektiva delen av utvärderingen upptäcktes att formen på handtaget var av stor betydelse. 

Bekvämast grepp ficks av det cylindriska trähandtaget (rundstaven, 1.1 i matrisen). Med ett stelt 

handtag av relativt stor tjocklek upplevdes inte den inskärande känslan som handtag till kassar 

ofta ger upphov till. Även styrförmågan upplevdes vara betydligt bättre då det stela handtaget 

skapade styrsel i hela bärhjälpmedlet. Att använda trä som material i handtaget föreföll skapa ett 

stadigt grepp som inte gled ur handen jämfört med t.ex. ett plasthandtag på en resväska. Det 

cirkulära tvärsnittet på handtaget (rundstaven) upplevdes även det behagligt.  

Remutformningen uppfattades vara av stor betydelse för den upplevda känslan under 

utvärderingen utifrån många olika aspekter. Dels skulle remmen vara behaglig att belasta och 

inte strama åt och dels skulle den vara enkel och gå snabbt att sätta på och ta av. Även att variera 

belastningen och snabbt kunna lossa remmen vid fall upplevdes vara av stor vikt. Den enkla 

öglan och överlappade öglor (2.1 och 2.5  i matrisen) föreföll bäst med avseende på ovanstående 

aspekter. Komplexiteten i den överlappande öglan i jämförelse med den enkla öglan 

kompenserades av hög användarvänlighet och ergonomi. Bomullstyg upplevdes behagligast av 

de material som prövades i prototyperna, men ytterligare utvärdering med avseende på material 

var nödvändig. 

Det insågs utifrån matrisen att två olika huvudkoncept hade skapats. Det ena konceptet med 

korgen som bärande del och det andra med en krok eller en klämma. Det senare konceptet är mer 

beroende av föremålets, som ska förflyttas, geometri. En krok som bärande del kommer t.ex. väl 

tillhands inom byggbranschen när hinkar och säckar ska bäras medans den är oanvändbar till att 

ensam förflytta ett antal livsmedelsprodukter. Vidare bör påpekas att en krokmekanism är 

anpassad till att bära ett eller ett fåtal tyngre föremål medan en korg passar bättre till att bära 

flera något lättare föremål. 
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Bilaga E 

De tre principerna 

Av att döma av skisserna och funktionsmodellerna i antal var den absolut populäraste idén 

baserad på korgen som bärande del. Konceptet bygger på en rem och ett handtag där remmen 

med fördel är enkel att spänna fast och lossa och handtaget är ergonomiskt tilltalande. Vid 

användning ska belastningen mellan rem och handtag gå att variera beroende på hur hårt grepp 

användare tar. Ett hårt grepp om handtaget ska minska belastningen från remmen och tvärt om. 

På så vis kan användaren variera mellan att vila fingrarna och de av remmen belastade ytorna.  

Det visade sig att detta gick att åstadkomma med väldigt enkla principer. De idéer som togs fram 

baserades på tre olika principer. Det var den fasta principen där remmen är fäst i handtaget, den 

rörliga principen där remmen leds genom handtaget och den separata principen där handag och 

rem är separerade och fäster från olika delar av korgen. 

 

Figur E.1. Principiell beskrivning, av tre lösningar, på hur belastning mellan rem och handtag kan varieras. 
Från vänster: den fasta principen, den rörliga principen och den separata principen. 

Fördelen med den enkla principen är just enkelheten i lösningen. Det är lätt att intuitivt förstå hur 

den används, den är billig att tillverka och har lågt slitage. Det finns dock risk för att remmen 

inte spänner åt tillräckligt och upplevs glida av. 

Den rörliga principen har antingen en rem som löper genom handtaget eller tvärt om. Det finns 

alltså en rörlig del som inte är fäst i korgen. Tanken med denna princip är att med hjälp av den 

rörliga delen kunna spänna fast remmen ordentligt och enkelt kunna variera belastningen mellan 

rem och handtag under användning. Nackdelar kan tänkas vara att den är relativt komplicerad 

både att använda och tillverka och att den slits med tiden. 

Den separata principen är enkel att använda. På ena sida av korgen fäster remmen och på andra 

sidan handtaget. Om korgen är av ett mjukt material kommer den precis som vanliga kassar att 

stängas då den lyfts eftersom långsidorna tvingas mot varandra. Tyvärr så förlorar denna lösning 

i styrsel då ett minskat grepp innebär att korgens position ruckas.  
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Bilaga F 

Det insågs snabbt att det fanns potential för en mängd olika produkter med de tre principerna 

som bas. De potentiella produkterna delades in i fyra kategorier: plastpåse, tygpåse, bag, 

påsbärarhjälpmedel. 
Plastpåse 

Denna plastpåse är försedd med två handledsöglor och två handtag (Se figur F.1.). Vid 

användning trär användaren först in handen genom handledsöglorna, roterar därefter kassen 90 

grader och greppar handtagen. Lasten kan vid användning tas upp i varierad fördelning mellan 

handled och fingrar. Om användaren så vill kan hon ta upp i stort sätt hela lasten kring handleden 

och enbart använda handtaget för styrning av kassen. 

 

Figur F.1. Plastpåse med handledsöglor 

Vid tillverkning av denna kasse skärs åtta flikar ut, fyra långa och fyra korta, istället för enbart 

fyra flikar som de traditionella plastpåsarna har. Flikarna viks på mitten och svetsas sedan ihop 

med närliggande flik av samma längd (Se figur F.2.). 

 

Figur F.2. Principiell beskrivning av plastpåse innan hopsvetsning 

Denna produkt ansågs ha hög potential inom detaljhandeln och framförallt inom 

matvaruhandeln. Den potentiella kunden för denna påse förväntades bli den vardaglige 

matvaruhandlaren som går en sträcka på ca 500 meter eller längre på väg hem ifrån butiken. 

Kundgruppen uppskattades vara mycket stor då höjningen av tillverkningskostnaden för denna 

produkt förväntades bli marginell. 

I ett alternativt utförande av denna plastpåse skulle öglorna kunna vara placerade ovanpå 

handtagen. (Se figur F.3.) 
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Figur F.3. Plastpåse med handledsöglor placerade ovanpå handtagen 

Avancerad tygkasse 

Inom kategorin tygkasse ansågs hela fyra alternativ ha så hög potential att de var värda att ta med 

vidare i projektet. En viktig aspekt som hölls i åtanke när det gällde utvecklingen av kassar och 

påsar generellt var att handtagen inte enbart fyller funktionen att bära kasse utan också hjälper 

till att försluta den och hålla föremålen i den på plats. 

Det mest avancerade alternativet baseras på den rörliga principen och möjliggör automatisk 

spänning och lösgöring av remmen då kassen belastas respektive avlastas under användning. 

Remmen spänns med hjälp av vikten från kassen och lösgörs tack vare två resårband då kassen 

ställs ned på marken (Se figur F.4).  

 

Figur F.4. Tygkasse baserad på den rörliga principen 

Denna tygkasse troddes ha högst potential som ”kundkorg” motsvarande de kassar IKEA 

använder i deras varuhus. På grund av den relativt avancerade utformningen förväntades 

kostnaden av rem och handtag bli kostsam i förhållande till kassen. Därför bör denna kasse 

designas på ett sätt som uttrycker mer rustik och exklusivitet än vardagliga tygkassar. Kanske är 

detta en kasse vi vill använda när vi bär ner kläder till tvättstugan. Den rörliga principen är svår 

att utforma med fler än två angreppspunkter till korgen eftersom vikten med fördel koncentreras 

till remmarna och inte fördelas på ytterligare handtag. Detta gör att förslutningen av kassen blir 

sämre än med t.ex. separat handag och rem. 
Tygkasse med separat handtag och rem 

resårband 
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Kassen har precis som traditionella kassar två eller fler angreppspunkter som vid användning 

förs samman för att försluta och bära kassen. Skillnaden är att istället för att föra samman två 

handtag förs här ett handtag och en rem samman. Med denna lösning som baseras på den 

separata principen försluts påsen och föremålen som skall förflyttas hålls på plats på ett 

tillfredställande sätt (Se figur F.5.). 

 De två alternativen för plastpåsen som tidigare tagits upp har separata delar och är slagkraftiga 

alternativ även som tygkassar. För att fästa samman de två långsidorna av kassen kan även 

krokar och öglor användas. 

 

Figur F.5. Tre tygkassar med rem och handtag separat 

En tygkasse av detta slag uppskattades vara relativt billig att tillverka och ha potential inom 

detaljhandeln där tyngre varor säljs, t.ex. systembolaget, bygg- och matvaruhandeln.  
Tygkasse med fast handtag och rem 

Med rem och handtag fast hopsatta fås enkelt ett stadigt grepp (Se figur F.6.). Denna variant kan 

kombineras med ytterligare handtag för att skapa stadga (Se figur F.5 t.h.).   

 

Figur F.6. Tygkasse med rem och handtag fast hoppsatta 

Vidare bör resårlösningar för förslutning av tygkassarna liknande gymnastikpåsars ses över. 

 
Bag  

Det faktum att en bag är styvare, har högre tillverkningskostnad och har en separat 

förslutningsmekanism (dragkedjan) gör den rörliga principen till ett självklart val vid 

utformning. Axelremmen på en klassisk tränings- eller resebag ersätts med ett handtag och 

handledsremmar enligt den rörliga principen(Se figur F.7.). 
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Figur F.7. Bag med handledsremmar som spänner åt vid användning 

Handtaget görs med fördel långt för att åstadkomma stadga. Att integrera denna lösning på ett 

estetiskt tilltalande vis ansågs vara av stor vikt då bagen ofta även används som accessoar.  
Påsbärarhjälpmedel med fast handtag 

Tre olika koncept ansågs tillräckligt slagkraftiga för att gå vidare med i denna kategori. Två fasta 

lösningar och en där handtagen från en plastpåse används som handledsremmar. De två fasta 

lösningarna hade handledsremmar fästa i ett cylinderformat handtag. På undersidan av handtaget 

var en krok fäst för att hänga upp påsarna på (Se figur F.8.). Vid användning var det tänkt att 

kroken skulle sticka fram mellan lång och ringfinger. Konstruktionen av 

upphängningsmekanismen skulle dock ses över ytterligare i ett senare stadium av projektet. 

 

Figur F.8. Påsbärarhjälpmedel med fasta handledsremmar 

Dessa två hjälpmedel skulle likväl kunna användas av hantverkaren som bär tunga hinkar och 

cementsäckar mm.  
Påsbärarhjälpmedel utan fast handtag 

Det tredje konceptet på hjälpmedel för påsbärning utnyttjar plastpåsens handtag till remmar. Vid 

användning placeras påsens båda handtag korsvis rund handleden och vidare ned i varsin skåra 

av handtaget (Se figur F.9.). 
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Figur F.9. Påsbärarhjälpmedel utan fasta handledsremmar 

 
Sammanfattning 

Sammanfattningsvis hade konceptgeneringen i det rådande stadiet lett till tio olika potentiella 

produkter. 

Alla dessa produkter ansågs unika i sitt slag. Frågan var hur stort behovet av dem var. 

Byggvaruhus som t.ex. K-rauta och Bauhaus hade under rådande tid inga självklara mindre 

komplement till deras stora kundvagnar. Där kunde t.ex. en stark tygkasse med trähandtag och 

handledsrem komma väl till pass. Inom byggarbetsbranschen där byggarbetarna ofta sliter med 

sina bara händer skulle förmodligen ett bärhjälpmedel med handledsrem bidra till en lägre 

arbetsbörda. En fullpackad resebag vet vi alla kan vara väldigt tung att konka på. En 

handledsrem som spänner på och av automatiskt gör förmodligen stor skillnad. Även plastpåsar 

som på ett smidigt sätt går att häng runt handleden skulle nog göra vardagen lättare för många. 

Intuitivt upplevdes alla dessa idéer ha potential.  
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Bilaga G 

Search Type: Patentability 

Inventor Name: Stefan Ström 

Status: Not Found 

The problem the invention intends to solve: 

Ansträngning och obehagskänslor vid lyft av handhållna bärhjälpmedel (t.ex. kassar, väskor, 

hinkar, fodral). Ett lyft med dagens handhållna bärhjälpmedel innebär stora påfrestningar på 

fingrar, underarm och axel. Ett indirekt problem som ofta uppstår då deltamuskeln överbelastas 

vid gång är att användaren tvingas att vila den trötta axeln och bärhjälpmedlet slår i benet. 

Många av dagens bärhjälpmedel har även ett handtag som upplevs obehagligt. Bärkassars 

handtag skär t.ex. ofta in i handen och användaren upplever smärta. Ett ytterligare problem med 

dagens handtag är att bäraren ofta upplever det som obehagligt och tungt att bära kassar en 

längre stund; handtagen tenderar att glida bäraren ur händerna. Existerande 

hjälpmedel/avlastningsmekanismer är för krångliga att använda; proceduren tar för lång tid och 

är för omständig för att tillämpas i det dagliga livet. 

Description of the Invention: 

En handledsrem och ett ergonomiskt utformat handtag är integrerat i en föremålshållare (t.ex. 

kasse, väska, krok, klämma). Handledsremmen avlastar fingrar och underarm och utformningen 

av handtaget ser till att det inte skär in eller glider av. Uppfinningen består alltså av tre 

huvudkomponenter: ett handtag, en rem och en föremålshållare. Det som utgör den tekniska 

höjden är sättet vilket dessa tre komponenter är sammansatta på. Uppfinningen i dess enklaste 

form består av en behållare (t.ex. en kasse eller väska) som ett handtag och en handledsrem 

(utformad som en ögla) fäster i (se figur 1). Handtaget och handledsremmen fäster högst upp på 

motstående sida av behållaren. Handtaget är cylinderformat och av ett hårt material och remmen 

är av mjukt material. Vid användning trär du in handen genom öglan och greppar tag i handtaget. 

Remmen ska då sitta runt handleden. För att spänna åt remmen dras ett åttaformat spänne upp. 

Uppfinningen har även en lösning för att åstadkomma en handledsrem som spänner fast 

automatiskt då bärhjälpmedlet lyftes ochlossar automatiskt då bärhjälpmedlet ställs ned på 

marken (Se figur 2, 3 och 4 och videoklipp 1). Två remmar med handledsöglor i ena änden fästs 

med andra änden i en behållare (t.ex. kasse eller väska). Remmarna leds genom varsin sida på ett 

cylinderformat handtag, antingen igenom hål på handtaget eller igenom beslag som fäster på 

handtagets ändar. Mellan remöglans ändpunkt och motstående rem fäster ett resårband. När 

användaren sticker ned handen genom öglorna och lyfter handtaget uppåt dras resårbanden ut 

och remmarna spänner åt kring handleden med tyngdkraftens hjälp. Större delen av vikten 

avlastas då kring handleden. När hjälpmedlet sedan ställs ned på marken dras resårbanden ihop 

och remmarna lossar ifrån handleden. Observera att handtaget och remmarna är integrerade i 

behållaren. Uppfinningen är alltså inte i första hand tänkt som ett separat hjälpmedel att ha med 

vid lyft av kassar och väskor mm, utan hantag och rem ska vara monterad i behållaren (kassen, 

väskan, etc). 

Bifogat material är två skisser, två foton på en funktionsmodell och ett filmklipp på samma 

funktionsmodell. 

Summary: 

We are pleased to inform you that we were unable to locate previous publications of particular 

relevance which might risk the chance of your patent being approved. 

This search report covers: 

1. Patent databases of over 80 countries 

2. General search on the web 
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3. Various scientifical and technological databases 

The report lists the references by their order of relevance. The most relevant articles appear first. 

As you browse the report the relevance of the articles diminishes. 

To view the original patent documents of each patent listed in this report, please click the "Get 

File" link. 

To view a report showing the countries in which each patent listed in this report is registered and 

its specific legal status for that country, 

please click the "Family & Legal Status" link. 

Best Regards, 

Patentest team. 

Powered by PatentQuoter. Another great tool from Patentest.com 
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1. Carrier bag handle arrangement 

Patent Number: GB2376012 

Publication Date: 2002-12-04 

Application Date: 2001-05-29 

Inventor: CLARKE PETER REGINALD (GB) 

Applicant: DRY BAG COMPANY LTD (GB) 

Abstract: 

A bag has a handle that includes a rigid grip portion defining a finger aperture, and a suspension 

cord 18 that is retractable into the handle. The cord when extended enables the bag to be 

suspended from an item having a significantly larger cross-sectional area than the finger 

aperture. The cord 18 may be of elastic material, rope or plastics tube and may retract into a 

groove 20 in the handle. It may pass through channels 26 in the handle and be retained by knots 

or metal clips 24. 
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2. Snatch proof handle for pocketbooks, handbags and the like 

Patent Number: US4116253 

Publication Date: 1978-09-26 

Application Date: 1977-08-01 

Inventor: WATSKY BENJAMIN 

Applicant: WATSKY BENJAMIN 

Abstract: 

A handle for a hand-carried article such as a handbag, pocketbook or the like; the handle 

consisting of two straps, one of which is secured to each opposite side of the article, each strap 

being twisted to form a loop through which a person's hand can be inserted, and each loop being 

stretchable so to fit different sizes of hands. 
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3. Handgriff fuer Aktentaschen, Koffer o. dgl. 

Patent Number: DE820471 

Publication Date: 1952-02-18 

Application Date: 1948-11-24 

Inventor: MALLMANN HANS 

Applicant: MALLMANN HANS 
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4. Handbag with adjustable handle and strap 

Patent Number: US4159729 

Publication Date: 1979-07-03 

Application Date: 1978-07-28 

Inventor: SCHWARTZ LAWRENCE B 

Applicant: ACRICITE COMPANY INC 

Abstract: 

A handbag having two connected receptacle portions which can be folded such that their rear 

surfaces are adjacent to and in alignment with each other and means for detachably affixing these 

surfaces to each other. The handbag includes a selectively removable handle associated with a 

connecting piece between the two receptacles and a selectively removable carrying strap. The 

handbag can be used without a strap or handle, with only a strap, with only a handle, or with 

both a strap and handle. 
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5. A carrying aid 

Patent Number: GB2383744 

Publication Date: 2006-01-04 

Application Date: 2002-01-08 

Inventor: BRITTAIN STEPHEN ALEXANDER (GB) 

Applicant: BRITTAIN STEPHEN ALEXANDER (GB) 

Abstract: 

A carrying aid comprises a hook 12 at one end of a strap, the strap having a fastener 13 at a mid-

portion thereof which in use locates in the base of the hand, the distal end 14 of the strap spaced 

from the hook being engageable with the fastener to form an adjustable length strap which passes 

around the back of a user's wrist. That portion of the strap between the fastener and the distal end 

of the strap can be broadened to increase the load transmitting area to the back of a user's wrist 

wrist and the inner surface of the strap adjacent to the wrist may be padded 112. The fastener can 

comprise a stud on the mid-portion of the strap engageable with a plurality spaced holes 15 in the 

distal portion of the strap. The hook can comprise an elongate u-shaped channel having one side 
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formed integrally with the strap and may be formed by the end of the strap being turned back of 

itself.; The edges of the hook may be chamfered. The carrying aid may formed as a single 

moulding. In use, the carrying aid reduces the discomfort associated with carrying heavily-laden 

bags held by flexible handles such as shopping bags. 

 

6. WRIST LOCK FOR BAG HANDLES OR THE LIKE 

Patent Number: US1192022 

Publication Date: 0000-00-00 

Application Date: 0000-00-00 

inventor: Wallenstein 

Issue date: Jul 1916 
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7. Dispositif de surte pour sacs a main 

Patent Number: FR435862 

Publication Date: 0000-00-00 

Application Date: 0000-00-00 
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8. Tragvorrichtung fuer Gepaeckstuecke 

Download Patent Family & Legal Status 

Patent Number: DE335438 

Publication Date: 1921-04-01 

Application Date: 1919-06-21 

Applicant: HANS MEINERT 
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9. Hand grip device 

Patent Number: US2005177982 

Publication Date: 2005-08-18 

Application Date: 2004-02-17 

Inventor: PARLANTE RICHARD B (US) 

Abstract: 

A hand grip device ( 14 ) which allows a user to execute physical activities, such as weight 

lifting, physical therapy or carrying items, while relieving stress or pressure on the user's fingers. 

The device ( 14 ) has a U-shaped grip member ( 1 ) and an adjustable strap ( 3 ). The grip 

member ( 14 ), preferably made of steel and covered with a rubber coating, is sized so as to be 

grasped within a user's hand. The adjustable strap ( 3 ) feeds through a slot ( 2 ) on the grip 

member ( 1 ) and wraps around a wrist ( 11 ) of the user. The strap ( 3 ) has a fastening means ( 4 

), preferably hook and loop type fastening material, and an adjuster ( 5 ), preferably similar to 

that of a buckle-type nature, to obtain a snug fit against the user's wrist ( 11 ). The user simply 

places the grip member ( 1 ) around a handle ( 10 ) to use.; The user need not maintain a grip on 

the grip member ( 1 ) as the pressure from the weight willbe displaced from the user's fingers ( 

12 ) to the wrist ( 11 ). 
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10. AUXILIARY TOOL FOR HANDBAG 

Patent Number: JP2007037862 

Publication Date: 2007-02-15 

Application Date: 2005-08-04 

Inventor: ISHIKAWA YUJI 

Applicant: ISHIKAWA YUJI 

Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a hanging auxiliary tool which can be carried simply 

without worrying about falling, losing, etc., which never interfere with or catch unnecessarily 

surrounding person, article, etc. while it is carried, and which functions instantly to collectively 

and lightly carry heavy commodities etc. when carrying a shopping bag etc. ; SOLUTION: The 

auxiliary tool 1 for a handbag has: a finger buffer 2 which is set to have a horizontal width nearly 

equal to the width of the palm and a vertical length capable of gripping the hanging part 71 of an 

article 7 to be hung and gripped and which can be curved following the bending operation of the 

fingers; and a wrist band 3 with an adjusting mechanism 31. A proper place extending to the free 

end 41 of a hanging belt 4 with the wrist band 3 as a supporting part is integrated with a finger 

buffer 2. The side of the free end 41 and the vicinity of a proximal end part 43 of the hanging 

belt 4 can be connected through a securing and removing structure 5, and a finger mounting ring 

6 is mounted to a proper place of the finger buffer 2 or the hanging belt 4. 
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11. BAG WITH BRACELET 

Patent Number: JP2007135999 

Publication Date: 2007-06-07 

Application Date: 2005-11-21 

Inventor: HIRASA TERUO 

Applicant: TMO KK 

Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem that a conventional art comprises linking a 

bracelet and a bag together with a flexible linkage member (e.g., decorative chain), does not have 

a handle or a strap, and is connected with a flexible member, and is great inconvenience to carry 

the bag on the hand, when not putting the bracelet on the wrist. ; SOLUTION: A fur 3 of one of 

many kinds of animals is arranged on the surface of the main body of the bag 1 and the outer 

peripheral face of the bracelet 2. One end of a connecting device combining a handle 4 of the bag 

1 is connected and fixed to a part excepting an opening 5 having a clasp 6 or the like of the main 

body of the bag 1. The other end is fixed on the bracelet 2. The main body of the bracelet 2 is 

formed into a cylinder shape and has jewels 8 arranged in a ring form on both ends. 
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12. A portable handlegrip 

Download Patent Family & Legal Status 

Patent Number: GB2333031 

Publication Date: 2001-03-14 

Application Date: 1998-01-13 

Inventor: KEBEDE MENYAHILL (GB);SIRAK-KEBEDE SEFANIT (GB);BUTLER ALLEN 

(GB) 

Applicant: KEBEDE MENYAHILL (GB);SIRAK KEBEDE SEFANIT (GB);BUTLER ALLEN 

(GB) 

Abstract: 

A hand grip comprises a cylindrical body having a channel which when upwardly facing can 

accommodate shopping bag handles, these handles being held within the channel by two swivel 

clips, the hand grip also having a grip portion or a shoulder strap. The shoulder strap may have 

two pin plugs located at each end of the strap which are located in two pin plug holes located at 

each end of the hand grip. The hand grip may have a furrowed underside and be made of plastic, 

Bakelite, wood, metal, rope or any combination of these materials. 
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13. HAND GRIP 

Patent Number: US1570025 

Publication Date: 1926-01-19 

Application Date: 0000-00-00 

Abstract: 

Inventor: Young 

Filing date: Apr 26, 1923 
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14. Universal board carrying strap 

Patent Number: GB2438392 

Publication Date: 2007-11-28 

Application Date: 2006-05-24 

Inventor: DEAN ANDREW (GB) 

Applicant: DEAN ANDREW (GB) 

Abstract: 

A universal board carrying strap assists a person carrying sheets of board, for example plaster, 

ply, or hard board. The device lowers the board's position in relation to the head and body, to 

provide a clear view above the board. The strap is manufactured out of a manmade webbing fibre 

approximately 25mm wide having a loop (G) that is stitched with polyester high tenacity sowing 

thread. The user's hand passes through the loop and the fingers wrap around a dowel (H), 

approximately 22mm diameter and 100mm long, which is secured to the strap. The strap has an 
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adjustment bracket (I) which allows the overall length to be extended or reduced according to the 

length of the operative's arm and carrying position. The strap connects to a base holding bracket 

(E) constructed of durable material and having a slot (J) toward the top of the side elevation to 

allow the strap to pass though for attachment and adjustment. The base holding bracket has a 

return housing bend (K) on the opposing edge for the board to sit on and stop the board falling 

out whilst it is being moved. 

 

15. Safety devices 

Patent Number: US3294299 

Publication Date: 1966-12-27 

Application Date: 1965-09-29 

Inventor: BRENNAN BERNICE B 
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16. Strap for carrying several bags or metallic handles 

Patent Number: FR2771607 

Publication Date: 1999-06-04 

Application Date: 1997-12-02 

Inventor: MICIELI VINCENZO 

Applicant: CODINA (FR) 

Abstract: 

The strap (1) is made of supple woven strong fabric and has two loops (2,3). One loop (2) is 

passed through the handle and then passed through the other loop (3) to form a sliding knot. The 

first loop is put round the wrist and can be gripped. The loops are made by folding the strap and 

stitching (4) its ends together. 
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Bilaga H 
 

 
Aktivitet i underarmsmuskulaturen vid användning av plastkasse med en vikt på 6,5 kg. 

Medelvärdet på aktiviteten för ett representativt snitt var 0,009 mV. 

 
Aktivitet i underarmsmuskulaturen vid användning av handsäcken med en vikt på 6,5 kg. 

Medelvärdet på aktiviteten för ett representativt snitt var 0,00225 mV. 
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Aktivitet i deltamuskulaturen vid användning av plastkasse med en vikt på 6,5 kg. Medelvärdet 

på aktiviteten för ett representativt snitt var 0,02475 mV. 

 
Aktivitet i deltamuskulaturen vid användning av handsäcken med en vikt på 6,5 kg. Medelvärdet 

på aktiviteten för ett representativt snitt var 0,02325 mV. 
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Bilaga I 

BORGS CR-10-SKALA  

 

0 [  ] Ingen alls  

0.5  [  ] Extremt svag (knappt kännbar)  

1  [  ] Mycket svag  

2  [  ] Svag (lätt)  

3  [  ] Måttlig  

4  [  ] 

5  [  ] Stark (kraftig)  

6  [  ] 

7  [  ] Mycket stark  

8  [  ] 

9  [  ] 

10  [  ] Extremt stark (nästan max)  

•  [  ] Absolut maximum  
Ref. Borg, GAV. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc 1982; 14:377-

381. 
 Borg, G. Borg CR10 skalan. En metod för mätning av intensiteten i upplevelser, bl.a. ansträngning 

och smärta. Stockholm: Borg Perception, 1998. 
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