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Sammanfattning 
 
 

I denna rapport redovisas ett examensarbete av 
Edvin Sjöberg utfört i samarbete med Ödins 
Garveri i Visby. 

Projektets mål har varit att ta fram ett 
tillverkningsunderlag för en ny axelremsväska i 

läder för män. Väskan är konstruerad för att vara 
materialbesparande, hållbar och elegant. 

Faktainsamlingen ger en översikt av de vanligaste 

sätten att bereda och garva skinn, sömnadsteknik 
och tillverkningsteknik. Målgrupps- och 

marknadsanalys har varit vägledande för 
utformningen av slutprodukten och stort fokus har 
lagts på modell- och skissarbete. 

Slutprodukten är en herrväska med mycket hög 
materialkvalité, formgivning inspirerad av klassiskt 

herrmode och med väl planlagda och genomtänka 
detaljer.  
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Abstract 
 

 

This report presents a thesis of Edvin Sjöberg 
performed in collaboration with Ödins Tannery in 
Visby. 

 
The project's goal has been to develop a 

manufacturing base for a new leather shoulder 
bag for men. The bag is designed to be easy to 
produce without material loss, to be durable and 

stylish. 
 

The essay provides an overview of the most 
common ways to prepare and tan hides, sewing 
techniques and manufacturing technologies. 

Audience and market analysis has aided the 
design of the finished product and focus has been 

placed on model and sketch work. 
 
The end product is a bag made from high quality 

materials, design inspired by classic men's fashion 
and with well-planned and thoughtful details.  
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1 Inledning 
 

1.1 Förord 

 

Detta examensarbete är genomfört av Edvin Sjöberg i kursen Examensarbete i 

industriell design, 15 Hp vid Högskolan på Gotland, utbildningsprogrammet 

Design och konstruktion. 

Projektet har genomförts i samarbete med Ödins Garveri och målet har varit att 

ta fram en ny produkt i läder. 

Jag vill tacka min handledare Bo Löfgren för hjälp och assistans under 

examensarbetet samt uppdragsgivaren Eva Bjersander. 

Allt material (ritningar, målgruppsanalys, skissarbete, resultat) är skyddat 

genom upphovsrätten och får inte användas i kommersiellt syfte. 

 

1.2 Bakgrund 

 

Projektet är fokuserat på produktutveckling av en eller flera konsumentprodukter 

åt Ödins Garveri. 

Prioriterat i projektet är materialval, experimenterande med tillverknings- och 

ytbehandlingsmetoder samt en god insikt i målgruppens behov. 

Projektet ska undersöka möjligheterna till effektiv materialåtgång och lokala 

produktionsmetoder. 

Hållbar utveckling och tillvaratagande av lokala råmaterial samt tillverknings-

industrier ska ingå i projektet. 

 

1.2.1 Ödins garveri  

 

Ödins garveri är ett gotländskt företag med långa anor. Företagets huvudsakliga 

verksamhet är försäljning av skinn- och lädervaror i egen regi. 

Företaget grundades 1852 när bulhuset flyttades in från Bolex gård till Visby. 

Den huvudsakliga verksamheten var då garveri av skinn och hudar fram till 

1974. Verksamheten med skinn- och råvaruinköp och hantering av dessa har 

fortsatt tills idag. 

Garveriverksamheten har funnits inom familjen Ödin sedan starten 1852. Senast 

är det Hans-Olof Ödin som varit ansvarig fram till september 2009 då Eva 

Bjersander, tidigare anställd inom företaget mellan åren 1988 - 96, tog över 

verksamheten. 
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Eva har lärt sig stora delar av yrket av Hans-Olof, men även studerat vid 

Stenebyskolan i Dalsland under två år. Här ingick ämnen som skinn, läder, päls, 

färg och form. 

Efter studierna startade Eva ett företag i Skåne - "Två Skinnare" och drev det i 

drygt tio år. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Hur bör en herrväska formges för att vara attraktiv för den tilltänkta målgruppen 

och samtidigt vara en del i uppdragsgivarens produktidentitet? 

 

1.4 Målformulering 

 

Målet med projektet är att utveckla en eller flera väskor i skinn eller läder åt 

Ödins Garveri. Väskornas formgivning och funktion ska vara unik för Ödins 

Garveri. Väskan ska ge ett mervärde åt företagets framtida produktsortiment 

genom att vara specialutformad för garveriet. Väskan ska även på sikt stärka 

varumärkesnamnet och företagets identitet. Stor vikt ska läggas på estetisk 

utformning, funktion, material och konstruktion. Slutresultatet ska gå att 

tillverkas på industriell skala för försäljning i framtiden. 

 

1.5 Lösningsmetod 

 

Arbetet kommer att följa en projektorienterad designmetodik uppdelad i fem 

faser.  

 

PLANERING - Planering av efterföljande arbete med målformulering, 

avgränsning, kravspecifikation och tidsplan. 

FAKTAINSAMLING - Insamling av nödvändig fakta för projektet samt analys av 

befintliga produkter på marknaden. Brukargruppsanalys och behovsanalys. 

Genomgång av material, ytbehandling och tillverkningsteknik specifika för 

produktkategorin. 

IDÉGENERERING - Kreativt arbete i form av skissarbete med formstudier och 

konstruktionslösningar. Fokus ligger först på mångfald och ett stort antal 

varianter och senare på ett urval av dessa.  

GENOMFÖRANDE - Under denna fas i projektet realiseras den valda 

produktutformningen med skisser, modeller samt prototyper.  

REDOVISNING - Redovisningsmaterial sammanställs och slutprodukten 

presenteras. 
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1.6 Avgränsningar 

 

Uppdraget har avgränsats så att ingen industriellt tillverkad prototyp kommer 
tillverkas. 

Vissa produktionstekniska lösningar kan komma att utelämnas. 

Ekonomiska beräkningar på tillverkningskostnader kommer inte att redovisas. 
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2 Kravspecifikation 
 

2.1 Kravspecifikation 

 

Kravspecifikationen är framtagen tillsammans med uppdragsgivaren. 

 

Produkten: 

 

 Ska vara tillverkad i läder. 

 Ska vara ärlig i sin utformning. 

 Ska åldras vackert och få en patina över tid. 

 Ska vara hållbar i utformning och material. 

 Ska passa i det övriga sortiment hos Ödins Garveri. 

 Bör vara materialbesparande vid tillskärning. 

 Bör vara enkel att öppna och stänga. 

 Bör innehålla en flexibel interiör. 

 Bör vara reglerbar. 

 Bör gå att modifiera i storlek i produktion. 

 Kan gå att få i flera olika färger. 

 Kan finnas i olika utföranden. 

 Kan gå att utöka i sin funktionalitet/utformning. 
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3 Faktainsamling 
 

3.1 Läder och skinn 

 

Skinn är ett naturmaterial som har använts av människan i alla tider. Under 

paleolitisk och mesolitisk tidsålder livnärde sig människan med jakt, fiske och 

insamlande av bär, frukt och nötter. Under den paleolitiska tidsåldern, 2 500 000 

och 250 000 f.Kr, sker den första utvecklingen i människans historia som 

kulturvarelse och bruket och tillverkningen av redskap växer fram. Det är med 

stor sannolikhet behovet av bättre jaktredskap och verktyg att ta tillvara på 

hudar och päls från bytesdjuren som gör att redskapsprocessen inleds.  

Bruket av läder och skinn har alltså gått hand i hand med människan utveckling 

och är ett av vårat mest användbara material. 

Förmodligen började man att enbart torka hudarna från bytesdjuren men 

metoden gav ett sprött och rötningsokänsligt skinn som lätt gick sönder. En 

avgörande vändpunkt kom när människan lärde sig att avlägsna hår från 

hudarna med aska och bränd kalk för att sedan rökas, s.k. rökgarvning. För att 

hudarna skulle återfå sin smidighet tillsattes fett och oljor, sämskgarvning. 

Denna metod är minst 6000 år gammal och används fortfarande i viss 

utsträckning (Vass, s.89).  

Det är i det egyptiska bildmaterialet som vi hittar de första bevisen för 

garverihantverket. I det forna Egypten samt antikens Grekland och Rom 

användes bark och skal från olika träd (huvudsakligen fikon, ek och al) för att 

garva hudar i en process som kallas vegetabilisk garvning. Mineralsalt, 

exempelvis alun, användes även i viss utsträckning till särskilt exklusiva skinn. 

Denna process kallades även vitgarvning och används fortfarande (Jeppsson; 

Åkesson, s.14). 

Garverihantverket och bruket av skinn och läder kan alltså härledas tusentals år 

tillbaka i tiden. 

 

3.2 Beredning av skinn och läder 

 

Det finns tre huvudsakliga grupper av garvningsmetoder. Alla tre har styrkor och 

svagheter och används på olika sätt och till olika applikationer.  

 

3.2.1 Animaliska garvningsämnen 

Skinn och hudar som garvas med denna metod är den äldsta metoden och 

använder sig av produkter från djurriket. Skrapade och torkade hudar behandlas 

med fettämnen som i riklig mängd innehåller omättade fettsyror, vilka kemiskt 
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reagerar med kollagenet i huden. I dag används denna metod mest för skinn och 

hudar av rådjur, ren och älg. Sämskinn garvas även med denna metod. 

 

3.2.2 Vegetabiliska garvningsämnen 

Vissa vegetabiliska ämnen som blad och bark har en konserverande effekt på 

skinn och hudar. Tidigare krävde denna metod lång tid, upp till ett år för hudarna 

att bli färdiga, men i dag används en metod som kallas snällgarvning och tar inte 

mer än någon månad. Ett garvämne som används i stor utsträckning idag är 

extrakt från quebracho-träden; Schinopsis lorentzii eller Schinopsis balansae 

(Granberg, s.33). 

Vegetabiliska garvningsämnen ger ett fast, fylligt läder som mörknar i solljus. 

Lädret kan våtformas och behåller sin form efter mönstring och plastiskt 

bearbetning. Lädret är motståndskraftigt och kan ytbehandlas med vax eller fett 

för att ge det en vacker lyster. 

 

3.2.3 Mineraliska garvningsämnen 

Alun eller kaliumaluminiumsulfat har använts för att konservera skinn i minst 
5000 år. Alun framställs genom behandling av bauxit med svavelsyra och 

kaliumsulfat och ger ett smidigare läder än animaliska- och vegetabiliska 
garvningsmetoder. Metoden används idag till skinnindustrin och skinnplagg i alla 
tänkbara färger. 

 

3.2.4 Kromgarvning 

Kromgarvning är den idag särklass vanligaste metoden att bereda skinn. 
Kromgarvning är en snabb och billig metod som lämpar sig till storskalig industri 

och ger ett töjbart, mjukt och lättskött läder. Lädret är lätt att färga och kan 
präglas eller mönstras.  
Krom (Cr2O3) har negativa effekter på miljön och ställer stora krav på 

garveriernas avfallshantering. Ett kromgarvat läder går inte att arbeta med på 
samma sätt som ett vegetabilgarvat läder och åldras inte med samma värdighet. 
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3.3 Lädersorter 

 

Mocka är ett mjukt, sammetsliknande skinn som framställs av get-, får- eller 

kalvskinn. För att framställa mocka slipas köttsidan. Mocka används till 

ytterkläder, accessoarer och skor men är svårt att rengöra. 

Nappa påminner om mocka men är slitstarkare och slätare. I skillnad från mocka 

så slipas narvsidan. Nappa och mocka är tunna och mjuka skinn som används till 

kläder, väskor och skor. 

Sämskskinn eller chamois är ett speciellt mjukbehandlat skinn med hög 

uppsugningsförmåga. Skinnet är fettgarvat och användes traditionellt sett till 

folkdräkter, kyller, handskar och uniformer. I dag används det mest till 

putstrasor och till folkdräkter. 

 

Läder kan spaltas (delas) eller slipas i olika tjocklekar. Ett vegetabilgarvat läder 

har en tjocklek från 1 mm upp till 5-6 mm. Efter att huden har garvats delas den 

på garveriet i mindre bitar. Mindre djurs hudar säljs oftast hela. Olika områden 

från huden har olika egenskaper. Bitarna närmast ryggen (krupong) har högst 

kvalité medan buken anses vara sämst (Alexandersson, s.49).  
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3.4 Målgrupp 

 

För att få en bättre förståelse och djupare insikt i vad målgruppen för projektet 

önskade så togs ett antal personas fram. En persona är en fiktiv karaktär som 

innehåller beteendemönster, karaktärsdrag och behov utifrån en samling 

individer med gemensamma personlighetsdrag. De tre karaktärerna är sorterade 

utifrån tre åldersgrupper och demografiska tillhörigheter. 

Tillsammans med marknadsanalysen och ett fastställt prisläge för produkten ger 

målgruppsbeskrivningen ett verktyg för att försöka karakterisera vilken produkt 

som efterfrågas. 

Målgruppsanalysen innebär också en genomgång av den tilltänkta målgruppens 

intressen, köpvanor och shoppingbeteenden. 
 

Förutom att arbeta med personas har jag även undersökt sociala medier och 

diskussionsforum på internet där det avhandlas herrmode och accessoarer för att 

få en insikt i vad målgruppen efterfrågar utifrån funktionella och estetiska 

aspekter.  

Exempel på sådana mötesplatser är Styleforum (styleforum.net), Manolo 

(manolo.se), Ask Andy (askandyaboutclothes.com), AskMen 

(boards.askmen.com) och GQ Forums (gq.com). Ett annat forum som har varit 

till stor hjälp är EDC (everyday-carry.com/) som inte avhandlar väskor i 

allmänhet utan saker som individer bär med sig till dagligt bruk.  

Fördelen med att fokusera på diskussionsforum och undvika renodlade 

modetidningar och bloggar är att man får ta del av en stor mängd åsikter och 

bakomliggande resonemang. Istället för att läsa att en väska är tilltalande får 

man ofta en personlig åsikt om varför eller på vilket sätt som väskan faller den 

tilltänkta konsumenten i smaken.  

Denna djupdykning har gett mycket material till hur den slutgiltiga produkten 
utformades och gett en indikation till såväl prisläge som vilka detaljer är viktiga 

för ett köpbeslut. 

 

Johan Carlsson  

22 år gammal 
Ekonomistudent på Göteborgs Universitet 

Johan gillar engelskt herrmode, italienska cashmeretröjor, 

randsydda skor och sidenslipsar. Hans klädstil är en blandning av 

klassiskt och preppy och de flesta av sina kläder har han köpt i 

nätbutiker eller på second hand. 

För att hålla sig a jour med omvärlden läser Johan mycket 

modebloggar, livsstilsmagasin och diskussionsforum på nätet. 

Hans fabläs för snygga och smarta grejer gör att han ofta tar 

med sig sin läsplatta på bussen till universitetet. 

På helgerna tar han gärna en cappuccino på en uteservering eller 
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åker ut till stallet, Johan är en stor djurvän och har ridit sedan han var liten grabb. Att de 

traditionella engelska ridkläderna är snygga gör ju inget heller. 

 

 Leif Dobrin 

31 år gammal 
Ambulansförare 

Leif jobbar i arbetskläder så när han är ledig vill han gärna 

klä sig bekvämt, jeans och en t-shirt. Han tränar på ett 

lokalt gym för att klara av sitt fysiskt ansträngande jobb och 

är mycket ute i skog och mark, själv eller med sin flickvän. 

Han fotograferar mycket och har ställt ut sina bilder på ett 

café där en av hans arbetskamraters sambo jobbar. 

Leif gillar hållbara material och att saker har mer än ett 

användningsområde. Hans friluftsprylar är välanvända men 

hålls i bra skick.  

När Leif är på stan har han med sig plånbok, nycklar, 

digitalkamera, leatherman, solglasögon, anteckningsbok och 

mobiltelefon. 

 

Robert Dahlström 

45 år gammal 
Restaurangchef 

Robert har jobbat med mat och dryck hela livet. Han 

började med att plocka disk och stå i baren och nu arbetar 

han som chef för en restaurang i Visby.  

Hans jobb gör att han reser mycket till Göteborg och 

Stockholm men även utomlands på konferenser och mässor. 

Robert jobbar där han får tid över och har oftast med sig ett 

mindre kontor ut i fält.  

Den bärbara datorn, mobiltelefonen och filofaxen är helt 

oumbärliga. Han läser även mycket tidningar, mest 

dagstidningarna men även många branschtidskrifter om mat 

och dryck. 

Eftersom han träffar många människor klär sig Robert 

snyggt och välvårdat, gärna i kavaj och skjorta.  
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3.5 Marknadsanalys 

 

Det finns en uppsjö av företag som tillverkar väskor av alla tänkbara utföranden. 

För att få en bättre uppfattning vad som fanns gjordes en marknadsanalys med 

huvudsakligt fokus på herrsidan.  

För att ytterligare avgränsa faktainsamlingen gjordes urvalet ur ett liknande 

prissegment och från väskor helt i läder. Ödins Garveri har ett sortiment som 

huvudsakligen är inköpt från Italien via grossister som Carlobolaget och B&M 

Design.  

Både Carlobolaget och B&M Design är grossister för väskindustrin i såväl Europa 

som Kina och har tusentals artiklar i sitt sortiment. Marknadsanalysen visade att 

det fanns en enorm mängd olika varianter och stilar på väskor, se även avsnitt 

4.1.  

Marknadsanalysen visade att det fanns ett stort utbud av väskor i en mängd 

prissegment. En majoritet var produkter som hamnade i ett lägre prissegment 

mellan 250-1000:-. Det är väskor som säljs av klädkonfektionsbranschen och på 

varuhus. I segmentet 1000-3000:- säljs produkter med högre kvalité men 

tillverkade utomlands i stora kvantiteter. De flesta modemärken har produkter 

som faller inom det här marknadssegmentet. Går man upp ytterligare i pris finns 

väskor från företag som specialiserar sig på läder- och skinnprodukter, dessa är 

oftast av högre kvalité och tillverkade av riktigt läder. Priset varierar mellan 

3000-25000:- beroende på utförande och företag.  
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4 Idégenerering 
 

4.1 Väsktyper 

 

Väskor finns i alla tänkbara storlekar, utföranden och former så innan 

idégenereringen började var det viktigt att identifiera vilken sorts väska som var 

aktuell att arbeta vidare med.  

Utifrån materialet som inhämtades under faktainsamlingen gjordes en 

schematisk uppställning av de tre vanligaste herrväskorna. Under diskussion 

med Ödins Garveri avhandlades för- och nackdelar med de tre typerna och 

vägdes sedan mot målgrupps- och marknadsanalysen. Eftersom materialet till 

väskan var bestämt på förhand vägdes även tillverkningsaspekter och 

kostnadseffektivisering in i beslutet.  

De tre väsktyperna var en klassisk axelremsväska av cykelbudsmodell, en 

mindre axelremsväska av EDC-typ (Every Day Carry) och slutligen en större 

weekendväska. Under den inledande diskussionen fanns även en klassisk portfölj 

och ett laptopfodral med som alternativ men valdes bort av uppdragsgivaren. 

Efter en diskussion valdes kategori 1 som modell för vidare utvecklingsarbete. 

Väskan var tillräckligt stor för fungera till både arbete och fritid, passade bra att 

sy i läder och det var den modellen som Ödins Garveri såg störst marknad för.  
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Efter projektet är färdigt så finns det möjligheter att utöka med en serie av 

produkter med den framtagna väskan som förebild. 

 

4.2 Formelement och mönster 

 

Tidigt i utvecklingsarbetet togs ett beslut om att väskan skulle innehålla någon 

form av dekorelement eller ornamentering som erinrade om klassiskt herrmode. 

De dekorativa inslagen skulle användas som ett sammanförande stilelement i 

väskans utformning och fungera som en röd tråd i arbetet.  

Genom att studera objekt med maskulin betoning identifierades vissa nyckelord 

och stil- och formelement. Objekten som studerades har varit allt från 

revolverhölster, herrskor, klockarmband, fåtöljer och boxningssäckar.  

Vad som definieras som ett maskulint objekt är självfallet subjektivt och knutet 

till en kulturell kontext men som infallsvinkel till att hitta ett uttryck var metoden 

mycket bra och gav ett stort material att gå vidare med. 

Tre kodord som identifierades under studien var speciellt tydliga och användes i 

konceptarbetet för att förankra den maskulina identiteten. 
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Enkelhet – Många av produkterna på marknaden som vänder sig till män är 

enkla och avskalade i sin formgivning. Geometriska grundformer och spartansk 

dekoration är vanligt medan allt för komplicerade snitt och ornamentik är mer 

sällsynt. Det finns en tydlig koppling till funktionalitet som speglas i att 

produkterna har eller anspelar på ett primärt användningsområde eller historisk 

kontext.  

 

Ärlighet – I de flesta fall är funktioner och tekniska lösningar inte dolda utan det 

fysiska uttrycket uttrycker också funktionen för objektet. Det kan exempelvis 

vara synliga spännen eller sömmar.  

 

Material – När objekten är enklare i sin formgivning och ärligare blir det även 

viktigare att materialen är bra. Många väskor och läderattiraljer i de högre 

prisklasserna säljer in sitt uppfattade värde med materialval och kvalité. Ett 

tydligt exempel är bland tillverkare av klockarmband där exotiska läderkvalitéer 

som struts, alligator, buffel och fiskskinn ingår som värdehöjande element. 

 

Ett dekorativt element som blev tongivande i det fortsatta arbetet var hålmöster, 

även kallat brogue. Brogue är ett slags geometriskt hålmönster som finns på 

herrskor.  

Från början hade denna perforering en rent praktisk orsak, när de irländska 

bönderna arbetade på fälten och gårdarna blev deras skor blöta. Genom att förse 

sina arbetsskor med hål i tåhättorna och sidodelarna torkade skorna snabbare. 
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Efter hand blev skotypen populär även i England hos skogsvaktare och så 

småningom även bland aristokratin till jaktbruk.  

Under 1930-talet bar prinsen av Wales en helbroguesko och lanserade denna typ 

för den internationella arenan. Skotypen blir snabbt populär och används flitigt 

även idag som ett populärt alternativ till den mer konservativa oxfordskon (Vass, 

s.59).  

Broguemönstret är ett påfallande maskulint formelement med en geometrisk 

upprepad ornamentik. På grund av dess koppling till det engelska klassiska 

herrmodet och dekorativa funktion ville jag gärna integrera den i konceptarbetet. 
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4.3 Idéskisser 

 

För att visualisera projektet har jag arbetat med konceptskisser, skissmodeller i 

papper samt enkla volymmodeller i ritprogram på datorn. Som utgångspunkt för 

väskans mått har jag utgått från dimensionerna på A4, det internationella 

pappersformat som standardiserats i ISO 216 och DIN 476-2. Det var nödvändigt 

med en avvägning mellan väskan storlek (och i slutändan även vikt och 

tillverkningskostnad) och funktion. Genom att låta väskan bli 250x350 mm (hxb) 

får brukaren plats med papper och pärmar utan att väskan blir allt för stor.  

 

  



 

19 
 

 

Under idégenereringen utvecklades även ett flexibelt system med insatser till 
väskan. Tanken var att kunna byta ut förvaringslayouten på insidan för att ge 
brukaren full valmöjlighet att anpassa produkten till sina behov.  

Ett antal lösningar hur modulerna skulle fästas på väskans insida togs fram och 
en översikt av brukarnas förvaringsbehov gjordes. 

 

 

  



 

20 
 

5 Genomförande 
 

5.1 Mönstertillverkning 

 

 

Mönstertillverkningen gjordes för att ge en översikt vilka tillskärningsdetaljer 

som var nödvändiga samt för att ge en uppfattning om materialåtgång.  
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5.2 Foder 

 

Tidigt i konceptarbetet beslutade jag att fodra väskan. Ett innerfoder gör att 
väskan får ett mer välskräddat utseende och skyddar innehållet. En stor mängd 
olika tygsorter och kvalitéer provades för att undersöka vilken som var 
lämpligast.  

Inledningsvis hade jag en tanke att klä insidan på väskan med återanvänt 
slipstyg men efter ett flertal försök att klippa sönder och sy ihop slipsar till 
fodertyg visade det sig att det inte var ett hållbart alternativ. Istället gjordes 
provbitar med ylle, bomull och olika syntetblandningar som limmades och syddes 
för att se vilken tygkvalité som var mest lämplig.  

För att hålla kanten av fodret på plats och för att förstärka linjespelet i väskan så 
la jag till en rullad kant som löper längs hela utsidan av framstycket och ramar in 
kortsidorna. 

 

Söljorna är monterade på en rem som löper längs hela ytterstycket på väskan. 
För att få ett avslut på remmen ritades ett vikt bleck med en nyckelhålsformad 
urfasning.  

Remändesbeslaget monteras med genomgående tre nitar och skyddar remmens 
kortsida från att bli nött efter användning. Ett matchande beslag håller rullsöljan 
på plats vid lockets nedre kant. 

Väskans kortsidor taperar svagt mot öppningen för att ligga bättre mot kroppen 
och undvika en allt för lådliknande form. Framstycket är skuret i samma stycke 
vilket innebär att locket, bak- och framsida är i samma stycke. Det ger en 
mycket stark konstruktion utan sömmar och svagheter. Remmarna sys direkt på 
framstycket innan fodret monteras. 

 

Till foder användes ett tweedmönstrat ylle/syntettyg med hög trådtäthet. Tyget 

fästes först på framstycket med ett specialanpassat montagelim i sprayform och 

täcktes sedan i kanterna med en tillskuren remsa i renskinn.  

Renskinnsremsan sys först narvsida mot narvsida och vänd sedan över kanten 

på framstycket för att sedan sys en gång till. Denna teknik ger en vacker och 

rullad kant samtidigt som fodertygets kanter blir låsta under fodringen. 
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5.3 Tillskärning 
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5.4 Sömnad och prototyp 

 

Till prototypen användes samma material och tillskärningstekniker som till den 

serietillverkade väskan i så stor utsträckning som det var möjligt. Väskan skars 

ut ur ett 2 mm tjockt vegetabilgarvat nötläder och syddes sedan för hand med 

vaxad lintråd med så kallad skomakarsömn (Stohlman, Vol.1-3). 

Innan väskan sys ihop måste alla sömmar prepareras först med ett syrännejärn 

och sedan en gaffelmejsel. Syrännejärnet skär ut en grund ränna i lädret som 

tråden vilar i. Gaffelmejseln slår hål i lädret så att nålen och tråden kommer 

igenom. 

Fodertyget fästes först med lim mot köttsidan för att sedan sys fast med 

kantremsan mot framstycket. 

 

Mässingsringar och rullsöljor är köpta från ett företag som saluför beslag till 

läderprodukter och finns tillgängligt i de flesta sortiment. Söljplåtar och 

remändesbeslagen till väskan är specialtillverkade för hand ur plåt.  

I en större tillverkning skulle det vara möjligt att tillverka dessa detaljer genom 

stansning eller laser/vattenskärning. Ett stansverktyg kostar inledningsvis mer 

men styckkostnaden blir lägre. Utskärning från plåt med vatten eller laser ger ett 

dyrare styckpris men man slipper kostnaden för verktyg. 

Söljplåtar och remändesbeslag nitades sedan fast på remlädret med vanlig kullrig 

mässingsnit. 
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Den dekorativa brouguemönstringen gjordes för hand med hjälp av hålpuns och 

syl. Den taggiga kanten skars för hand med kniv och hela partiet monterades 

sedan fast på framstycket innan kantbandet syddes. 

En puns för att skapa broguemönster i större skala går exempelvis att köpa från 

det tyska företaget Götz. 

 

Monteringen av väskan sker i följande ordning: 

1. Tillskärning av samtliga delar. 

2. Broguemönstrad del sys mot locket. 

3. Fodertyg sys på insidan av främre fack.  

4. Främre fack och remmar sys mot framstycke.  

5. Framstycket fodras och kantas med renskinn. 

6. Sidorna fodras med slipstyg. 

7. Sidor sys mot framstycke, narv mot köttsida. 

8. Axelrem och slejfar monteras. 
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6 Resultat 
 

6.1 Färdig prototyp 

 

Den färdiga prototypen är handsydd men i övrigt representabel för hur en 

serietillverkad modell skulle se ut. Väskan är tillverkad i vegetabilgarvat nötläder, 

kanterna och remlädret är klätt med renskinn och beslagen i mässing. Alla 

sömmar är sydda med vaxad lintråd och sadelmakarstygn. 

Axelremmen är justerbar i båda ändar och går att ta loss från väskan vid behov. 

Slejfar med gevärsknappar i svarvad mässing håller remändarna på plats. 

Väskan är invändigt fodrad med ett tweedmönstrat tyg i ylle/syntetblandning för 

hög slitstyrka. Sidopartierna är fodrade i sidentyg från återvunna slipsar. På 

framsidan finns ett fodrat fack för läsplatta eller en tablet. På sidorna finns 

dubbla mässingsringar där man kan fästa nyckelknippa eller utöka väskans 

förvaringsutrymme med ett mobilfack eller visitkortshållare. 

Väskans slutliga utformning i produktion kan avvika något från prototypen. 
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6.2 Mått 

 

  



 

28 
 

7 Slutsats & rekommendationer 
 

 

Under projektet har en axelremsväska för män designats för Ödins Garveri. 
Förstudien visade att den tilltänkta målgruppen efterfrågade hög kvalité, ärliga 
och exklusiva material och genomarbetade detaljer. Målgrupps- och 

marknadsanalyser har legat till grund för det fortsatta arbetet och stor vikt har 
lagts på att göra en tilltalande, attraktiv och utmärkande produkt. Inspiration har 

hämtats från det klassiska herrmodet med välgjorda och genomarbetade 
detaljer. 

Väskan är tillverkad i vegetabilgarvat läder med detaljer i renskinn och beslag i 

mässing. Väskan är fodrad invändigt med ett tweedmönstrat tyg och försedd 
med en justerbar axelrem. På framsidan finns ett fodrat fack anpassad för en 

läsplatta eller en bärbar dator. 

 

Ett förslag till hur man vidareutveckla projektet är att ta fram en kollektion med 

andra väskor med samma formspråk och material. Exempel på det skulle kunna 
vara en weekendväska, en portfölj eller fodral till läsplattor eller bärbara datorer. 

På så sätt skulle produkten få större genomslag som en del av en kollektion och 
hitta en bredare målgrupp. 

För att knyta ihop projektet finns det också utvecklingspotential i utformning av 

emballage, trycksaker och passande grafisk profil. Insatserna till väskan är en 
annan aspekt som kan vidareutvecklas som en kompletterande produkt. Exempel 

skulle kunna vara insats för datortillbehör, kläder eller en löstagbar necessär. 

Beroende på produktionstekniska begränsningar kan det slutliga utförandet 
komma att förändras. Beroende på tillskärningsverkstadens behov kan 

detaljerade ritningsunderlag tas fram. 
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9 Appendix 
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9.2 Vidareutveckling, kollektion 
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9.3 Utförande, detaljbilder 
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